
 “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ 2/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

********************************************************************************** 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ที่เข้าประชุม จ านวน 11 คน 
     ๑. นายเทอดเกียรติ สุกใส        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่                    ประธาน 
               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
     ๒. นายกัมปนาท แสนใจบาล    ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                           กรรมการ 
     ๓. นายจ ารูญ  จะโรครัมย์            ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                     กรรมการ 
     จังหวัดเชียงราย   
     ๔. นายธนเดช โพธิ์เงิน     ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย                   กรรมการ 
     ๕. นพ.ธวัชชัย ใจค าวัง     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร                    กรรมการ 
     ๖. พ.ต.ญ.ชณัฏฐ์รัตน์ ไชยอามิตร    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช                กรรมการ 
     ๗. พญ.พัชรา เรืองวงค์โรจน์    แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ                           กรรมการ 
     ๘. นายรัตนพล ก๋าวงค์    นักกายภาพบ าบัด                                  กรรมการ 
     ๙. นายกฤษณะ แก้วดี    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง                          กรรมการ 
     10. นายอินโพธิ์ หน่อแหวน    นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน                          กรรมการ                     
     11. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด             กรรมการและเลขานุการ 
     เชียงราย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ที่ไม่เข้าประชุม จ านวน 4 คน 
     1. นพ.สรกิจ ภาคีชีพ  ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพ                        ติดราชการ    
  แห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่                          
     2. นายวิวัฒษ์ กณะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่                         ติดราชการ 
     3. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์             ติดราชการ 
     4. นางรัชนีวัลย์ ปาณธูป เจ้าหน้าที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ                           ติดราชการ 
  แห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมาย                            

รายช่ือผู้ที่เข้าประชุม จ านวน 4 คน 
     ๑. นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อบจ.เชียงราย 
     ๒. นายวิรัตน์  วงศ์มา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อบจ.เชียงราย 
     ๓. นางนรินทร์สิรี พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะหช์ านาญการ อบจ.เชียงราย 
     ๔. นางสาวหนึ่งฤทัย โกเสนตอ  เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ อบจ.เชียงราย 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เชียงราย แจ้ งที่ประชุมรับทราบว่าการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพครั้งนี้ เป็นการ
ประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๑ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเป็นการพิจารณาโครงการ
ต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
   ที่ประชุมมีมตริับรอง  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง    
เลขานุการ การอนุมัติใช้เงินงบประมาณ รอบท่ี 1  
  ในเรื่องของการใช้งบประมาณ กองทุนฟ้ืนฟูฯ ตั้งงบประมาณไว้จ านวนทั้งสิ้น 
 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยได้จัดสรรงบประมาณตามมิติที่ประชุม ดังนี้  
  - จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการกองทุนฯ 10 % จ านวน 200,000 บาท 
 (สองแสนบาทถ้วน) 
  - จัดสรรงบประมาณที่เหลือ 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 ดังนี้ 
     ส่วนที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้  
     - สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 18 อ าเภอ ๆ ละ 60 ,000 บาท  
 เป็นเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 
     - สนับสนุน อปท. 143 แห่ง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,430,000 
 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
     - สนับสนุนองค์กรคนพิการ เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
     - สนับสนุนองค์กรผู้สูงอายุ เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
     - องค์กรอื่นๆ เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
     ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายส าหรับกายอุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟู จ านวน 
 1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แต่มีการโยกงบประมาณใน
 ส่วนนี้ไปให้องค์กรอ่ืนๆ จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จึงท าให้เหลือ
 งบประมาณในส่วนนี้คงเหลือ 1,390,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการ การขยายกรอบระยะเวลารอบพิเศษ 
  กองทุนฯ รับพิจารณาโครงการ จ านวน 2 รอบ ดังนี้ 
     - รอบท่ี 1 วันที่ 1-16 ธันวาคม 2560 
     - รอบท่ี 2 วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2561  
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  เนื่องจากการท าความเข้าใจของแต่ละหน่วยงานยังไม่ชัดเจน ในเรื่องของการ
 ของบประมาณ จึงท าให้งบประมาณที่มีการขอรับการสนับสนุนมีจ านวนน้อยมาก และ
 ในการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 
 50 % ของเงินในบัญชีทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ จึงมีการขอขยายระยะเวลาในการ
 จัดส่งโครง ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ขยาย
 ระยะเวลา จึงน ามาพิจารณาโครงการในรอบนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธาน  ให้ฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปงบประมาณรายรับ – จ่าย ให้ที่คณะกรรมการทราบ 

