
 
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการด้านติดตามประเมินผล 
ครั้งที ่๑ / ๒๕๖๑ 

วันที ่๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
รายช่ืออนุกรรมการฯเข้าประชุม จ ำนวน ๗ คน 

๑. นำยวรพจน์   เอ่ียมรักษำ ท้องถิน่จังหวัดเชียงรำย               ประธำน 
๒. นำงสำวมำลีวัลย์  ศรีวิลัย  ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย                รองประธำน 
๓. นำยบัณฑิต สุรินเปำ  ผู้แทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย      อนุกรรมกำร 
๔. นำงปิยะนุช  ชัชวรัตน์  ผู้แทนสภำคนพิกำรทุกประเภทจังหวัดเชียงรำย        อนุกรรมกำร 
๕. นำยวิทูรย์  จิตตะวิกุล ผู้แทนสภำผู้สูงอำยุจังหวัดเชียงรำย          อนุกรรมกำร 
๖. นำงนัธทยภรณ์ เจี่ยงเพ็ชร์ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม        อนุกรรมกำร/เลขำนุกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย   
๗. นำงสำวหนึ่งฤทัย โกแสนตอ เจ้ำหน้ำที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ         อนุกรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม จ ำนวน ๓ คน 

๑. นำยวิรัตน์ วงค์มำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

๒. นำงนรินทร์สิรี  พรหมโวหำร นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 
๓. นำงสำวพิชญำกร เทพสำย นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน    กำรประชุมอนุกรรมกำรด้ำนติดตำมประเมินผล เป็นกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ลงนาม MOU กับ สปสช หรือส านักงาน  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพในจังหวัดอย่างครบวงจร มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จ าเป็นต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูเพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
   

https://www.nhso.go.th/
https://www.nhso.go.th/


-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   ๒.๑  ค าสั่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ที่ ๑/๒๕๖๑ 
          เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ 
          สุขภาพ 
    ๑. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำย      ประธำน 
     ๒. ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย           รองประธำน 

    ๓. ผู้แทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย      อนุกรรมกำร 

    ๔. นำยพงษ์รัตน์  ชัชวรัตน์     อนุกรรมกำร 

         ผู้แทนสภำคนพิกำรทุกประเภทจังหวัดเชียงรำย        

     ๕. นำยวิทูรย์  จิตตะวิกุล       อนุกรรมกำร        

                                              ผู้แทนสมำคมผู้สูงอำยุจังหวัดเชียงรำย 

    ๖. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม   อนุกรรมกำร/เลขำนุกำร                                  

    อบจ.เชียงรำย                  

    ๗. นำงสำวหนึ่งฤทัย  โกแสนตอ       อนุกรรมกำร/ผช.เลขำ 

                                              เจ้ำหน้ำทีก่องทุนฟ้ืนฟูฯ                                 

มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. สนับสนุนวิชำกำรที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็นในกำรจัดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำร 

แพทย์แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒. รวบรวม/วิ เครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเพ่ือเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพจังหวัดเชียงรำย 

   ๓. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรและสำรสนเทศแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๔. ติดตำมประเมินผลของกำรได้รับบริกำรฟ้ืนฟูและอุปกรณ์เครือข่ำยคนพิกำรและผู้สูงอำยุ

ของแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรหรือพัฒนำกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

   ๕. ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกองทุนจังหวัดเชียงรำยปีละ ๑ ครั้ง 

๖. ประเมินควำมพึงพอใจและกำรรับรู้ข่ำวสำรของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

ปีละ ๑ ครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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   ๒.๒  แนะน าอนุกรรมการด้านติดตามประเมินผล 
    ตำมวำระที่ ๒.๑ 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 
 
   ๒.๓  การสนับสนุนงบประมาณกองทุนฟื้นฟูฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เลขานุการ  งบประมาณบริหารจัดการปี พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน 5,000,000.- บาท ซึ่งการ

