
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการฯและคณะท างานช่วยเหลือฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ครั้งที่ 4 /2561 

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล (ชัน้ 2) 

************************ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.                                                              . 

2.                                                              . 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรอง ครัง้ที่ 3/2561 วันที่ 7 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

1. การด าเนินโครงการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560(สรุปข้อมูลลา่สุด ณ 

วันที่ 22 มถิุนายน 2561)  ดังนี้ 

  - โครงการที่ด าเนินการแล้ว ยังไม่ส่งรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 (1) โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชน  บ้านหนองตะไก้  หมู่ที่ 6 

 (2) โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวัย  บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 

2. การด าเนินโครงการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เบิกจ่ายคร้ังที่ 1)  

    -  โครงการที่ด าเนินโครงการแล้ว ส่งรายงาน  6 โครงการ 

(สรุปข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561)  ดังน้ี 

 (1) สุขภาพดี วถิีชุมชน  5 กลุ่มวัย   บ้านโอโล  หมู่ที่ 1 

เอกสารการส่งใชเ้งิน  ขาดใบเสร็จรับเงนิตัวจริงในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   

 (2) โครงการขยบักายวันละนิด จติแจม่ใส (โครงการต่อเนื่อง) บ้านค้าว หมู่ที่ 3  

เอกสารการส่งใชเ้งิน  เอกสารครบถ้วน 

 (3) โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง  หมู่ที่ 4  บ้านนกเขาทอง  

เอกสารการส่งใชเ้งิน  ให้แก้ไขใบเสร็จรับเงนิในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  

(4) บ้านสวยเมืองสุขน่าอยู่น่ามอง    บ้านโอโล หมูท่ี่ 10  

เอกสารการส่งใชเ้งิน  ให้แก้ไขใบส าคัญรับเงนิของวิทยากร 

      

/ข้อ 5 คดักรองค้นหา ... 
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    (5)  คดักรองค้นหากลุม่เส่ียงโรคเบาหวาน – ความดนัโลหิตสงู ฯ หมูท่ี่ 11 

เอกสารการส่งใชเ้งิน  เอกสารครบถ้วนเรียบร้อย 

    (6) โครงการขยับกายวันละนดิ จติแจม่ใส (โครงการต่อเนื่อง) บ้านค้าว หมู่ที่ 13  

    เอกสารการส่งใชเ้งิน  เอกสารครบถ้วน 

(รายละเอียดในการจัดท าเอกสารรายงานให้ติดตอ่ทางฝา่ยธุรการกองทุนฯ) 

 

    -  โครงการที่ด าเนินโครงการแล้ว ยังไม่ส่งรายงาน  2   โครงการ 

(สรุปข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)  ดังน้ี 

 (1) ตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง   บ้านโนนตุน่ หมูท่ี่ 2  

 (2) สุขาภบิาลหน้าบ้านน่าอยู่น่ามอง ป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลาย และ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 

 

    -  โครงการที่ด าเนินโครงการยังไม่ด าเนินการ  5   โครงการ 

(สรุปข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)  ดังน้ี 

(1)  บ้านสวยเมืองสุขน่าอยู่น่ามอง   บ้านโนนดินจี่  หมู่ที่ 5  

(2) สุขภาพดี  วิถีชุมชน  บ้านหนองตะไก้  หมู่ที่ 6 

(3) ตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร   บ้านหนองแวง  หมูท่ี่ 8 

(4) โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กอ้วน โรงเรียนเนรมิตศึกษา 

(5) โครงการของกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโอโล  4 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ตารางการตรวจสอบ … 
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ตารางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับงบประมาณสนบัสนุนฯ 

ชื่อหน่วยงาน  งปม.  วันท่ีมา วันท่ีเช็ค 
วันท่ีถอนเงิน 

ว/ด/ป ว/ด/ป 
หมายเหตุ 

ท่ีรับผิดชอบ  (บาท)  รับเช็ค เข้าบัญช ี ด าเนินงาน ส่งรายงาน 

หมูท่ี่ 1        16,000.00  28/03/2561 28/03/2561 28/03/2561 18/06/2561 21/06/2561   

หมูท่ี่ 2        15,000.00  29/03/2561 29/03/2561 29/03/2561 22/06/2561 ยังไม่ส่งรายงาน   