เลขานุการ   รายรับ – จ่าย ของกองทุนฯ มีการแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

   1. ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน (ตั้งไว้ 200,000 บาท) 
       - ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน จ านวน 66,860 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ 133,140 บาท 
   2. สนับสนุนจัดท าโครงการ (ตั้งไว้ 3,410,000 บาท) 
       - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงาน 387,880 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ 3,022,120 บาท 
   3. ค่ากายอุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟูฯ (ตั้ งไว้  1,390,000 บาท) 
       - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงาน  362,000 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ 1,028,000 บาท 
      รวมมียอดค่าใช้จ่าย 816,740 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,183,260 

บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ประธาน   งบประมาณคงเหลือ 4,183,260 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพัน
สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งจะน ามาพิจารณาในรอบนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เลขานุการ ๕.๑  พิจารณาโครงการหน่วยบริการสาธารณสุข จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าตึง จ านวนเงิน 27,000 บาท 
  2. โรงพยาบาลพาน จ านวนเงิน 60,000 บาท 
  3. สาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวนเงิน 60,000 บาท 
  4. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ านวนเงิน 8,550 บาท 
  5. สาธารณสุขอ าเภอเทิง จ านวนเงิน 57,300 บาท 
  6. โรงพยาบาลขุนตาล จ านวนเงิน 64,250 บาท 
  รวมจ านวนเงิน 277,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม หมายเลข 1 
  ในส่วนของหน่วยบริการสาธารณสุข กองทุนฯ ตั้งงบประมาณแห่งละ 
 60,000 บาท ซึ่งในรอบนี้มีหน่วยบริการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 
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 ฟ้ืนฟูฯ เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลขุนตาล จ านวนเงิน 
 64,250 บาท ซึ่งในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 14 
 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้ว เห็นควรน าโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
 กองทุนฯ เพ่ือพิจารณา เนื่องจากงบประมาณรวมทั้งหมดตั้งไว้ 18 แห่ง แต่ขอรับการ
 สนับสนุนมาเพียง 6 แห่ง  

ประธาน  โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า อยู่ในอ าเภอ
 เดียวกัน หากพิจารณาแล้วเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมจ านวนเงิน 68 ,550 บาท 
 เป็นลักษณะเดียวกันกับโรงพยาบาลขุนตาล ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์งบประมาณที่กองทุนฯ 
 ตั้งไว้ 
ท้องถิ่นจังหวัด  ในส่วนของตัวเลขวงเงิน เอาเกณฑ์ใดมาเทียบกับจ านวนคนระหว่างอ าเภอ
 ต่างๆ เพราะจ านวนคนสัมพันธ์กับจ านวนเงิน หากคนมากใช้เงินจ านวนมาก คนน้อยใช้
 เงินจ านวนน้อย ยกตัวอย่าง สาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลฯ 
 จ านวน 400 คน แต่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อบรมให้ความรู้ การดูแลตนเองของ
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 20 คน ซึ่งจ านวนห่างกันหลายเท่า ใช้หลักเกณฑ์
 ใด 

เลขานุการ  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ทีไ่ด้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  1. เป็นกิจกรรมการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพใน
 สถานบริการ และหรือในชุมชน  
  2. เป็นกิจกรรมการป้องกันและลดความพิการ หรือลดข้อจ ากัดในการ
 ด าเนินกิจวัตรประจ าวันของกลุ่มเป้าหมาย 
  3. เป็นการสนับสนุนองค์กรคนพิการในจังหวัด หรือหน่วยบริการใน
 จังหวัด เพื่อพัฒนางานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 
  4. เป็นการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดท ากิจกรรมฟ้ืนฟู
 สมรรถภาพหรือสะดวกต่อการท ากิจวัตรประจ าวันแก่กลุ่มเป้าหมาย 
  หากคณะกรรมการมีแนวทางที่จะให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ สามารถ
 เสนอต่อที่ประชุมได้ เพ่ือฝ่ายเลขาฯ จะได้น ามติที่ประชุมไปเป็นแนวปฏิบัติในการ
 ด าเนินงานต่อไป 

