
.รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที่ อบต.บวัค้อ 

อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

คร้ังที่ 1/2560 

วันที่ 15  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 

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 นายวิเชียร์  เดชบุรัมย์ กรรมการ วิเชียร์  เดชบุรัมย์  

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  

16 นางสาวศุภลักษณ์ จันหาญ (แทน)ท่ีปรึกษากองทุนฯ ศุภลักษณ์ จันหาญ  

 

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 

- 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 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- นายหนะ  ศรีหะวงค์  อนุกรรมการ 

- นายวีระ  หาญค าภา  อนุกรรมการ 

- นางทองใส  หาญค าภา อนุกรรมการ 

- ท่ีปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้เชิญ นายนิโรจน์  ไชยกองชา ประธาน

กรรมการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลบัวค้อ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังนี ้



 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ได้รับเกียรติจากท่ีปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอเมืองมหาสารคามเข้าร่วมประชุมการ

พิจารณาร่างแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อในวันนี้ 

 - ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -มติที่ประชุม รับรองโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน 

 -ประธานฯ ได้มอบให้ เลขานุการกองทุนฯ รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

ต าบลบัวค้อ ประจ าวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 

 -นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้รายงานสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

ต าบลบัวค้อ ประจ าวันท่ี 15 ธันวาคม 2559  ดังนี้ 

ประมาณรายรับและหมวดรายจ่ายของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 

สรุปบัญชีรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายจ่ายประจ าวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

ยกยอดมาก      จ านวน  59,864.73 บาท 

 รายจ่าย 

 -ค่าตอบแทนประชุมครั้งท่ี 7/2559 (วันท่ี 4/พ.ย./59)  จ านวน    4,757  บาท 

คงเหลือ        จ านวน 55,107.73 บาท 

 -ค่าตอบแทนประชุมครั้งท่ี 1/2560 (วันท่ี 15/ธ.ค.59) จ านวน    9,985 บาท 

คงเหลือ        จ านวน 45,304.73 บาท 

 รายรับ 

 -ฝากเงินคืน(คณะกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม) จ านวน 4 คนๆละ 280 บาท 

        เป็นเงิน    1,120  บาท  

คงเหลือ        จ านวน   46,424.73 บาท 

 -ที่ประชุม รับทราบ 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 -4.1 พิจารณาโครงการกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วันนี้จะมีการพิจารณาโครงการกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 และได้มอบหมายให้เลขานุการกองทุนฯ ช้ีแจงรายละเอียด 

 นายไพโรจน์ สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ ได้มอบหมายใหอ้นุคณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทุนฯ

ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการท่ีได้เสนอของงบประมาณจากกองทุนฯ โดยละเอียด 

 นางเสาร์ สันโดษ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการดังนี้ 

  -กิจกรรมประเภทท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงาน

สาธารณสุขในพื้นท่ี 

  1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 10 หมู่บ้านๆละ 20 คน รวมจ านวน 200 คน 

   กลุ่มเส่ียงท่ีตรวจพบเช้ือพยาธิใบไม้ตับ จ านวน 40 คน 

   นักเรียนจ านวน 4 โรงเรียนๆละ 20 คน อสม.110 คน ผู้น าชุมชนหมู่บ้านละ 1 คน 

   รวมจ านวน 200 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  - ตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นโดยใช้แบบส ารวจ CCA01 ในกลุ่มเส่ียง 

   -ส่งตรวจอุจาระเพื่อค้นหาผู้ป่วยท่ีมีเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 

   -อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ท่ีมีเช้ือพยาธิใบไม้ตับ แก่กลุ่มเส่ียง 

   -จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกกินปลาดิบ โดยการมีส่วนร่วมของ

   โรงเรียนและทุกหมู่บ้าน 

 งบประมาณ -กิจกรรมตรวจอุจาระเพื่อค้นหาผู้ป่วยท่ีมีเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 

    -ค่าตรวจอุจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ จ านวน 200 คนๆละ 50 บาท 

         เป็นเงิน 10,000 บาท 

   -กิจกรรมอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ท่ีมีเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 

