
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 
คร้ังที่ 1/๒๕๖3 

วันพฤหัสบดี ท่ี 12 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

ผู้มาประชุม  

 1.นายภาสกร  บุญญลักษณ์ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย        ท่ีปรึกษา 
2.นายบุญเติม  ตันสุรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ      ท่ีปรึกษา 

เขต ๑ เชียงใหม่ 
 3.นายเทอดเกียรติ   สุกใส     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย       ประธาน 
 4.น.ส.มาลิวัลย์   ศรีวิชัย       แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 5.พ.จ.อ.สาคร   สิทธิศักดิ์       ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
 6.น.ส.ยุพิน  นาใจ     แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เชียงราย      กรรมการ 

 7.นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ    ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี         กรรมการ 
 8.นายธนเดช  โพธิ์เงิน       ประธานสมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหว       กรรมการ 

      หรือทางร่างกายเชียงราย 
 9.นายอวยชัย  จตุนาม        กรรมการสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 10.นางยุพิน  แก้วรากมุข    ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา      กรรมการ 

       จังหวัดเชียงราย  
 11.นางพัชรา  เรืองวงศ์โรจน ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์       กรรมการ 
 12.นายธวัชชัย  ใจค าวัง          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพญาณสังวร      กรรมการ 
 13.นายวิศรุต  บุตรากาศ     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      กรรมการ 
 ๑4.นายสันติ พุฒิพิริยะ        นักกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์     กรรมการ 
          15.นายรัติพวงศ์  เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์            กรรมการ 
 ๑6.นางชรินรัตน์  บุญเรือง     แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย        กรรมการ 
 ๑7.นายธนชัย  ฟูเฟื่อง  ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 

๑8.นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ เจ้าหน้าท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพ       กรรมการ 
แห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่    

๑9.น.ส.ยุพเรศ กันทวี  ผู้อ านวยการกองคลัง         กรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

20.นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์ แทนผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต       กรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

21.นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/ouaichai9493/?__tn__=kC-R&eid=ARAAV67Pt0AhYDjGK-gFT2yQLHY_3YUPJzGJJhE-jmgOsDSe9Vfo165QfNWijFb7AEuknem1SSCM0dCK&hc_ref=ARQSPEIgYA8Ce9HWFDiq7jdH5pGqo_vC73ca7QaJSfCah2WKKdo6zFajWox4zp_yOyI&__xts__%5B0%5D=68.ARDXo97p136qWFThbAavklDHa8ykBMSGt6z3VRJllxqI1jRk6OPm5JbMVD3XjWXWWL2CorMEVw98wipaJCR6lj13KunlgX-jwbxCEeYogJszfPiHh3CrGrx4h9bxW4bgcJQukxbouVysYfWOd-i0VQ9ThiNkhAS5pgUI1nrCHDVROhogSUXU2ovz20jndeqye2rJklOUpGsa12DIOAZOUjKghCpvcRdTww4MoZ3iP0H46osgosTT0RI5ZEyTWwSH2FutMtybOvKWpeWCviX6j8-j4XwKFJaHP2k3sR7RupVjNJyg32nmJxu-s_GRTojB_dgQmGAXYhHJntMfU6E


-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นางสาวนิธิวรารักษ์  ก้างยาง เหรัญญิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงราย  
2.นางสาวสุภาพร  แก้วแสนเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3.นางสาวเกวลิน กล้าหาญ นักวิชาการคลังช านาญการ 
4.นางสาวธัญญาธร  ทองสุทธิ์ แพทย์แผนไทย 
5.นางสาวภัทรปภา  จารุธีรากุล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
๖.นางสาวหนึ่งฤทัย  โกเสนตอ เจ้าหน้าท่ีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

 ๗.นางสาวพิมพธู  เป็งสม  เจ้าหน้าท่ีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย  

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.  