ประธาน  โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะอยู่แล้ว ซึ่งในการพิจารณา
 แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  
  1. โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์อนุมัติ มีทั้งหมด 6 โครงการ   
  2. ใน 6 โครงการ มี 2 แห่ง ที่จ านวนเงินเกินงบประมาณ 60,000 บาท 
  ซึ่งคณะกรรมการได้มีความเห็นแล้วว่า ในส่วนของงบประมาณสามารถเฉลี่ย
 กันได้ แต่ต้องไม่เกินกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้  

  จะเห็นได้ว่าอ าเภอขุนตาล งบประมาณเกิน 4,250 บาท อ าเภอเวียงป่าเป้า
 งบประมาณเกิน 8,550 บาท  

ท้องถิ่นจังหวัด  กองทุนฯ มีเปิดรับโครงการอีกหรือไม่ 
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เลขานุการ  ปิดรับแล้ว รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย 

ท้องถิ่นจังหวัด  มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 เมื่อมีข้อเสนอจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาแล้ว    
 ให้ฝ่ายเลขาฯ ยกประเด็นที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอข้อคิดเห็น เสนอให้คณะกรรมการ
 บริหารฯ พิจารณาได้ เมื่อคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาก็พิจารณาบนหลักการที่
 ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มาแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีความส าคัญ
 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใดๆ ก็ตาม อาจจะเป็นตัวชี้ขาดในประเด็นต่างๆ ได้  
  ประเด็นที่ 2 หลักการในการพิจารณา หากจะดูจ านวนคน อาจจะไม่ใช่
 หลักการที่ถูกต้อง แต่ต้องดูกิจกรรม เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆ ก็ตาม ต้องดูที่
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งบริบทของแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการทั้ง 6 แห่ง รวมจ านวนเงิน 277,100 บาท 
 (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เลขานุการ ๕.2  พิจารณาโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต.)  
  จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
  1. เทศบาลต าบลหงาว 
  2. เทศบาลต าบลบ้านแซว 
  3. เทศบาลต าบลป่าแงะ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี 
  รวมจ านวนเงิน 61,780 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม หมายเลข 1 
  ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนฯ ตั้งงบประมาณแห่งละ 
 10,000 บาท ซึ่ งในรอบนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน
 งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
 ต าบลบ้านแซว จ านวนเงิน 22,180 บาท ซึ่งในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
 กองทุนฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้แบ่งกิจกรรม
 ออกเป็นสองส่วนตามที่ได้เสนอโครงการ เนื่องจากพ้ืนที่แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ     
 เป็นที่ราบและพ้ืนที่ชนเผ่าชาติพันธ์ จึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม       
 ซึ่งงบประมาณในส่วนที่เกินสามารถเฉลี่ยได้  

ท้องถิ่นจังหวัด  ส าหรับเทศบาลต าบลบ้านแซว เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา เพราะประชากรในพ้ืนที่
 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มพ้ืนที่ราบ และ 2. กลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งหลายๆ กิจกรรมของ
 เทศบาลต าบลบ้านแซวต้องมีการแยกจัดกิจกรรม รวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วย 
 ดังนั้น เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ 

เลขานุการ  หากเป็นเช่นนั้น ในปีงบประมาณถัดไปกองทุนฯ ควรจะเสนองบประมาณเป็น
 รูปแบบของอ าเภอ และให้แต่ละพ้ืนที่บูรณาการร่วมกัน สร้างเกณฑ์ลักษณะนี้ได้หรือไม่ 
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ประธาน   หากเป็นงานเดียวกัน งานผู้สูงอายุ งานผู้พิการ ทุกหน่วยในพ้ืนที่จะมี
 กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ด าเนินงานในด้านการ
 ฝึกอบรม หรือด้านวิทยากร ต้องมีการตกลงกัน เห็นด้วยกับข้อเสนอประเด็นนี้ 

มติที่ประชุม  เห็นควรอนุมัติทั้ง 5 โครงการ รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 61,780 บาท    
 และในปีงบประมาณถัดไป ให้เสนอโครงการผ่าน พชอ. เพ่ือกลั่นกรองเบื้องต้นก่อน
 น าเข้าที่ชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