    -ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 40 คนๆละ 100 

   บาท       เป็นเงิน 4,000 บาท 

    -ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

    -ค่าวัสดุ จ านวน 40 คนๆละ 10 บาท เป็นเงิน 400 บาท 



   -กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกกินปลาดิบ (นักเรียนจ านวน 4  

   โรงเรียนๆละ 20 คน อสม. 10 คน หมู่บ้านๆละ 11 คน ผู้น าชุมชนหมู่บ้านละ 1 คน 

   รวมจ านวน 200 คน) 

    -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 1 ม้ือ จ านวน 200 คนๆละ 25 บาท 

         เป็นเงิน 5,000 บาท 

    -ค่าป้ายรณรงค์ 14 ป้ายๆละ 300 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 

     รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,400 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

   นางสาวปวีณา เทพภูเขียว 

  2. โครงการอบรมดูแลหญิงต้ังครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด 

 กลุ่มเป้าหมาย หญิงต้ังครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอดท่ีอยู่ในเขตต าบลโคกบัวค้อจ านวน 50 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

 กิจกรรม  -ให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์ เกี่ยวกับการดูแลตนเองในระยะต้ังครรภ์จนประท่ัง 

   เตรียมความพร้อมก่อนคลอดบุตร 

   -ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด หมายถึง มารดาและลูกระยะเวลาต้ังแต่หลังคลอด

   จนถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด (45 วัน)ท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของต าบลบัวค้อ 

 งบประมาณ -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 50 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 

   -ค่าวัสดุ จ านวน 50 คนๆละ 10 บาท   เป็นเงิน 500 บาท 

   -ค่าวิทยากรจ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท   เป็นเงิน 1,800 บาท 

      รวมงบประมาณท้ังส้ิน 7,300 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

   นางสาวยศวดี จ านงนิตย์ 

  3. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ 

 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตต าบลบัวค้อ จ านวน 100 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   มิถุนายน 2560 – ตุลาคม 2560 

 กิจกรรม  -จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากและสาธิตการแปรงฟัน 

 



 งบประมาณ -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจ านวน 100 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 

   -ค่าวัสดุ จ านวน 100 คนๆละ 10 บาท   เป็นเงิน 1,000 บาท 

   -ค่าวิทยากรจ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท   เป็นเงิน 1,800 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  12,800 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นายณัฐชยา ทุมพิลา 

  4. โครงการอบรม อย.น้อยในโรงเรียน 

 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนจ านวน 4 โรงเรียนๆละ 10 คน รวมจ านวน 40 คน 

 ระยะด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  -จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสารปนเป้ือนในอาหารแก่นักเรียนแกนน า 

 งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 40 คนๆละ 100 บาท 

          เป็นเงิน 4,000 บาท 

   -ค่าวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท 

   -ค่าวัสดุ จ านวน 40 คนๆละ 10 บาท   เป็นเงิน 400 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,200 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

   นางสาวปวีณา  เทพภูเขียว 

  5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 

 กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีหมู่ท่ี 1-10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  -ติดต่อประสานร้านค้าจัดซื้อสารเคมี/ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ 

   -อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ 

   วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ยา ฯลฯ 

   -รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การ

   ป้องกันและการรักษา  

   -ด าเนินการปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ีเมื่อเกิดเหตุ 

 



 งบประมาณ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน 3,000 บาท 

   -ค่าวัสดุเช้ือเพลิงในการควบคุมโรคกรณีโรค  เป็นเงิน 15,000 บาท 

   -ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กรณีเกิดการระบาดและภัยพิบัติ 

         เป็นเงิน 10,000 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 28,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางสาวปวีณา  เทพภูเขียว 

  6. โครงการนักเรียนช้ันประถมรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 

 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษา ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

   โคกบัวค้อ จ านวน 100 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

 กิจกรรม  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนในพืน้ท่ีต าบล

   โคกบัวค้อ 

 งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 100 คนๆละ 100 บาท 

         เป็นเงิน 10,000 บาท 

   -ค่าวัสดุ จ านวน 100 คนๆละ 10 บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท 

   -ค่าวิทยากรจ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,800 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางสาวยศวดี  จ านงนิตย์ 

  7. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 

 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษา ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

   โคกบัวค้อ จ านวน 100 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   มิถุนายน 2560 – ตุลาคม 2560 