บริหารจัดการกองทุน ภายใต้ระเบียบของประกาศ และระเบียบของกองทุนฟ้ืนฟูฯ มี
อนุกรรมการอยู่ 3 ชุด ซึ่งมีอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ 12 ท่าน ด้านการเงินการบัญชี 8 
ท่าน  และด้านการประเมินผล 7 ท่ าน  ตามค าสั่ งการจัดสรรตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการด้านบริหารกองทุนเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราด าเนิน จัดสรรเป็น 3 ส่วน คือ 
10 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าบริหารจัดการ ที่เหลือ เป็นการจัดกิจกรรมโครงการ และ ค่ากาย
อุปกรณ์ ได้จัดสรรให้หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ 
องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แต่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิบัตรทองหรือว่าตาม
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะฉะนั้นการด าเนินงานในพ้ืนที่ต้องเป็นประชากรที่มี
สิทธิบัตรทอง งบประมาณในส่วนที่คณะกรรมการได้อนุมัติและอุดหนุ นไปทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ 2561 นี้คิดเป็นร้อยละ 78 เปอร์เซ็นต์ เป็นจ านวนเงิน 3,๘๘๑,0๒0.-บาท 
ให้กับ ๑๔ อ ำเภอ ๓๐ หน่วยงำน ๓๔ โครงกำร เป็นโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ ๒๑ โครงกำร 
งบประมำณ ๗๑๔,๕๘๐ บำท โครงกำรจัดซื้อกำยอุปกรณ์ จ ำนวน ๑๓ โครงกำร งบประมำณ 
๗๑๔,๕๘๐ บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

   ๒.๔  แนวทางการติดตามประเมินผล 
เลขานุการ     การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด 3,๘๘๑,0๒0.-บาท เอกสาร 2.3 หน่วยบริการ 

สาธารณสุข อปท ต่างๆเป็นรายละเอียดอนุกรรมการต้องออกติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแนวทางการติดตามประเมินผล จะ
ติดตามอย่างไง และใช้เกณฑ์ไหนซึ่งฝ่ายเลขาได้ท าตัวร่างและร่วมพิจารณาเกณฑ์กันหรือว่า
แผน จะติดตามอย่างไร เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ แต่ว่า คุณวิรัตน์ เราจะสามารถติดตาม
ประเมินข้ามปีได้เลยไหม 
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คุณวิรัตน์   ในส่วนของการประเมินผล ในการที่อนุมัติคณะกรรมการชุดใหญ่ โดยมีท่านนายก
เป็นประธาน ได้วางแผนในเดือนกันยายน แต่เนื่องจากในการขอรับงบประมาณ ความเข้าใน 
รวมถึงเอกสารด้านการเงินมีปัญหาติดขัด ค่อนข้างจะยุ่งยาก การอนุมัติรุ่งแรกก็คือของ
ผู้สูงอายุจังหวัด ขอรับโครงการเพียงแค่ 10 กว่าแห่ง เงินทั้งหมด 5,000,000 แต่ขอมาแค่ 
700,000 ซึ่งเกณฑ์การประเมินของระดับประเทศ ในส่วนของ สปสช. เขต คือไปผ่านเกณฑ์ 
เกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของเงินในบัญชี ซึ่งตอนนี้ก็ได้ขออนุญาตคณะกรรมการ
เปิดรอบเดือนพฤษภาคม ท าความเข้าใจ ซึ่งจะมีทั้งหน่วยงานสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ท้องถิ่น 3 
องค์กรที่ขอมา รวมแล้ว 3๔ โครงการ 14 อ าเภอ ยอดเงิน 3,๘๘๑,0๒0.-บาท ซึ่งตอนนี้การ
รับเช็ค เหลือชมรมผู้สูงอายุห้วยสัก ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งในปีนี้ เดือนสิงหาคม -กันยายน เป็น
โครงการ 2 รูปแบบ 1.จัดซื้อจัดจ้าง 2.อบรม ในส่วนขอการอบรมบางพ้ืนที่ๆได้รับ
งบประมาณด าเนินการจัดฝึกอบรมตามที่เสนอโครงการมา จัดซื้อจัดจ้างบางแห่งพ่ึงได้รับเช็ค 
และเข้าระบบราชการ ต้องใช้เวลา วันนี้เรามาท าความเข้าใจซึ่งจะติดตามและตรวจเอกสาร 
การติดตามเข้าถึงชุมชนไหม ยกตัวอย่างเช่น รพสต.ป่าตึง 2 โครงการ มีทั้ง กายอุปกรณ์ และ
อบรม ซึ่งตอนนี้ กายอุปกรณ์ยังไม่ได้ซื้อไม่มีการจัดระบบ ถ้าลงไปติดตามประเมินผล โดยน า
เอกสารมาตรวจก็ไม่เกิดประโยชน์ คณะกรรมการชุดใหญ่ห่วงที่สุดกลัวไม่ถึง เพราะการเขียน
อุปกรณ์มาต้องระบุบุคคล เช่น นาย ก ป่วยเป็นอะไรใช้อุปกรณ์อะไร เราต้องลงไปถึงถ้าเกิด
ตายก่อนไม่ได้รับของ ก็ต้องมีการยืนยั่นว่าตาย ซึ่งนั้นคือการติดตาม วันนี้มาท าความเข้าใจ
ให้กับคณะติดตาม แน่นอนว่าคงไม่ใช่  เดือนกันยายน หรืออาจจะปลายกันยายน อยู่ที่
คณะกรรมการ แต่คงไม่เกินเดือนตุลาคม เราก็เลยขอรับฟังความคิดเห็น และจะเป็นการ
พิจารณาในวาระพิจารณา 