เลขานุการ ๕.3  พิจารณาโครงการองค์กรผู้สูงอายุ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  
  ชมรมผู้สูงอายุต าบลป่าสัก งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จ านวน       
 10, 000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท 
 รอบแรกได้อนุมัติไปจ านวน 166,640 บาท คงเหลืองบประมาณในรอบนี้ จ านวน 
 123,360 บาท ทางคณะอนุกรรมการได้พิจารณาในส่วนของรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแล้ว
 ว่าไม่ซ้ าซ้อนกับสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายในรอบแรก และมีการจดทะเบียนจัดตั้ง
 ชมรมผู้สูงอายุถูกต้องตามกฎหมาย จึงเห็นชอบอนุมัติโครงการ รายละเอียดโครงการ
 ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1 

ประธาน  ตามความเป็นจริงแล้ว ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ดูแลผู้พิการ ไม่สามารถที่
 จะแยกตัวออกห่างจากผู้ป่วยเลย ในกรณีนี้สามารถอบรมผู้ดูแลได้จริงหรือไม่ 

ท้องถิ่นจังหวัด  โดยหลักแล้ว จะมีผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการ ครอบครัวละ 2 คน ซึ่ง 1
 ใน 2 คนนี้สามารถมาอบรมเพ่ือน าความรู้ไปกระจายต่อได้ 

เลขานุการ  ในด้านของคณะกรรมการประเมิน ที่มีท้องถิ่นจังหวัดเป็นประธาน ได้มีการ
 หารือกันในประเด็นการประเมินเช่นกัน ว่าจะประเมินอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์ใดในการ
 ประเมิน เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งต้องมีการ
 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินผลก่อน ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมิน 

พัฒนาสังคมฯ   หากเป็นกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม สามารถเขียนโครงการเข้ามาขอรับ
 การสนับสนุนเป็น 2 โครงการได้หรือไม ่

ประธาน   เกณฑ์คือใช้วงเงินเป็นตัวก าหนด หากยังอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการ
 สามารถอนุมัติงบประมาณได้ ก็สามารถท าได้  
             ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย เห็นด้วยกับการให้แยกเป็นกลุ่มที่ชัดเจน 
 เนื่องจากหลักสูตรการอบรม ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ ต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

มติที่ประชุม   เห็นควรอนุมัตโิครงการ รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น 
 บาทถ้วน) และปรับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน   

เลขานุการ ๕.4  พิจารณาโครงการกายอุปกรณ์และค่าบริการฟื้นฟู จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 
  1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าตึง    
  2.โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง   
  3.โรงพยาบาลพาน     
  4.โรงพยาบาลป่าแดด    
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  5.โรงพยาบาลดอยหลวง 
  6.สาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น 
  7.โรงพยาบาลพญาเม็งราย     
  8.โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า   
  9.สาธารณสุขอ าเภอเทิง     
  10.เทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล    
  11. โรงพยาบาลขุนตาล     
  12. โรงพยาบาลแม่ลาว  
  รวมจ านวนเงิน 2,804,440 บาท (สองล้านแปดแสนสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท
 ถ้วน) รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม หมายเลข 1 

  ในส่วนของกายอุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟู กองทุนฯ ตั้งงบประมาณไว้ 
 1,490,000 บาท ซึ่งใช้งบประมาณในรอบแรก จ านวน 362 ,000 บาท คงเหลือ
 ยอดเงินจ านวน 1,128,000 บาท ซึ่งงบประมาณจ านวนดังกล่าวเกินวงเงินในส่วนที่
 กองทุนฯ ที่จัดสรรไว้ แตเ่นื่องจากงบประมาณในส่วนที่จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ยังคง
 เหลือประมาณสามล้านกว่าบาท จึงได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้โอนย้าย
 งบประมาณดังกล่าวมาสมทบในส่วนของกายอุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟู ซึ่งที่
 ประชุมอนุกรรมการไม่มีอ านาจพิจารณาในส่วนนี้ จึงน าเรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือให้
 คณะกรรมการพิจารณาในวันนี้ 

  โดยอาศัยระเบียบกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
 เชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
 ที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ข้อ 12 “คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟู
 สมรรถภาพ มีอ านาจหน้าที่การบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ...” 

