รายงานการประชุมถอดบทเรียนกองทุนสุ ขภาพตําบล กลุ่มที่ 2
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ สํ านักสงฆ์ เกาะบก อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.นายถนอม ขุนเพ็ชร์

10.นางสาวจรสพรรษ

2.นางรัตนาภรณ์

11.นางดรุ ณี

3.นายชัยยุทธ
4.อนุพร

หวังแต่ธรรม

หลักเมือง

5.นางณัฑฐวรรณ

แก้ วมี

13.นายชาญวิทย์

อิสระทะ

จุลนวล

21.นางศิริรัตน์

หวังจิตร์

22.นางสาวนุชรี

สกุลหลง

23.นายเอกชัย

24.นางสาวพันธ์

15.นางสาวปาจรี ย์

7.นายสายันต์

อาจณรงค์

16.นายชาคริ ต

สีปะณะ

โภชะเรื อง

17.นางสาวกมลทิพท์

9.นางสาวกัลยา ตันสกุล

คงปาน

14.นางสาวพิมพ์พร หมึกแดง

คงศรี

ทองรักษ์

โนรดี

ลัจเดช

6.นายอภิวฒ
ั น์
8.นางปราณี

19.ร.ท.บํารุ ง
20.นายถัน
่

12.นางสาวประเชิญ

ชํานิไพบูลย์

วิเศษสินธ์

18.นายธีระศักด์

25.นายนิมิตร

อิสรทะ
วรรณบริ บรู ณ์

แสงเกตุ

อินทะโน

กิตติคณ
ุ

สรุ ปการประชุ ม
เริ่มประชุ ม 13.15 น.
ที่ประชุมร่ วมกําหนดแนวทางการประชุม และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแต่ละแนะนําตนเอง
1.วัตถุประสงค์ ของการจัดการประชุ ม เพือ่ เป็ นการหลอมรวมความคิดระบบหลักประกันสุ ขภาพ และ
ค้ นหาเรื่องเด่ นของกองทุนตําบล
1.1การหลวมรวมความคิดระบบหลักประกันสุ ขภาพ
1.1.1 สร้างการรับรู ้กรอบแนวคิดหลักประกันระบบสุ ขภาพ ด้วยการชมวิดีทศั น์หลักคิด
ระบบหลักประกันสุ ขภาพ ที่ตอ้ งการให้สิทธิ การรักษาพยาบาลของทุกคนเท่าเทียมกัน ราคาเหมาะสม มีคุณภาพ ซึ่ง
เป็ นที่มาของกองทุนสุ ขภาพระดับตําบล
1.1.2 คณะกรรมการกองทุนสามารถออกระเบียบบริ หารกองทุน ระเบียบการเบิกจ่าย
แต่งตั้งอนุกรรมการดําเนินงานเพิ่มเติม จัดสรรงบประมาณ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ ติดตามประเมินผล จัดซื้ อจัด
จ้างและดําเนินกิจกรรมอื่นๆที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพของประชาชนในชุมชน

1.1.3 การประชุมครั้งนี้ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ ชี้แจงงบประมาณที่สามารถ
นํามาใช้ในการบริ หารจัดการกองทุน หรื อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สามารถใช้เงินในหมวดที่ 4 ซึ่ งหักจากงบ
กลางไว้ 10% การจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ตอ้ งไม่เกินหน่วยละ 20,000 บาท การจัดซื้ อจัดจ้างควรออกระเบียบให้ครอบคลุม
ถึงอํานาจคณะกรรมการกองทุน
1.1.4 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ยกตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณกองทุนสุ ขภาพตําบล โดย
หัก 10%ไว้สาํ หรับจัดการบริ หารจัดการกองทุน 90%ที่เหลือคิดเป็ น 100% แล้วแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ 70% ใช้
สําหรับการดําเนินโครงการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ประชาชน และที่เหลือ 30% ใช้สาํ หรับเป็ นกองทุนสํารอง
1.1.5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ แนะนําการออกใบเสร็ จในการเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรม
โครงการโดย เงินที่จดั สรรให้ชุมชนใช้ใบสําคัญรับเงินแทนใบเสร็ จ สําหรับราชการใช้ตามระเบียบราชการในการ
เบิกจ่าย
1.1.6 ขอความร่ วมมือคณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพตําบลและข้าราชการประจํา
ประชาสัมพันธ์กองทุนสุ ขภาพตําบลให้ประชาชนในชุมชน รับรู ้และเข้าใจแนวทางการดําเนินงานกองทุนสุ ขภาพ
ตําบล และกระตุน้ ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมคิดในการจัดกิจกรรม ตลอดจนร่ วมทําแผนสุ ขภาพเพือ่ ประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของประชาชนในชุมชน
1.2 เรื่องเด่ นของกองทุนสุ ขภาพตําบล
1.2.1 องค์การบริ หารส่ วนตําบลฉลุง มีคณะกรรมการกองทุนมเพียงชุดเดียว มีหลายภาค
ส่ วนร่ วมเสนอโครงการเพื่อพิจารณา โครงการส่ วนหนึ่งเกิดจากการบูรณาการแผนชุมชน มีโครงการเด่นได้แก่
โครงการป้ องกันโรคไม่ติดต่อ
1.2.2องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนรู มีคณะกรรมการกองทุนเพียงชุดเดียว โครงการส่ วน
ใหญ่เกิดจากการบูรณาการกับแผนชุมชน โครงการเด่นได้แก่ โครงการถนนสุ ขภาวะ โครงการอาหารปลอดภัย
1.2.3องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าข้ามมีคณะกรรมการกองทุนเพียงชุดเดียว การจัด
โครงการเกิดจากคณะกรรมการร่ วมกับกลุ่มองค์กรในชุมชน โครงการเด่นได้แก่ โครงการทําแผนสุ ขภาพตําบล
1.2.3 องค์การบริ หารส่ วนตําบลคูหาใต้มีคณะกรรมการกองทุนชุดเดียว การจัดโครงการมี
การวางนโยบายตั้งแต่ตน้ ปี การจัดโครงการเป็ นระบบโควตา โดยการให้แต่ละชุมชนเท่าๆกันเพื่อเสนอโครงการ
โครงการเด่นได้แก่ โครงการผูส้ ู งอายุ ตรวจสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ มีการตรวจคัดกรอง พาผูส้ ู งไปปฏิบตั ิธรรม โครงการ
อาหารปลอดสารพิษ

2.ข้ อเสนอแนะ
2.1 ควรประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
2.2การเข้าร่ วมประชุม รับฟังการชี้แจงทุกครั้ง ควรส่ งตัวแทนที่ เป็ นตัวจริ งมาประชุม และร่ วม
ประชุมจนปิ ดการประชุม

ปิ ดการประชุ ม