   เครื่องมือในการท าแบบประเมิน ในส่วนของ 3.1 ,3.2 ส่วนให้ค าแนะน าจาก
ส านักงานเขตหลักประกันสุขภาพ ของเชียงใหม่ ในเรื่องของคณะกรรมการติดตาม ให้แนวคิด 
นี้คือรูปแบบของเราในการจะออกไปติดตาม เป็นแบบติดตามประเมินผลโครงการ ชื่ อ
โครงการ ชื่อหน่วยงาน สถานะโครงการเสร็จสิ้นหรืออยู่ในการด าเนินการ  ณ วันนี้คงเป็นการ
เสร็จสิ้นโครงการ หากไปตอนนี้คงถูกติ ว่ายังไม่ได้ด าเนินการ และคงเสียเวลา ถ้าห้วงเวลา 
ปลายกันยายน-ตุลาคม หากเขาไม่ด าเนินการจะมีปัญหา ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
หัวข้อแต่ละหัวข้อ มีอยู่ 8 หัวข้อ  
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1.มีเรื่องของการด าเนินงานสอดคล้องวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งหมด 6-7 วัตถุประสงค์ 
  2.ระยะเวลาด าเนินการเป็นไปตามปฏิทิน 
  3.กลุ่มเป้าหมายตรงหรือไม ่
  4.การใช้งบประมาณ เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.การประเมินผลต้องมีการสรุป 
  6.ผลส าเร็จ ตัวชี้วัด ตรงหรือไม่ 
  7.การด าเนินการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ 
  8.มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบรูณ์ 