 กิจกรรม  -จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและ

   สาธิตวิธีการแปรงฟัน  

   



 งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 100 คนๆละ 100 บาท 

         เป็นเงิน 10,000 บาท 

   -ค่าวัสดุ จ านวน 100 คนๆละ 10 บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท 

   -ค่าวิทยากรจ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  เป็นเงิน 1,800 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,800 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นายณัฐชยา  ทุมพิลา 

  8. โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเป้ือน 

 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยในต าบลบัวค้อ จ านวน 22 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  -จัดอบรม/รณรงค์ให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ 

   -ตรวจมาตรฐานการจัดต้ังร้านขายอาหารซ้ าทุกๆเดือน 

 งบประมาณ -ค่าวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

   -ค่าจัดท าป้ายโครงการ    เป็นเงิน 300 บาท 

   -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 22 คนๆละ 100 บาท 

         เป็นเงิน 2,200 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,300 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางสาวปวีณา  เทพภูเขียว 

  นางเสาร์  สันโดษ ได้ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมประเภทท่ี 1 ครบทุกตามท่ีได้ส่งโครงการเข้า

มาของงบประมาณจากกองทุนฯในข้างต้นแล้วคะ เห็นควรอย่างไรบ้างคะ 

  ท่ีปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอเมืองมหาสารคามจากโรงพยาบาลมหาสารคาม 

เสนอว่า โครงการป้องกันและควบคุมโรคหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี ควรท่ีจะอยู่ในหมวดกิจกรรมประเภทท่ี 5 คือ 

กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ควรปรับเปล่ียนเนื้อหาและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

  นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ เสนอว่า โครงการนักเรียนช้ันประถมรุ่นใหม่ใส่ใจ

สุขภาพและโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน จัดท าเป็นโครงการเดียวกันได้หรือไม่ เนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  



  ท่ีประชุม รับทราบ  

นางเสาร์ สันโดษ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการดังนี้ 

  -กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงาน

อื่น 

  1. โครงการพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ 4 บ้านหนองบัว 

 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนหมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัว จ านวน 200 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  จัดอบรมประชาชน 

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

    -ค่าจัดท าป้ายโครงการ     เป็นเงิน 500 บาท 

    -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมจ านวน200 คนๆละ 100 บาท 

          เป็นเงิน 20,000 บาท 

   -ค่าวัสดุอุปกรณ์      เป็นเงิน 500 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 22,800 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นาง สาว  นันตะนะ 

  2. โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ 5 บ้านหนองค้อ 

 กลุ่มเป้าหมาย ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านหนองค้อ หมู่ท่ี 5 จ านวน 100 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  รณรงค์ท าความสะอาดรอบหมู่บ้าน 

 งบประมาณ -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจ านวน 100 คนๆละ 30 บาท จ านวน 3 ครั้ง 

          เป็นเงิน 9,000 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางสวาท  โยวะราช 

 



  3.โครงการบ้านน่าอยู่น่ามอง หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าจ้ัน 

 กลุ่มเป้าหมาย ทุกครัวเรือนบ้านน้ าจ้ัน หมู่ 6 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   มีนาคม 2560 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  รณรงค์การท าความสะอาดรอบๆหมู่บ้านและภายในบ้านทุกครอบครัว 

 งบประมาณ -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมเม.ย. , มิ.ย. , ส.ค. 2560จ านวน 3 ครั้งๆละ 3,000 

          เป็นเงิน 9,000 บาท 

    -ค่าอุปกรณ์      เป็นเงิน 500 บาท 

    -ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน 500 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  10,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางเคลือ  นันตะนะ 

  4. โครงการอบรมคัดแยกขยะ หมู่ท่ี 2 

 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนหมู่ท่ี 2 บ้านโนนมี้ จ านวน 80 ครัวเรือน (ท่ีเป็นสมาชิกธนาคารขยะต าบล

   บัวค้อ) 

 ระยะเวลา มีนาคม 2560 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง 

 งบประมาณ  -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 80 คนๆละ 100 บาท 

          เป็นเงิน 8,000 บาท 

   -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์     เป็นเงิน 500 บาท 

   -ค่าวัสดุ       เป็นเงิน 500 บาท 

   -ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท   เป็นเงิน 1,800 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,800 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นายหนู  นามมนตรี 