ประธาน  กรอบวงเงินเดิมตั้งไว้จ านวนเท่าไหร่ 

เลขานุการ  ตั้งไว้ 1,390,000 บาท 

ประธาน  ในรอบนี้ มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 12 โครงการ
 รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 2,804,440 บาท ซึ่งเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่ยังอยู่ใน
 กรอบวงเงินรวมทั้งหมด หากพิจารณาอนุมัติทุกโครงการ ยังมีงบประมาณคงเหลือ
 จ านวนทั้งสิ้น 896,800 บาท  

ท้องถิ่นจังหวัด  ราคาครุภัณฑ์ที่ถูกอ้างอิง เป็นราคาเดียวกันกับที่โรงพยาบาลเชียงราย
 ประชานุเคราะห์ได้รับการอนุมัติตามรายการที่ประกาศของ สปสช .ใช่หรือไม ่

เลขานุการ  รายการอุปกรณ์ทุกรายการ อยู่ ในรายการตามประกาศส านักงาน
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ใน
 การบ าบัดรักษาโรค พ.ศ. 2559 กับรายการที่ได้แจ้งเวียนเพ่ิมเติม ที่ผ่านมติของ
 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)  
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พญ.พัชรา  ในส่วนของโรงพยาบาลเชียงรายฯ ที่ของบประมาณนั้น หากเทียบกับขนาด
 ของโรงพยาบาลหรือความรับผิดชอบ น้อยกว่าที่ควร เพราะว่าโรงพยาบาลเชียงรายฯ 
 มีของเดิมอยู่แล้ว คือของศูนย์ชีวัณกตัญญู ซึ่งกายอุปกรณ์ที่ได้รับมาเป็นของบริจาค  
 จะมาจากของที่ผู้ป่วยเคยซื้อไปใช้เอง และเสียชีวิตไปแล้ว ญาติน ามาบริจาคให้ หรือ
 เป็นกรณีที่มีคนมาท าบุญแล้วซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนมาบริจาคให้  เพราะฉะนั้น     
 โดยพ้ืนฐานเดิมของศูนย์ชีวัณกตัญญู มีอุปกรณ์อยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอ
 กับจ านวนคนไข้ จึงมาขอเพ่ิมเติมจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ กรณีของ รพสต.ป่าตึง น่าจะเริ่ม
 จากศูนย์มากกว่า 

เลขานุการ  หากเป็นเช่นนั้น การด าเนินการต้องมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานอย่าง
 ถูกต้องตั้งแต่ต้น ที่ผ่านกระบวนการตามระดับอ าเภอ ที่ได้เสนอดังกล่าวข้างต้น        
 ว่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวถูกต้องและเหมาะสมหรือไม ่

ประธาน   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ควบคุมถึงเรื่องนี้
 หรือไม่ 

นพ.ธวัชชัย  อยู่ในวิสัยที่จะท าได้ เพียงแต่ว่าเรื่องเด่นๆ ที่ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกับ
 กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญก่อน แต่หากเป็นในระดับอ าเภอ 
 นายอ าเภอสามารถท าได้ เพราะเรื่องคุณภาพชีวิตขอบเขตกว้างมาก ไม่เพียงแต่เป็น
 อ านาจหน้าที่ของสาธารณสุขเพียงแห่งเดียว 

  ผู้แทนคนพิการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ผู้แทนคนพิการ  หากมองในด้านของความพิการ จะมีความพิการหลายด้าน ซึ่งในแต่ละด้าน
 จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไป หากเป็นกรณีพิการจากอุบัติเหตุ  จะได้ความ
 ช่วยเหลือจากกรมการขนส่ง ที่เป็นผู้มอบกายอุปกรณ์ให้ หากความพิการเกิดจากภาวะ
 เจ็บป่วย จะได้ความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลศูนย์ ที่เป็นผู้มอบกายอุปกรณ์ให้  

ประธาน  ประเด็นที่คุณหมอเป็นห่วงคือ การซ้ าซ้อน แต่ประเด็นการจัดหากายอุปกรณ์
 นั้น มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว  แต่ที่ขอรับการ
 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ เนื่องจากหน่วยงานที่ขอไม่มีอุปกรณ์ ปัญหาก็
 คือ จะมีแนวทางในการตรวจสอบอย่างไรเพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
 งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน 

  ซึ่งกระบวนการที่จะให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 (พชอ.) ช่วยกลั่นกรองเบื้องต้นว่ารายการอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ซ้ าซ้อนนั้น จะมีวิธีการ
 ด าเนินการอย่างไร 