นี้คือแบบที่เราจะออกแบบให้ง่ายที่สุด อยู่ในลักษณะที่ทาง สปสช. เขต ได้ให้ข้อคิด 
วันนี้เรามารัปฟังอย่างที่ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอาจมีประสบการณ์ในการออก
ประเมินผลหลายๆด้านว่ามีอะไรเพ่ิมหรือเราจะท าอย่างไรให้สื่อสารกันเข้าใจได้ง่าย โครงการ
ก็จะมี 2 แบบ ทั้งกายอุปกรณ์ และอบรม ในส่วนที่ท่านเห็นแผ่นสุดท้าย เป็นร่างก าหนด
กิจกรรม จริงๆแล้วท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านเข้าใจและจะท าอย่างนี้ น าเสนอก่อน คือการ
ก าหนดสถานที่ ถ้าอยากให้ท าทันต่อปฏิทิน เดี่ยวเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง โดย
วัตถุประสงค์ที่สอบถามทาง สปสช. มามันอาจผิดวัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม เพราะงั้น
จะไม่เห็นภาพที่แน่นอน นั้นคือการตรวจเอกสารไม่ใช่ติดตาม จริงๆแล้วการติดตาม คือการดู
ผลและเอกสาร 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑ พิจารณาเกณฑ์การประเมินผล 
ประธาน   เกณฑ์กับฐาน กระบวนการเรื่องนี้ผมเห็นว่าเป็นของมิติ ร่วมกับที่ สปสช. ที่เราดูจาก

เรื่องอ่ืนดูจากปัญหาต่างๆ ขณะที่ อบจ.เข้าไปท าก็นับเป็นเรื่องดี คือขบวนการเบิกจ่ายนั้นคือ
ขบวนการที่เสร็จสิ้นเข้าใจว่าตรงนี้ สปสช. ก็พอใจในระดับหนึ่ง   ส่วนการติดตามผลการ
ด าเนินงานต่างๆ มันถึงมือชาวบ้านมั้ย เรามี 2 วิธี มิติแรกค่อนข้างจะส าเร็จและอันที่ 2 มี
เดือนกันยายน เดือนเดียว ประเด็นเรื่องของการติดตามรายงานผลและประเมินผลให้
ครบถ้วนและให้ประสิทธิผลที่ออกมาด าเนินตามที่ สปสช.ต้องการนั้น เร่งเอาผลเดือน
กันยายน ฉะนั้นอยากให้ อบจ.ท าเป็นกระบวนการแบบนี้การใช้จ่ายเงินต้องจ่ายแบบนี้เป็น
ตัวอย่างด้วยผมรับปากทางเชียงใหม่ไว้ว่าช่วยเร่ง ของ อปท. ถ้า อบจ.เดินแบบนี้เป็นเรื่องดีก็
ต้องขอชมเชยในเรื่องของขบวนการ แต่จะไม่ชมเชยเรื่องของเวลา ต้องถามทั้ง 2 สมาคมว่า 
ความพร้อมของการติดตามประเมินผล ทั้ง อบจ.  ทั้งผม ทั้งสาธารณสุขผมคิดว่ามีบุคลากร 
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 พอที่จะมอบหมายได้ ของเรามองท้องถิ่นอ าเภอเมื่อประเมินผล สรุปรับรองการประเมินผลอีก

