
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ 

อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

คร้ังที่ 3/2560 

 (ติดตามการด าเนินงานกองทุนฯแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าปี 2560) 

วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ช้ัน 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายนิโรจน์  ไชยกองชา ประธานกรรมการ นิโรจน์  ไชยกองชา  

2 นายบรรจง  แสนมา ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรจง  แสนมา  

3 นายสมบัติ  เดชบุรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมบัติ  เดชบุรัมย์  

4 นายนวล  หาญค าภา กรรมการ นวล  หาญค าภา  

5 นายบุญชู  นนยะ กรรมการ บุญชู  นนยะ  

6 นางนวลจันทร์  โยธาภักดี กรรมการ นวลจันทร์  โยธาภักดี  

7 นางอ้อยใจ  ทิพย์ศรีราช กรรมการ อ้อยใจ  ทิพย์ศรีราช  

8 นายสมพร  ปะมายะยัง กรรมการ สมพร  ปะมายะยัง  

9 นางเสาร์  สันโดษ กรรมการ เสาร์  สันโดษ  

10 นางฉวีวรรณ มาวรรณา กรรมการ ฉวีวรรณ มาวรรณา  

11 นางวิศรุตา  เดชบุรัมย์ กรรมการ วิศรุตา  เดชบุรัมย์  

12 นางอัชราภรณ์  โยวมุด กรรมการ อัชราภรณ์  โยวมุด  

13 นายเพชรศักดิ์  อุทัยนิล กรรมการ เพชรศักด์ิ  อุทัยนิล  

14 นายไพโรจน์  สุโพธิ ์ เลขานุการและกรรมการ ไพโรจน์  สุโพธิ์  

15 นางสาวประภาพร  กามะพร ผู้ช่วยเลขานุการ ประภาพร  กามะพร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

- นางต้อย  อันจะนะ  อนุกรรมการ 

- นางล าไย  หอมดวง  อนุกรรมการ 

- นายสุดที  อะโน  อนุกรรมการ 

- นายอินตอง  พานพิม  อนุกรรมการ 

- น.ส.ประคอง  กะสังข์  อนุกรรมการ 

- นายนคร  เดชบุรัมย์  อนุกรรมการ 



- นายหนู  นามมนตรี  อนุกรรมการ 

- นายบุญหลาย  คงศิลา อนุกรรมการ 

- นางหนูรัก  พัดเพ็ง  อนุกรรมการ 

- นางสาววาสนา  หาญค าภา อนุกรรมการ 

- นายประสิทธิ์  บุญทันเสน อนุกรรมการ 

- นางล าพูน  โยธาภักดี  อนุกรรมการ 

- นายหนะ  ศรีหะวงค์  อนุกรรมการ 

- นายวีระ  หาญค าภา  อนุกรรมการ 

- นางทองใส  หาญค าภา อนุกรรมการ 

- นางสาว  นันตะนะ  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางเกตุมนี  รังวัดสา  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางบุบผา  พลเสน  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางละมัย  ยันชมพู  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางสาววาสนา  หาญค าภา ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางทองสอน  ทิพย์สีราช ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางสุชาดา  แสงสิทธิ์  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางสุพิน  ยัพราษฎร ์  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางสาวเกรียงทอง  สุโพธิ์ ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางเคลือ  นันตะนะ  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางสาวปวีณา  เทพภูเขียว ผู้น าเสนอโครงการ 

- นายณัฐชยา  ทุมพิลา  ผู้น าเสนอโครงการ 

- นางสาวยศวดี  จ านงนิตย์ ผู้น าเสนอโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายนิโรจน์  ไชยกองชา ประธาน

กรรมการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลบัวค้อ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ -แจ้งถึงการเฝ้าระวังไฟป่า เนื่องจากอยู่ในฤดูร้อน อาจเกิดไฟป่าได้ 

 ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   -รับรองการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ครั้งท่ี 

   2/2560 เมื่อวันท่ี 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 

 ประธานฯ -ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานประชุมครั้งท่ีผ่านมาว่ามีอะไรแกไ้ขหรือไม่ และขอมติ

   รับรองรายงานประชุม 

 ผช.เลขานุการ -แก้ไขงบประมาณโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   บ้านโคก จากเดิม 13,100 บาท เป็น  12,100 บาท เนื่องจากพิมพ์ผิด 