เลขานุการ  ชี้แจงเพ่ิมเติมในกรณีการซ้ าซ้อน เนื่องจากว่าทางกองทุนฟ้ืนฟูฯ มีแบบค า
 ขอกายอุปกรณ์ ซึ่งในแบบค าขอนั้นต้องได้รับการประเมินจากนักกายภาพและเซ็น
 รับรองใบประเมิน ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ในครั้งนี้          
 มีแบบฟอร์มที่มีนักกายภาพเซ็นรับรองมาทุกแห่ง ในกรณีของ รพสต.ป่าตึง               
 มีนักกายภาพเซ็นรับรองเช่นเดียวกัน 
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นพ.ธวัชชัย  นักกายภาพเซ็นรับรองในกรณีใด  

เลขานุการ  รายการกายอุปกรณ์ทุกรายการ ต้องได้รับการประเมินจากนักกายภาพหรือ
 แพทย์จากโรงพยาบาล ว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีความเหมาะสมที่จะได้การช่วยเหลือ
 อุปกรณ์ในด้านใด โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่ขอกายอุปกรณ์จ านวนเท่าใด ต้องมี
 รายชื่อและแบบค าขอกายอุปกรณ์ที่มีการรับรองโดยนักกายภาพหรือแพทย์จาก
 โรงพยาบาล แนบมาในโครงการทุกโครงการ ซึ่งฝ่ายเลขาตรวจสอบจากหลักเกณฑ์นี้ 

ประธาน  โครงการทุกโครงการที่ขอกายอุปกรณ์มีแบบค าขอกายอุปกรณ์ และได้รับ
 การรับรองจากนักกายภาพหรือแพทย์จากโรงพยาบาลทุกรายการ เพียงแต่ฝ่ายเลขาฯ
 ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายชื่อที่ส่งมาได้รับกายอุปกรณ์ใดบ้าง ใช่หรือไม่ 

เลขานุการ  ถูกต้อง 

นายก อบต.เชียงเคี่ยน  กระบวนการต่างๆ ที่คณะกรรมการได้เสนอมานั้น อาจจะเป็นข้อมูลในการ
 ด าเนินการในปีถัดไป แต่รอบนี้กระบวนการผ่านไปแล้ว รอบนี้เห็นควรอนุมัติทุก
 โครงการ 

นายก อบต.ป่าหุ่ง  ในรอบนี้โครงการที่ส่งเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
 ฟ้ืนฟูฯ มีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว เพราะแบบค าขอกายอุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก 
 นักกายภาพหรือแพทย์จากโรงพยาบาลแล้ว คงเพียงพอต่อการตรวจสอบได้ ส่วน
 ประเด็นที่ว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ หรือเป็น รพสต. นั้น ประเด็นนี้ไม่สามารถน ามาเป็น
 ตัววัดได้ เนื่องจากว่า ในพ้ืนที่เล็กกว่า แต่มีจ านวนผู้พิการเยอะกว่าก็เป็นไปได้ หรือ
 พ้ืนที่ในเมือง แต่มีจ านวนผู้พิการน้อยกว่าก็มีความเป็นไปได้ ดังนั้น ควรดูจากรายชื่อที่
 ได้รับการรับรองจากนักกายภาพหรือแพทย์จากโรงพยาบาลคงเพียงพอต่อการ
 ตรวจสอบแล้ว 
  ส่วนการลงตรวจประเมิน ก็สามารถดูจากรายชื่อที่ได้สนับสนุนกายอุปกรณ์
 แต่ละราย ว่าได้รับอุปกรณ์จริงหรือไม่ คงจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอแล้ว 