ครั้งซึ่งเราจะประชุมสรุปรับรองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นขบวนการเรื่องนี้ผลอยากจะให้ความส าคัญ
กับการท าการบ้านในเรื่องของโครงการต่างๆที่ เราอนุมัติเงินให้ เอามาเช็คว่าในแต่ละ  
ขบวนการ นี้วัตถุประสงค์ของผลที่ได้รับมันคืออะไร แล้วเราเอาผลลัพธ์ตรงนั้นมาออกเป็น
แบบสอบถาม ในแต่ละอันออกแบบสอบถามแล้วออกแบบประเมินแล้วมันจะเรื่องง่ายในการ
มอบหมายเพราะอย่างนี้ออกไป ๓๐ แห่งไม่ไหว ทุกวันแล้วมีเดือนกันยายนเดือนเดียวไม่ใช่มี
งานเดียวฉะนั้นเราจะหาเครื่องมืออะไรที่สามารถให้คนอ่ืนท าแทนเราได้ก็คือแบบสอบถามคู่
กันกับส าเนา โครงการต่างๆต้องไปวิเคราะห์ว่าโครงการต่างๆที่เราให้ไปมันได้ผลจริงหรือไม่ 
มันก็คงไม่ลึกถ้าจะจัดซื้อ แล้วลงไปดูของถ้าไม่ดูของก็ดูไปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ
ฝึกอบรม ว่าจะฝึกอบรมจริงไหมสอบถามชาวบ้านว่าได้อะไรไม่ลึก ง่ายมาก แต่ขบวนการคนที่
ได้ เราคนชี้น าเราคนที่ประสานภายในฝ่ายเลขาต้องหนักหน่อยยุ่งนิดนึงของตัวแทนมาแล้วไป
ดูไปดูแล้วเราจะมอบให้ใครไปดูก็ได้ ตามไปดู คนไปดูก็สามารถจะ อธิบาย ให้เราฟังได้หรือถ้า
ใครว่างเองก็ลงไปหรือใช้การหาข่าวก็ได้อย่างสาธารณสุข นี้สาธารณสุขอ าเภอมอบเจ้าหน้าที่
ประจ าต าบลนั้นๆ ตรงนี้เสร็จก็อย่างที่ว่า ว่าการประเมินจึงต้องประเมินเป็นรายโครงการ คือ 
30 แห่งบางแห่งก็มี 2 โครงการ เราต้องไป ๓๐ แห่งใน 14 อ าเภอเราต้องประเมินให้เสร็จ
ภายในเดือนกันยายน คงต้องใช้เทคโนโลยีใช้คนในพื้นที่ น่าจะเสร็จ วันเดียวเลยออกมากับผม
จะออกค าสั่งรับรองไหมคณะท างานว่าถ้าจะเอาเร็วฝ่ายเลขาออกแบบสอบถามดีๆแล้วออก
ค าสั่งให้สาธารณสุขอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ แล้วก็ผู้แทนที่อยู่ในโครงการอีก 2 ท่าน จะใช้ใครก็
ได้แล้วตัวแทนอบจ.ตั้ง 14 อ าเภอ สร้างแบบแล้วให้สั่งแบบกับการคีย์ข้อมูลการประเมินผล
ออกมาเป็นเอกสารทางเมล์แล้วส่งหลักฐานมาเซ็นรับรองทีหลังเมื่อเราดูแล้วว่า  สอดคล้อง 
กับโครงการเราดูวิธีปฏิบัติ ท่านใดไม่เข้าใจถามได้เลย 1 เอาโครงการทั้งหมดมาดูผลที่คาดว่า
จะได้รับ แล้วในแต่ละโครงการเราจะใช้อะไรตรวจสอบอะไรเป็นรายโครงการไปเพราะว่าไม่
เยอะสองหน้า  โครงการไม่เยอะโครงการนี้โครงการจัดซื้อวัสดุ มองดูวัสดุมีจริงไหมซื้อจริง
ไหม ซื้อเสร็จหรือโครงการอบรมอบรมจริงไหม อบรมเสร็จหรือยังอบรมเมื่อไหร่กี่วันแบบ
ประเมินไม่จ าเป็นถ้าเราใช้คนแบบที่เราท าเป็นแบบรายงานแล้วเลิกค าว่า  รายงานในแต่ละ
โครงการ 

มติที่ประชุม   มอบฝ่ำยเลขำออกแบบแบบรำยงำนผล ๓๔ ชุด ตำมตัวชี้วดัของกองทุน 
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   ๓.๒ พิจารณาแผนการติดตามประเมินผล 
ประธาน   ฝ่ายเลขากรุณาไปออกแบบข้อมูลโครงการ  3๔ โครงการ ๓๐ แห่งว่าย่อๆ ของ