   -สรุปงบประมาณประเภทท่ี 3 จากเดิม 76,050 บาท เป็น 75,050 บาท เนื่องจาก

   รวมผิด 

   -สรุปงบประมาณรายจ่ายตามโครงการประจ าปี 2560 จากเดิม 387,760 บาท เป็น 

   387,760 บาท เนื่องจากรวมผิด 

 ท่ีประชุม  -รับทราบ รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน 

 ประธานฯ  -ได้มอบให้ เลขานุการกองทุนฯ รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกัน 

   สุขภาพต าบลบัวค้อ ประจ าวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 

     เลขานุการกองทุนฯ  -ได้รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ประจ าวันท่ี 

   28 กุมภาพันธ์ 2560  ดังนี ้
 

 



สรุปงบประมาณทางการเงิน 

ล าดับ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. จ่ายค่าประชุม ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2559   45,304.73.- 
2. ฝากเงินคืน 1,120.-  46,424.73.- 

3. สปสช.โอนสมทบกองทุนฯ ณ วันท่ี 5/1/60 249,165.-  295,589.73.- 
4. ประชุม ณ วันท่ี 12 มกราคม 2560  4,575.- 291,014.73.- 
5 ประชุม ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560  9,625 281,389.73.- 

 คงเหลือ   281,389.73.- 
 

 ท่ีประชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 ประธานฯ  พิจารณาแก้ไขผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผช.เลขานุการฯ ช้ีแจงเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบโครงการ  

 

 

   

   

  

   

  

  -กิจกรรมประเภทท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย

โรคเรื้องรั้ง 

  1. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี ้

 กลุ่มเป้าหมาย เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ จ านวน 25 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ภาคเรียนท่ี 2/2559 

 กิจกรรม  -จัดอบรมเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ 

 งบประมาณ -ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 6 ชม.ๆละ 300  เป็นเงิน 1,800 บาท 

   -ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาธิต ประกอบด้วย 

      -ค่าสมุดบันทึก จ านวน 25 ชุดๆละ 10 บาท เป็นเงิน 250 บาท 



       -ปากกา 25 ด้ามๆละ 5 บาท   เป็นเงิน 125 บาท 

       -ซองใส่เอกสาร จ านวน 25 ซองๆละ 15 บาท เป็นเงิน 375 บาท  

      -ค่าจัดท าป้ายโครงการ    เป็นเงิน 500 บาท 

    -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คนๆละ 50 บาท 

          เป็นเงิน 1,250 บาท 

   -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คนๆละ 70 บาท 

          เป็นเงิน 1,750 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,050 บาท  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางสาวเกรียงทอง สุโพธิ์ 

 

  2. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ 

 กลุ่มเป้าหมาย เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ จ านวน 50 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ภาคเรียนท่ี 2/2559 

 กิจกรรม  -จัดอบรมเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ 

 งบประมาณ -ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 6 ชม.ๆละ 600  เป็นเงิน 3,600 บาท 

   -ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาธิต ประกอบด้วย 

     -ค่าสมุดบันทึก จ านวน 50 ชุดๆละ 10 บาท  เป็นเงิน 500 บาท 

       -ปากกา 50 ด้ามๆละ 5 บาท   เป็นเงิน 250 บาท 

       -แฟ้มใสใส่เอกสาร จ านวน 50 แฟ้มๆละ 15 บาท เป็นเงิน 750 บาท  

      -ค่าจัดท าป้ายโครงการขนาด 2x3.75 เมตร  เป็นเงิน 1,000 บาท 

    -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คนๆละ 50 บาท 

          เป็นเงิน 2,500 บาท 

   -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คนๆละ 50 บาท 

          เป็นเงิน 3,500 บาท 

   -ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 50 ชุด ๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,100 บาท  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 



   นางยุพิน  ยัพราษฎร ์  

  4. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการต าบลบัวค้อ 

 กลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ จ านวน 150 คน 

 กิจกรรม    -จัดตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

ด้วยตนเองให้แก่พิการและจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลผู้พิการให้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ 

 งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน150 คนๆละ 100 บาท 

         เป็นเงิน 15,000 บาท 

    -ค่าวัสดุ 150 คนๆละ 10 บาท   เป็นเงิน 1,500 บาท 

    -ค่าวิทยากร จ านวน 6 ชม.ชม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 18,300 บาท 

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  นางอัจฉรา  อุทัยเรือง ผู้ดูแลผู้พิการต าบลบัวค้อ 
 

 5. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงวัย) 

 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 70 คน 

 กิจกรรม    -ออกประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุตามแบบคัดกรอง ADL 

     -คืนข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและการบ่งระดับของผู้สูงอายุ 

ในเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 

     -จัดอบรมและจัดต้ังคณะท างานผู้สูงอายุ 

     -จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ช่ือว่า"โรงเรียนบัวค้อฮักกันสานสัมพันธ์สูงวัย" 

     -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 1 มีนาคม 2560 

ถึง 10 มีนาคม 2560 

 งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน70 คนๆละ 100 บาท 2 วัน 

         เป็นเงิน 14,000 บาท 

    -ค่าวัสดุ 70 คนๆละ 10 บาท   เป็นเงิน 700 บาท 

    -ค่าวิทยากร จ านวน 12 ชม.ชม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

    -ค่าป้ายโครงการ     เป็นเงิน 300 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 18,600 บาท 



 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นายสุรินทร์  พยุหะ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 

 

  -กิจกรรมประเภทท่ี 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 

  1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 

 กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนต าบลบัวค้อ หมู่ท่ี 1 -10 

 กิจกรรม  ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ีเมื่อเกิดเหตุ 

งบประมาณ -ค่าวัสดุเช้ือเพลิงในการควบคุมโรคกรณีเกิดโรค  เป็นเงิน 15,000 บาท 

   -ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กรณีเกิดการระบาดและภัยพิบัติ เป็นเงิน 10,000 บาท 

    รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 25,000 บาท 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวปวีณา  เทพภูเขียว 

 กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขใน

พื้นท่ี จ านวน 8 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 25,400.- 

2 โครงการอบรมดูแลหญิงต้ังครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด 7,300.- 

3 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ 12,800.- 

4 โครงการอบรม อย.น้อยในโรงเรียน 6,200.- 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 4,000.- 

6 โครงการนักเรียนช้ันประถมรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 12,800.- 
7 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเป้ือน 4,300.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,800.- 
  

 กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น 

จ านวน 11 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ 4 บ้านหนองบัว 33,800.- 

2 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ 5 บ้านหนองค้อ 10,650.- 



3 โครงการบ้านน่าอยู่น่ามอง หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าจ้ัน 5,900.- 
4 โครงการอบรมคัดแยกขยะ ม.2 10,800.- 

5 โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง บ้านโคกหมู่ท่ี 3 10,000.- 

6 โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ม.7 10,750.- 
7 โครงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ม.9 7,300.- 

8. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ท่ี 8 บ้านสวนอ้อย 6,800.- 
9. โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 10 บ้าบัวค้อ 10,710.- 
10. โครงการออกก าลังกายเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ 13,600.- 
11. โครงการเฝ้าระวังภาวการณ์ต้ังครรภ์ก่อนวัยอนัควรต าบลบัวค้อ 50,000.- 

 รวมเป็นเงิน 170,310.- 
 

 

 กิจกรรมประเภทท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้องรั้ง 

จ านวน จ านวน 5 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ 6,050.- 

2 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก   
บัวค้อ 

12,100.- 

3 โครงการ To Be Number One (โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ) 20,000.- 
4. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการต าบลบัวค้อ 18,300.- 
5. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงวัย) 18,600.- 
 รวมเป็นเงิน 75,050.- 

 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 1 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฯและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 44,600.- 
 รวมเป็นเงิน 44,600.- 

 

 กิจกรรมประเภทท่ี 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี จ านวน 1 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 25,000.- 
 รวมเป็นเงิน 25,000.- 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สรุปงบประมาณรายจ่ายตามโครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ คิดเป็น 

 % 

คิดเป็น 

 % 

1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการฯ 7 72,800.- 17.80 18.77 

2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน 11 170,310.- 41.64 43.92 
3 กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็กฯ 5 75,050.- 18.35 19.36 
4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 1 44,600.- 10.90 11.50 

5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 1 25,000.- 6.11 6.45 
  รวมเงินโครงการทั้งหมด 25 387,760.-  100 

ยอดเงิน งป.ทั้งหมด(เงินสะสม ปี 59=59,864.73 บ.+สปสช.สมทบ249,165 บ.+อบต.สมทบ 100,000 บ. 
    409,029.73 

 
94.8  

 เงินคงเหลือจากงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์ของเงินคงค้าง 
=21,269.73 

= 5.2 % 
  

 

 

  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

 -ไม่มี- 

 - ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 



 

      (ลงช่ือ)  

       (นายไพโรจน์  สุโพธิ์) 

       กรรมการและเลขนุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

           ต าบลบัวค้อ 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

(ลงช่ือ) 

    (นายนิโรจน์  ไชยกองชา) 

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                    ต าบลบัวค้อ 

 