ท้องถิ่นจังหวัด  กระบวนการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วเบื้องต้น ซึ่งทางหน่วย
 บริการที่ขอโครงการเข้ามาก็ต้องรับรองตนเองเช่นเดียวกัน  และฝ่ายเลขาฯ              
 ได้กลั่นกรองข้อมูลที่ส่งมาแล้ว ซึ่งมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ในส่วน
 จ านวนตัวเลขที่มากน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบริบทเชิงพ้ืนที่ อย่างเช่น ป่าตึง แต่ละพ้ืนที่มี
 ความแตกต่างกัน มีทั้งพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ราบ แต่ประเด็นในวันนี้ที่ต้องพิจารณาก็คือ      
 หากอยู่ในหลักการและเหตุผลก็สมควรอนุมัติทุกโครงการ แต่การด าเนินโครงการใน
 คราวถัดไป ควรจะมีในเรื่องดังต่อไปนี้  
  1. เกณฑ์ที่รัดกุม  
  2. มีการกลั่นกรองมาจากระดับอ าเภอก่อน  
  ตามความเป็นจริงแล้ว การประชุมระดับอนุกรรมการฯ ควรเชิญผู้เสนอ
 โครงการได้มีโอกาสในการน าเสนอข้อมูล เพราะคณะกรรมการพิจารณาจาก
 เอกสารเพียงอย่างเดียว โดยปกติแล้วการเสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการต้องมา
 น าเสนอหรือให้ข้อมูลด้วยตนเอง แต่ในส่วนของกองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นเรื่องใหม่  
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              มีข้อเสนอแนะว่าควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่สามารถครอบคลุมได้ และจะช่วยในการ
 พิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ได้  

นพ.ธวัชชัย  หากมีรายชื่อตามเอกสาร ก็ต้องยึดตามเอกสาร ส่วนการประเมิน เป็น
 กระบวนการของคณะกรรมการด้านการประเมินผล 

เลขานุการ  เพ่ิมเติมในส่วนของกางเกงผ้าอ้อม ฝ่ายเลขาฯ ได้น าข้อมูลเสนอต่อคณะ
 อนุกรรมการฯ แต่ทาง สปสช.เขต ให้ค าแนะน าว่า ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
 ช่วยการพิจารณากรณีกางเกงผ้าอ้อม ว่าผู้ป่วย 1 คน ควรใช้จ านวนกี่ชิ้น ซึ่งกรณี
 กางเกงผ้าอ้อม เป็นรายการที่ได้แจ้งเวียนเพ่ิมเติมจังหวัดพะเยา ที่ผ่านมติของ
 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ที่อนุมัติให้จ านวน 2 ชิ้น ต่อ   

         1 วัน 

พญ.พัชรา  เสนอข้อมูลเพ่ิมเติม มีประเด็นว่าตามโรงพยาบาลต่างๆ สมมติคนไข้เป็นผู้
 พิการและจดทะเบียนแล้ว เป็นรหัส ท.74 หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้รถเข็นแบบนั่ง 
 ก่อนที่จะมีงบประมาณของกองทุนฟ้ืนฟูฯ เข้ามา ที่ด าเนินการก็คือ ทางโรงพยาบาลจะ
 จัดหารถเข็นนั่งมาให้ เช่น ทางโรงพยาบาลสั่งรถเข็นนั่งจากบริษัท และคนไข้คนนี้เป็น
 รหัส ท.74 เมื่อจ่ายรถเข็นนั่งให้คนไข้รายนี้เสร็จแล้ว ก็เข้าไปบันทึกข้อมูลของ สปสช. 
 และน าเงินมาคืนให้โรงพยาบาลได้ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าท าไมโรงพยาบาลใหญ่แต่ขอ
 กายอุปกรณ์จ านวนที่น้อย แต่กรณีบันทึกข้อมูลเช่นนี้ รพสต.ไม่สามารถท าได้เหมือน
 โรงพยาบาล จึงเป็นที่มาว่า รพสต. ขอกายอุปกรณ์ในจ านวนมาก  
  โรงพยาบาลมีระบบนี้มาสิบปีแล้ว และที่ระบุว่ากายอุปกรณ์รหัสต่างๆ 
 เป็นไปตามประกาศฯ กรณีเช่นนี้ทางโรงพยาบาลจะไม่ขอกายอุปกรณ์ตัวนั้นมา เพราะ
 โรงพยาบาลมีอยู่แล้ว อีกประเด็นคือ กรณีโรงพยาบาลพานขอรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 
 จ านวน 5 คัน หากกองทุนฯ ให้การอนุมัติแล้วต้องคุยกับโรงพยาบาลพานว่า หากน าไป
 แจกให้ผู้ป่วยที่พิการซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็น ท.74 ของ สปสช. โรงพยาบาลพานต้อง
 ไม่บันทึกข้อมูลลงในระบบของ สปสช. เพ่ือน าเงินมาคืนให้แก่โรงพยาบาลพาน
 เพราะไม่ใช่กรณีที่โรงพยาบาลซื้อเอง แต่ซื้อโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
 กองทุนฟ้ืนฟูฯ 

ประธาน  โดยระบบของทางโรงพยาบาลสามารถจัดหาให้ผู้ป่วยได้ ด้วยวิธีการขอรับ
 เงินจาก สปสช. 