งบประมาณเพราะสรุปโครงการงบหน้าจ านวนนี้  อ าเภอ ต าบล ชื่อโครงการผลที่ได้รับ และ 
แนวทางการตรวจสอบ โครงการจัดซื้อรถเข็นคนพิการอะไรต่างๆ 1 มีการซื้อจริงไหม  2 ซื้อ
เมื่อไหร่ โครงการที่ 2 โครงการอะไรอยากจะดูอะไร แล้วก็มีหมายเหตุ จริงไม่จริง แล้วเราจะ
ให้บุคลากรในพ้ืนที่เราช่วยท างานถ้าของท้องถิ่นไม่เกิน 2 วันเสร็จ พอเสร็จแล้วให้ส่งให้ตอบ
กลับมาทางเมล์ สาธารณสุขจะกรุณายังไงผมไม่ทราบทางโรงพยาบาลจะถือน่าจะ หรือว่าใช้
เป็นท้องถิ่นโดยสารสาธารณสุขดูท้องถิ่น ท้องถิ่นดูสาธารณสุข 

คุณวิรัตน์     อย่างที่ท่านประธานว่าเราจะท าอยู่เอาง่ายๆในส่วนของภูมิภาคก็คือท้องถิ่นกับ 
   สาธารณสุขในส่วนของกลุ่มเราก็จะส่งไปทางสมาคม 
ประธาน   ในส่วนของสมาคมผมจะลดภาระให้ ด้วยการ เมื่อถ้าข้อมูลสรุปโดยด่วน แล้วส่ง ให้

สมาคมดูเป็นที่พอใจลงไปดู 30 แห่ง แห่งไหนน่าสนใจน่าสงสัย ตรงนี้คนสูงอายุเยอะคน
พิการเยอะ จะไม่จริงหรือเปล่าสมาคมมีข้อมูล ไปดูวันเดียว จุดเดียว สองจุด ก็รู้ พอส่งข้อมูล
แล้วใช้วิธีการหาข่าวหาข้อมูล ให้เวลาแล้วมาประชุมกันให้รับรอง ดังนั้นถ้ารับรองมา ถ้าสงสัย
เชิญไปดูได้ เร็วขึ้นระดับ 1 คราวนี้เรามาท ารายงานแล้วได้ข้อคิดจากอบจ.เราก็ให้ เขาตอบ
กลับใช้เวลาวันเดียว ๓๐ แห่ง 3๔ โครงการขีดถูกผิดหมายเหตุท าเมล์ตอบกลับมาแล้วก็ให้
ผู้รับรองเอกสารตัวจริงส่งทีหลังเอาข้อมูลมาก่อนแล้วให้เจ้าของโครงการท้องถิ่นรับรอง
โครงการมาด้วย โรงพยาบาลก็ให้ผอ.รับรองมาพร้อมกับผู้ตรวจสอบรับรอง ของเราก็ให้
ท้องถิ่นรับรองมากับนายก ของสาธารณสุขก็ รพสต.รับรองมา พอเราดูข้อมูลเราก็จะ ส่งคนลง
ไป จะได้เสร็จเร็วถ้าพอใจก็ไม่ต้อง แล้วประชุมทีเดียวสรุปจบเลยเสร็จก่อนกันยาแน่นอน ใช้
งานเราใช้ตอนกันยายน พรุ่งนี้เอา 3๔ โครงการตั้งวันมะรืนท าตาราง วันศุกร์ส่งให้เรา วัน
จันทร์วันอังคารวันจันทร์ผมปะหน้าส่งท าเร็วท้องถิ่นอ าเภอวันอังคารตอบกลับหรือวันพุธ
พฤหัสบดีอาทิตยว์ิเคราะห์ขอข้อมูลจันทร์ที่ 8, 9 ประชุม 