หมูท่ี่ 3        17,000.00  28/03/2561 28/03/2561 ถอนเงิน 21/06/2561 22/06/2561   

หมูท่ี่ 4        15,000.00  28/03/2561 28/03/2561 28/03/2561 4/05/2561 23/06/2561   

หมูท่ี่ 5        16,000.00  28/03/2561 24/5/2561 ยังไมไ่ดถ้อนเงิน ยังไม่ด าเนินงาน ยังไม่ส่งรายงาน   

 หมูท่ี่ 6        14,000.00  9/04/2561 30/04/2561 ยังไมไ่ดถ้อนเงิน ยังไม่ด าเนินงาน ยังไม่ส่งรายงาน   

หมูท่ี่ 8        16,000.00  8/06/2561 11/06/2561 ยังไมไ่ดถ้อนเงิน ยังไม่ด าเนินงาน ยังไม่ส่งรายงาน   

หมูท่ี่ 9        14,000.00  2/04/2561 2/04/2561 2/04/2561 5/04/2561 ยังไม่ส่งรายงาน   

หมูท่ี่ 10        16,000.00  29/03/3061 29/03/3061 29/03/3061 20/06/2561 21/06/2561   

หมูท่ี่ 11        16,000.00  5/04/2561 18/04/2561 18/04/2561 22/06/2561 25/06/2561   

หมูท่ี่ 13        17,000.00  2/04/2561 3/04/2561 ถอนเงิน 21/06/2561 25/06/2561   

รร. เนรมิตรฯ        10,000.00  8/06/2561 4/06/2561 ยังไมไ่ดถ้อนเงิน ยังไม่ด าเนินงาน ยังไม่ส่งรายงาน   

รพ.สต       55,000.00  30/03/2561 2/04/2561 4/04/2561 ยังไม่ด าเนินงาน ยังไม่ส่งรายงาน   

รวม    237,000.00  

      

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 

                  งบประมาณคงเหลือตามบัญชีเงนิฝากของกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คงเหลือ ณ วันที ่22  

มิถุนายน 2561   

ยอดคงเหลือยกมา (ณ วันท่ี 24 มถิุนายน 2561)       จ านวน    288,658 .20  บาท    

รายการรายจ่าย 

-  เบิกจ่าย หมวดท่ี 2 (ตัดรายการเช็คของ รร.เนรมติรฯ ณ วันที่ 5 มถินุายน  2561)    จ านวน  10,000.00  บาท 

- เบิกจ่าย หมวดท่ี 2 (ตัดรายการเช็คของ หมูท่ี 8  ณ วนัที่ 8 มถิุนายน 2561)    จ านวน  16,000.00  บาท 

-  เบิกจ่าย หมวดท่ี 4 การบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ   จ านวน      30,243.00  บาท  ดังนี ้

(1) เบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการเพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1 /2561 ของนายเจรญิชาต ิ แก้งค า  จ านวน     400.00   บาท 

(2) เบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 3 /2561 (วันท่ี 7 มถิุนายน  2561 )   จ านวน   7,400.00  บาท 

 

 

/ข้อ 3 เบิกจ่าย... 
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(3) เบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ ครัง้ท่ี 1 /2561 (วันท่ี 7 มถิุนายน  2561)    จ านวน    6,300.00  บาท 

(4) เบิกเงินค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มของคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 1 /2561 และครัง้ท่ี 2/2561   จ านวน   1,320.00  บาท      

(5) เบิกเงินค่าใชจ่่ายในการจัดหาวัสดุส านักงานส าหรับปฏบัิตกิาร          จ านวน   4,975.00  บาท 

(6) เบิกเงินค่าใชจ่่ายในการจัดหาเคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้หมกึพิมพ ์      จ านวน   4,200.00  บาท 

(7) เบิกเงินค่าใชจ่่ายในการเดินทางไปราชการของนายเจรญิชาต ิแก้งค า และน.ส. ปทุมพร  นาสูงเนนิ  

           จ านวน  5,648.00  บาท 

รวมงบประมาณคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 22 มถิุนายน  2561  จ านวน 232,415.20 บาท   

 

ระเบียบวาระที่  5  เสนอเรื่องพิจารณา 

1.  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

โอโล จ านวน 30,000 บาท 

2. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 70.000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