  5. โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง บ้านโคกหมู่ท่ี 3 

 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกครัวเรือน จ านวน 100 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   กุมภาพันธ์ 2560 – กันยายน 2560 



 กิจกรรม  รณรงค์ท าความสะอาดรอบหมู่บ้าน 

 งบประมาณ -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมเดือน กุมภาพันธ์ 2560  เป็นเงิน 2,500 บาท 

   -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมเดือน เมษายน 2560  เป็นเงิน 2,500 บาท 

   -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมเดือน กรกฎาคม 2560  เป็นเงิน 2,500 บาท 

   -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมเดือน กันยายน 2560  เป็นเงิน 2,500 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางทองสอน  ทิพย์สีราช 

  6. โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ม.7 

 กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ จ านวน 65 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 65 คน 

 งบประมาณ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 65 คนๆละ 100 บาท 

         เป็นเงิน 6,500 บาท 

   -ค่าวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

   -ค่าเอกสาร จ านวน 65 ชุดๆละ 30 บาท   เป็นเงิน 1,950 บาท 

   -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน 500 บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,750 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางบุบผล  พลเสน 

  7. โครงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ม.9 

 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแล 50 คน ผู้สูงอายุ 54 คน  

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  -จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

 งบประมาณ -ค่าวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

   -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมจ านวน 50 คนๆละ 100 บาท  

         เป็นเงิน 5,000 บาท 



   -ค่าเครื่องเสียง     เป็นเงิน 500 บาท 

   -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน 500 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 7,800 บาท 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางละมัย  ยันชมพู 

  นางเสาร์  สันโดษ ได้ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมประเภทท่ี 2 ครบทุกตามท่ีได้ส่งโครงการเข้า

มาของงบประมาณจากกองทุนฯในข้างต้นแล้วคะ เห็นควรอย่างไรบ้างคะ 

  ส าหรับ โครงการพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัว นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการ

กองทุนฯ เสนอว่า ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น ท ามัยถึงไม่เอาทุกครัวเรือน เพราะการจัดอบรมประชาชนในเรื่อง

การปลูกหรือบริโภคพืชผักปลอดสารพิษนั้น น่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนในพื้นท่ี 

  นาง สาว  นันตะนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ ตอบว่า เหตุท่ีไม่เอาทุกครัวเรือน เนื่องจากกลัว

งบประมาณไม่เพียงพอจึงได้เสนอเพียงเท่านี้ แต่หากท่ีประชุมมีมติให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ

น้อมรับคะ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

  ส าหรับโครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าจ้ัน นางอัชราภรณ์  โยวมุด 

คณะกรรมการกองทุนฯ เสนอว่า กลุ่มเป้าหมายระบุให้ชัดเจน 

  โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าจ้ัน นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ 

เสนอว่า ส่วนของรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ มีอะไรบ้างควรช้ีแจงให้ละเอียด 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

  ส าหรับโครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ม.7 นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ 

เสนอว่า กลุ่มเป้าหมายควรท่ีจะระบุให้ชัดเจนว่าจะจัดอบรมกลุ่มไหน และควรแยกประเภทผู้สูงอายุในการจัด

อบรมให้ชัดเจนด้วย  

  ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

  ส าหรับโครงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ม.9 นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ เสนอ

ว่า กลุ่มเป้าหมายควรท่ีจะระบุให้ชัดเจนว่าจะจัดอบรมกลุ่มไหน และควรแยกประเภทผู้สูงอายุในการจัดอบรม

ให้ชัดเจนด้วย  



  ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

นางเสาร์ สันโดษ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการดังนี้ 

  -กิจกรรมประเภทท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย

โรคเรื้องรั้ง 

  1. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี ้

 กลุ่มเป้าหมาย เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ จ านวน 50 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ภาคเรียนท่ี 2/2559 