คุณวิรัตน์     อย่างที่ท าว่าถ้าเราส่งข้อมูลไปตอนนี้ถ้าลงไปตรวจมันก็จะอย่างที่บอกว่า 
   งบประมาณมันยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของเขา 
ประธาน     หมายเหตุมาว่าอยู่ในช่วงจัดซื้อจัดจ้างการติดตาม  ตรวจสอบโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 กันยายนท าหนังสือออกไปถึงท้องถิ่นต่างๆถึงองค์กรต่างๆขอทราบผลจากการ
ส ารวจเมื่อต้นเดือนให้ 3 สัปดาห์ สอดคล้องกับหมายเหตุที่ให้ไหม การมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ
เงื่อนไขต่างที่เราพึงมี ลงไปในท้ายค าถาม นอกจากถามให้เร่งด าเนินการแล้วเราอาจจะมีการ
สอบถามทราบผลภายใน 25 กันยายนอีกที  
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    โครงการที่สงสัยอยู่ 4 - 5 โครงการ แบ่ง 3 ทีมสรุปภารกิจเราประชุมอีก 1 วันอีก 

1 วันแบ่งทีมอาจจะ 5 ท่าน 5 ทีม นอกนั้นเราให้ความเชื่อถือท้องถิ่นอ าเภอกับหน่วยงาน
ของโครงการ ออกมาเป็นรายงาน แต่ทั้งหมดต้องขีดเส้นให้เสร็จเมื่อไหร่ตรวจเสร็จนี้ต้องซื้อ
เมื่อไหร่อะไร เข้าไปแล้วนัดวัน เข้าประชุมบ่ายหรือ กลับมาประชุมออกไปประชุม ทั้งนี้มีการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมภายในวันที่ 20 กันยายนเพ่ิมไปด้วยว่าทางนี้ให้สาธารณสุขไปขอท้องถิ่น
อ าเภอให้เร่งรัด โดยจะตรวจสอบภายใน 20 กันยายน เขาเอาเงินไปให้รับแค่เป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วมีใบจัดซื้อจัดจ้างก็ถือว่าเสร็จสิ้นเว้นแต่อบรม ให้ความรู้  1 วันอบรมถ้าเรา
ออกแบบไว้อีก 3 วันส่งแบบกันได้ไหม ดังนั้นให้จัดซื้อไปถามทางสาธารณสุขจังหวัดว่าซื้อที่
ไหน มีอบรมกับอุปกรณ์การแพทย์เท่านั้น มีสองกิจกรรม ส าหรับโครงการที่ฝึกอบรมให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จวันที่เท่าไหร่ส าหรับซื้ออุปกรณ์ก็ให้ด าเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จเพราะ
ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการตกลง เจาะจง ถ้า พื้นที่ก็ไปดูผมก็จะออกไปดูสักแห่งที่น่าสนใจแต่
ว่าสิ่งที่จะรู้ได้เม่ือเขารายงานมาแค่ออกไปสั่งซื้อสั่งจ้างก็ถือว่าใช้ได้ วันศุกร์ส่ง หนังสือส่งถึงวัน
อังคารหน้าเราได้ข้อมูลครบฝ่ายเลขาเป็นผู้ก าหนดว่าจะออกไปดูที่ไหนฝ่ายเลขาเป็นผู้ก าหนด
ว่าจะออกไปดูที่ไหน ให้เครดิตเพราะว่าเป็น NGO คืออยู่นอกสังกัดราชการ  ทีนี้แผนปฏิบัติ
การเชิญฝ่ายเลขาสรุปเลยครับ 

คุณวิรัตน์    วันที่ 20 จะมีการในเรื่องของการประชุมอย่างท่ีท่านประธานว่า 
ประธาน   คิดมาเลยว่าวันนี้วันที่ 28, 29, 30, 31,  30 บ่ายน่าจะส่งข้อมูล 2 ฝั่ง 31, 1 