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายครั้งท่ี
1/๒๕๖3 วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม ๒๕๖๒ นายภาสกร บุญญลักษณ์ แทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษาเรื่องการพิจารณาโครงการและกรณี
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ก่อให้เกิดหน้าหากอนามัยขาดตลาด จึง
อยากใหเ้ตรียมความพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ป้องกันการ
ขาดตลาด หาซื้อได้ยาก  

ระเบียบวาระที่ ๒          เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 8 

พฤศจิกายน 2562  ใหค้ณะกรรมการฯพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๓.1 รายงานการเงินกองทุนฟื้นฟู ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

     ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562) 
 

รายการ ไตรมาสนี้ รวมทั้งปี 
ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2562 684,080.29 684,080.29 
รายรับ   
เงินท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

4,447,865.00 4,447,865.00 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจาก อบจ. 4,500,000.00 4,500,000.00 
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจาก อบต./
เทศบาล 

- - 

เงินสมทบจากชุมชน กองทุนชุมชน - - 
เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค - - 
เงินได้ดอกบี้ยเงินฝากธนาคาร - - 
รายได้อื่นๆ ได้แก่ คืนเงินเหลือจ่าย 3,500.00 3,500.00 

รวมรายรับ 8,951,365.00 8,951,365.00 
 



-๓- 
 

รายการ ไตรมาสนี้ รวมทั้งปี 
รายจ่าย   
ประเภทท่ี 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

- - 

ประเภทท่ี 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหนว่ยบริการ 

- - 

ประเภทท่ี 3 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
รูปแบบการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้องดีรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- - 

ประเภทท่ี 4 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการฯ 

- - 

ประเภทท่ี 5 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกองทุนฯ 78,756.30 78,756.30 
ประเภทท่ี 6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - - 

รวมรายจ่าย 78,756.30 78,756.30 
รายได้สูงกว่ารายจ่าย 8,872,608.70 8,872,608.70 
คงเหลือยกไป 9,556,688.99 9,556,688.99 

 

รายงานการเงินประจ าเดือน 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

 

รายการ รวมทั้งปี 
ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2562              684,080.29  
รายรับ                 
เงินท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับในวันท่ี 
12 ธันวาคม 2562    4,447,865.00  
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจาก อบจ. ได้รับในวันท่ี 23 
ธันวาคม 2562    4,500,000.00  
เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีได้รับจาก อบต./เทศบาล         -  
เงินสบทบจากชุมชน กองทุนชุมชน           -  
เงินรับฝากประกันสัญญา                  1,075.00  
เงินได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร             -  
รายได้อื่น ๆ ได้แก่…คืนเงินเหลือจ่ายเงินยืมค่าตอบแทนประชุมฯ          3,500.00  

รวมรายรับ  8,952,440.00  
  

 
 
 
 



-๔- 
 

รายจ่าย   
ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนบัสนนุบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
อุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ - 
ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนบัสนนุการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพของหน่วยบริการ - 
ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนบัสนนุการพัฒนารูปแบบการดูแล
ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ 

- ผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟั้นฟูสมรรถภาพ   
ประเภทท่ี 4  ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งขององค์กรคนพิการ ฯ  - 
ประเภทท่ี 5 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกองทุน ฯ           127,556.30 
ประเภทท่ี 6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    - 

รวมรายจ่าย    127,556.30 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย             8,824,883.70  
คงเหลือยกไป              9,508,963.99  

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

๓.2 รูปแบบการบนัทึกบัญชีและรายงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ก าหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีและ
รายงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน เวปไซต์ 
http://obt.nhso.go.th/obt/obj_record เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) 
มีทะเบียนคุมบัญชีรายงาน และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกบัญชีและ
รายงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ และเมื่อครบไตรมาสให้อบจ.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยพิมพ์เอกสารตามท่ีได้บันทึกไว้เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนให้ความ
เห็นชอบ และน ารายงานนั้นจัดส่งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากส้ินไตรมาส โดยส่งเป็นส าเนาเอกสาร ส าหรับรายงาน
ฉบับจริงให้ อบจ. เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ ท้ังนี้ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ได้ส่งวิธีการเข้าใช้งานระบบบันทึกบัญชีและรายงาน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ (เอกสารแนบ 1) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

๓.3 พนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

        ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  
 
 

http://obt.nhso.go.th/obt/obj_record


-๕- 

ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) ผลการรับสรรหาและเลือกสรร ได้แก่        
นางสาวพิมพธู  เป็งสม ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

๓.4 มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการ         
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบโครงการท่ีหน่วยบริการ,
หน่วยงานสาธารณสุข,กลุ่มผู้สูงอายุ,องค์กรอื่นๆ เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย รวมทั้งส้ิน ๑9 โครงการ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