 กิจกรรม  -จัดอบรมเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ 

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

   -ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาธิต ประกอบด้วย 

      -ค่าจัดซื้อชุดแปรงสีฟันจ านวน 50ชุดๆละ 100 บาท 

          เป็นเงิน 5,000 บ ท 

       -ส่ือภาพประกอบวิธีการแปรงฟันอยู่ถูกวิธี จ านวน 50 ชุดๆละ 20 บาท 

          เป็นเงิน 1,000 บาท 

       -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน   เป็นเงิน 4,000 บาท  

      -ค่าจัดท าป้ายโครงการ    เป็นเงิน 1,000 บาท 

    -ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

   และแขกผู้มีเกียรติ     เป็นเงิน 5,000 บาท

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 19,600 บาท  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางสาวเกรียงทอง สุโพธิ์ 

 

 

 

 

 

 



  2. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ 

 กลุ่มเป้าหมาย เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ จ านวน 98 คน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

   ภาคเรียนท่ี 2/2559 

 กิจกรรม  -จัดอบรมเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ 

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

   -ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาธิต ประกอบด้วย 

      -ค่าจัดซื้อชุดแปรงสีฟันจ านวน 98ชุดๆละ 100 บาท 

          เป็นเงิน 9,800 บ ท  

      -ค่าจัดท าป้ายโครงการขนาด 2X3 เมตร จ านวน 1 ป้าย  

          เป็นเงิน 400 บาท 

    -ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

   และแขกผู้มีเกียรติ     เป็นเงิน 6,200 บาท

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   นางยุพิน  ยัพราษฎร ์

  3. โครงการ To Be Number One (โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ) 

 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนจ านวน 231 คน 

 ระยะด าเนินการ 

   ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 กิจกรรม  ออกก าลังกาย 

 งบประมาณ  -ค่าวิทยากร     เป็นเงิน 5,000 บาท 

    -ค่าน้ าด่ืม     เป็นเงิน 2,500 บาท 

    -ค่าอาหารว่าง     เป็นเงิน 2,000 บาท 

    -ค่าป้ายโครงการ     เป็นเงิน 800 บาท 

    -ส่ือประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน 3,000 บาท 

    -ค่าจัดท าแผ่นเสียง    เป็นเงิน 700 บาท 

    -ค่าเอกสาร     เป็นเงิน 1,000 บาท 

    -ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    เป็นเงิน 5,000 บาท 



     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท 

  นางเสาร์  สันโดษ ได้ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมประเภทท่ี 3 ครบทุกตามท่ีได้ส่งโครงการเข้า

มาของงบประมาณจากกองทุนฯในข้างต้นแล้วคะ เห็นควรอย่างไรบ้างคะ  

  ส าหรับโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ในส่วน

ของรายละเอียดโครงการ นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ ขอเสนอว่า ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ควรแยก

รายละเอียดให้ชัดเจนและไม่ควรซ้ าซ้อนกับการจดัวัสดุของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ในการจัดงานหมายถึงอะไรบ้างควรแยกให้ชัดเจน 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

  ส าหรับโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ     

นายไพโรจน์  สุโพธิ์ เลขานุการกองทุนฯ ขอเสนอ ในส่วนกลุ่มเป้าหมาย ควรแยกในชัดเจนว่าจ านวนผู้ปกครอง

เท่าไร เด็กเล็กเท่าไร และในส่วนของรายละเอียดโครงการการจัดซื้อชุดแปรงสีฟัน จ านวน 98 ชุด หมายถึง

อะไร ส่วนค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและแขกผู้มีเกียรติ 

จ านวนกี่คนควรระบุให้ชัดเจน 

  นางสุพิน ยัพราษฎร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ช้ีแจงการกลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก

จ านวน 49 คน ผู้ปกครองจ านวน 49 คน รวมเป็น 98 คน ส าหรับการจัดซื้อชุดแปรงสีฟัน จ านวน 98 ชุด ชุด

สาธิต จ านวน 49 ชุด ชุดแปรงสีฟันให้น ากลับบ้านจ านวน 49 ชุด 

  ตัวแทนท่ีปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเมืองมหาสารคามจากโรงพยาบาล

มหาสารคาม ช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ  รับทราบพร้อมแก้ไขปรับปรุงโครงการ 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

   ส าหรับโครงการ To Be Number One (โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ) นายไพโรจน์  สุโพธิ์ 

เลขานุการกองทุนฯ ขอเสนอ ส่วนรายละเอียดโครงการควรช้ีแจงให้ละเอียด 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ  รับทราบพร้อมแก้ไขปรับปรุงโครงการ 

  ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 นางสาวประภาพร  กามะพร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้ช้ีแจงรายละเอียดในส่วนของกิจกรรม

ท่ี 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 1. โครงการบริหารจัดการกองทุนฯและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน 15 คน 

  อนุกรรมการกองทุน  จ านวน 15 คน 

  คณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนฯ 

กิจกรรม  -ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 

  -ประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ 

  -ค่ารับรอง 

  -ค่าวัสดุส านักงาน 

  -ค่าถ่ายเอกสารและจัดส่งโทรสาร 

งบประมาณ -ค่าตอบแทน 15 คน*280 บ.*4 ครั้ง   เป็นเงิน 16,800 บาท 

  -ค่าตอบแทน 15 คน*280 บ.* 4 ครั้ง   เป็นเงิน 16,800 บาท 

   - ค่ารับรอง      เป็นเงิน 5,000 บาท 

   - ค่าวัสดุส านักงาน     เป็นเงิน 3,000 บาท 

   -ค่าถ่ายเอกสารและจัดส่งโทรสารในการประชุมและด าเนินการ เป็นเงิน 3,000 บาท 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 44,600 บาท 

 นางสาวประภาพร  กามะพร ได้ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมประเภทท่ี 4 ครบทุกตามท่ีได้ส่งโครงการ

เข้ามาของงบประมาณจากกองทุนฯในข้างต้นแล้วคะ เห็นควรอย่างไรบ้างคะ  

 ท่ีประชุม รับทราบ 

 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบัวค้อ ลงมติอนุมัติโครงการ โดยออกเสียงมติเอกฉันท์

จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ดังนี้  
 

 

 

 

 

 



 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 28,000.- 

6 โครงการนักเรียนช้ันประถมรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 12,800.- 
7 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 12,800.- 

8 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเป้ือน 4,300.- 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 109,600.- 
  

 กิจกรรมประเภทท่ี 2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น 

จ านวน 7 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ 4 บ้านหนองบัว 22,800.- 

2 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ หมู่ 5 บ้านหนองค้อ 9,000.- 
3 โครงการบ้านน่าอยู่น่ามอง หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าจ้ัน 9,500.- 
4 โครงการอบรมคัดแยกขยะ ม.2 10,800.- 

5 โครงการบ้านน่าอยู่ น่ามอง บ้านโคกหมู่ท่ี 3 10,000.- 

6 โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ม.7 10,750.- 
7 โครงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ม.9 7,800.- 

 รวมเป็นเงิน 80,650.- 
 

 

 

 

 

 

 



 กิจกรรมประเภทท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้องรั้ง 

จ านวน จ านวน 3 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ 19,600.- 

2 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัว
ค้อ 

20,000.- 

3 โครงการ To Be Number One (โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ) 20,000.- 
 รวมเป็นเงิน 59,600.- 

 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 1 โครงการ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

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

 

 สรุปประมาณการ 

ล าดับ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
1 ยกยอดมา ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2559   45,304.73.- 
2 สปสช.โอน (คิดจากจ านวนประชากรจ านวน 

5,540 คนๆละ45บาท) 
249,300.-  294,604.73 

3 อบต.สมทบ 100,000.-  394,604.73 

4 รวมเงินโครงการจากกิจกรรมประเภทท่ี 1 – 5  294,450 100,154.73.- 
 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

 -ตัวแทนท่ีปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเมืองมหาสารคามจากโรงพยาบาลมหาสารคาม แจ้ง

ให้ท่ีประชุมทราบว่า การเปิดบัญชีให้แยกเป็นบัญชีเฉพาะกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

(ธ.ก.ส.)ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามด้วยชื่อหมู่บ้าน

หรืออะไรก็ตาม รายละเอียดการเปิดบัญชีอยู่ในหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกองทุนฯเล่มเขียว หน้า 33 

 -ประธานฯ หลังจากนั้น ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม

ปละกล่าวปิดประชุม  

 



ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

      (ลงช่ือ)  

       (นายไพโรจน์  สุโพธิ์) 

       กรรมการและเลขนุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

           ต าบลบัวค้อ 

 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

(ลงช่ือ) 

    (นายนิโรจน์  ไชยกองชา) 

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                    ต าบลบัวค้อ 

 