วันหยุด    วันที่ 2 ที่ 3 เอาให้วันที่4 ส่งแบบกลับคืนมาทางฝ่ายเลขากลับคืนวันเดียว 30 
โครงการแล้วมา จัดกลุ่มแจ้งก าหนดแผนออกไปดูภาพพ้ืนที่ ภายในวันที่ 5 ให้ไปดูแล้วสรุปผล
แจ้งเลยพอรู้ผลก็เตรียมวางแผนให้ไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนประชุมสรุป ดูเสร็จนัดประชุม 10, 
11, 12 นัดประชุมรายงานผล ประชุมเราจะมองเห็นปัญหาอุปสรรคบางแห่ง 1 - 2 หรือ 3 
แบ่งแล้วเราก าหนดด าเนินการอีกทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน ท าควบคู่กันไป
รายงานรอเลยว่าส าเร็จผล เชิญแล้วก็นัดประชุมก่อน 2-3 วันฉะนั้นประชุมเสร็จถ้ามีข้อ
ปัญหาวันนั้นเราจะมาขอยุติของจุดจบกัน แต่ 12 13 ในช่วงนี้พิมพ์รายงานผลส าเร็จรอลง
วันที่ได้แล้ว 

คุณวิรัตน์  ที่เราจะนัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ว่ากรอบเรามีผลคือตอนนั้นกรรมการ ชุด
ใหญ่  ห่วงที่สุดคือ  รายงานบุคลากร คือกายอุปกรณ์ที่ซักถามแน่นอนบอกว่าคนนี้ถึงไหมแต่
ว่าหมายถึงว่าที่ท่านบอกว่าผมมีหน้าที่ลงไปแต่เวลามาตอบกลัวอย่างนี้ คือในส่วนของฝ่าย
เลขาเองที่จะตอบชุดใหญ่ค่อนข้างจะถามการซ้ าซ้ าซ้อนการได้ถึง เพราะว่าตอนนี้ทุกคน
รับรองเราเคยให้เรื่องของโครงการทุกโครงการมีใบแบบทุกคนทุกรายชื่อ 

 



-๙- 
 

ประธาน     ใส่เข้าไปว่ามีรายชื่อเป็นแบบรับรองขอแนบท้ายโดยให้หน่วยงานรับรองแนบท้าย    
ในแบบตอบ แนบเป็นรายการรถเข็นคันนี้ให้ใคร ใส่ท้ายแบบแนบเป็นเฉพาะรายการๆไป อัน
ไหนที่ติดค้างยังมีปัญหาเราค่อยเร่งรัดไม่ใช่ประเมินมันควบคู่กันไป เพ่ือนัดหมายเหตุใช้
บุคลากรเราได้ไปกระตุ้นการปฏิบัติงานให้เสร็จ แต่ขบวนการท าท าได้สัปดาห์เดียวเสร็จให้ไป
ก่อน ถ้าเราไม่ท าอย่างนี้เราจะไม่ทัน 30 กันยายน 

รองปลัดนุชนารถ     ถ้าเป็นปัญหาในที่ประชุมก็จะได้ช่วยๆกันรับผิดชอบ 
ประธาน    ผมคิดว่าที่ประชุมใหญ่ไม่มีปัญหาเท่าที่ดูหลายๆท่านแล้วอันที่ 1 อันที่ 2  คงไม่มี  

ปัญหา มันแค่ 3 ล้าน อันที่ 3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 3 - 4 ท่าน ผม ไม่ได้สัมผัสมากแต่
ว่าเลขาชี้แจงได้ว่ามีที่มาที่ไปเห็นผลแล้วฝ่ายเลขาเตรียมค าถามค าตอบให้ดี  ภายในวันที่ 4,5 
ได้ค าตอบกลับมา จะเสร็จเร็ว อะไรท ารอได้ท าเลยเอกสาร กระจายงาน 

มติที่ประชุม  มอบฝ่ายเลขาด าเนินการจัดท าหนังสือส่งให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ส านักงาน ท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนในสังกัดรายงานผล และ
ด าเนินการออกตรวจโครงการที่คาดว่าจะมีอุปสรรคในการด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้บันทึกกำรประชุม 
              ( นำงสำวหนึ่งฤทัย  โกเสนตอ) 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้ตรวจสอบ 
                  (นำงนัธทยภรณ์ เจี่ยงเพ็ชร์) 
            อนุกรรมกำร/เลขำนุกำร 