๔.๑ รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์     

      ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ แจ้งข้อมูลค่าบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ ประจ าเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ และประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยขอมติท่ีประชุมอนุมัติให้
ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ฯ ให้กับหน่วย
บริการในพื้นท่ี เป็นรายเดือน (เอกสารแนบ 2 และ 3) 

มติที่ประชุม   อนุมัติให้ด าเนินการ 

๔.๒ พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฟื้นฟู ฯ จ านวน 19 โครงการ 

1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ อ าเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ 199,500 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

2.  โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการท่ีต้องการความช่วยเหลือ     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ 144,800 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
ประจ าปี 2563 อ าเภอเมือง งบประมาณ 200,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

4. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและเพื่อผู้ป่วยท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ อ าเภอแม่จัน งบประมาณ 195,600 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

5. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและเพื่อผู้ป่วยท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ อ าเภอแม่สาย งบประมาณ 199,100 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 



-๖- 

6. โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพของคนพิการ/
ผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู/ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงในท้องถิ่นหรือพื้นท่ี อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปี 2563 งบประมาณ
199,200 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

7. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ อ าเภอเวียงแก่น งบประมาณ 199,800 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

8. โครงการกองทุนเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 195,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

9. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อผู้ป่วยท่ีต้องการความช่วยเหลือ  
อ าเภอดอยหลวง งบประมาณ 183,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

๑0. โครงการขอสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
อ าเภอพญาเม็งราย งบประมาณ 199,860 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

๑1. โครงการเครื่องช่วยฟังเพื่อผู้พิการทางการได้ยินโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ  ๒๐๐,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

๑2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชนต่อเนื่องปี ๒๕๖๓ 
อ าเภอป่าแดด งบประมาณ 160,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

13. โครงการจัดสภาพแวดล้อมข้ันพื้นฐานในกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ต าบลสันมะค่า 
อ าเภอป่าแดด งบประมาณ 20,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

1๔. โครงการเครือข่ายเชียงแสนห่วงใย ร่วมใจฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ 
และสนับสนุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องชวยคนพิการ อ.เชียงแสน 
กิจกรรมที่ 1 การขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย งบประมาณ 162,600 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและการ
ใช้อุปกรณ์ช่วยการเคล่ือนไหว เครือข่ายบริการสุขภาพ งบประมาณ 35,00๐ บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 



-๗- 

15. โครงการคนพานไม่ทอดท้ิงกัน อ าเภอพาน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๑ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับผู้ท่ีมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสภาพ งบประมาณ  165,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย) งบประมาณ 35,000 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ/โดยมีข้อสังเกตให้ปรับแก้ไขก าหนดการ ตารางการประชุม กรณีใช้
วิทยากรบุคคลภายนอก ให้ก าหนดคุณลักษณะและประสบการณ์ของวิทยากร และ
ปรับหลักสูตรการบรรยายของวิทยากรให้ชัดเจน 

๑6. โครงการจัดหากายอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมที่ ๑ จัดหากายอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ งบประมาณ 167,800 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  

กิจกรรมที่ ๒ ให้ความรู้ในการฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้ดูแลคนพิการต าบลแม่พริก  
งบประมาณ 1๒,๐50 บาท  

มติที่ประชุม   อนุมัติ/โดยมีข้อสังเกตให้ปรับแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศัย 20,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  

17. โครงการคลังอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยท่ีมีภาวะพึ่งพาและผู้ป่วยระยะท้าย อ.แม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 144,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  

๑8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีมีภาวะพึ่งพิง อ.แม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 54,600 บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ / โดยมีข้อสังเกตให้ปรับแก้ไขโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ระบุตาราง
กิจกรรมให้ชัดเจน  

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท ากายอุปกรณ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อไปฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง งบประมาณ 299,790 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ/ โดยมีข้อสังเกตให้ปรับแก้ไขโครงการ วัตถุประสงค์
ระบุรายละเอียดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตารางกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และให้จัดส่งโครงการท่ีแก้ไขในรอบถัดไป 
(รอบท่ี ๒)  

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 
 