พญ.พัชรา  สังเกตได้จากที่เขียนว่า รายการประกาศต่างๆ ที่มีรหัส คือแบบเดิมที่ทาง
 โรงพยาบาลสามารถจัดหาผู้ป่วยได้ แต่ รพสต. ไม่สามารถจัดหาให้ผู้ป่วยได้  
  ส่วนที่อนุมัติเพ่ิมให้จังหวัดต่างๆ คือเฉพาะรายการที่เพ่ิมเข้ามา และได้จาก
 กองทุนฟ้ืนฟูฯ เท่านั้น โดยปกติโรงพยาบาลสามารถจัดหาได้ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน 
 ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลสามารถท่ีจะน าเงินจาก สปสช. ไปจัดซื้อได้ 

ประธาน  หมายถึงผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนกับผู้พิการของ สปสช. โรงพยาบาล หรือ
 กระทรวงสาธารณสุข  
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พญ.พัชรา  ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เฉพาะผู้พิการ แต่หากเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่อยู่
 ในระยะฟ้ืนฟู ไม่สามารถท าได้ 

นพ.ธวัชชัย  โรงพยาบาลป่าแดด ที่ขอไม้เท้าส าหรับผู้พิการตาบอด โดยปกติแล้วไม้เท้า
 ส าหรับผู้พิการตาบอด ผู้ใช้ต้องผ่านการฝึกอบรม  ไม่เหมือนรถเข็นนั่งที่ไม่ต้องผ่านการ
 อบรมหลักสูตรการใช้ ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลป่าแดดมีรายชื่อผู้ขอใช้หรือไม่ เพราะ
 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรเป็นผู้สอนหลักสูตรการใช้ทั้งจังหวัด และหลักสูตร
 ที่สอนมีงบประมาณในการจัดซื้อไม้เท้าแถมให้ในหลักสูตรด้วย จะเป็นกรณีซ้ าซ้อน
 หรือไม่  กรณีการใช้จะไม่เหมือนไม้ค้ ายัน การใช้ไม้เท้าส าหรับผู้ พิการตาบอด           
 เป็นหลักสูตรที่พิเศษ 

ประธาน  หมายถึงผู้พิการตาบอดทุกคนจะได้ใช่หรือไม่ 

นพ.ธวัชชัย  ผู้พิการทางสายตาทีโ่รงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรลงทะเบียนกับ สปสช. 
 ซึ่งต้องมีนักกายภาพบ าบัดไปฝึกอบรมหลักสูตรและน ามาสอน แต่อบรมไม่ครบทุก
 พ้ืนที่ ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้อบรม จึงสอบถามก่อนว่า ที่โรงพยาบาลป่าแดดขอมาจะเป็นผู้
 พิการทางสายตากลุ่มเดียวกันกับที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับไม้เท้าไปแล้วหรือไม่  
 หรือเป็นผู้พิการทางสายตาที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรการใช้ หากเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรน าไม้เท้า
 ไปให้ หรือเป็นกรณีไม้เท้าช ารุด เสียหาย ก็สามารถน าไปเปลี่ยนได้ 

ผู้แทนคนพิการ  เป็นไม้เท้าชนิดเดียวกันหรือไม่ 

นพ.ธวัชชัย  เป็นไม้เท้าชนิดมาตรฐานเดียวกัน 

นายก อบต.ป่าหุ่ง  ในที่ประชุมอนุมัติให้ก่อน แล้วให้ตรวจสอบกับโรงพยาบาลป่าแดดให้ชัดเจน 
 อาจจะเป็นกรณีท่ีไม้เท้าช ารุด เสียหาย 

ประธาน  สอบถามไปยังโรงพยาบาลป่าแดด ว่าผู้ที่ขอใช้เคยผ่านการอบรมหลักสูตร
 การใช้หรือไม่ หากไม่เคยผ่านการอบรมก็ให้ข้อแนะน าที่ถูกต้อง 

นพ.ธวัชชัย  กรณีสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งเดิมเป็นหน่วยบริการที่ไม่ได้สังกัดในการให้บริการ
 โดยตรง แต่มาปรับในภายหลังให้เป็นหน่วยบริการ แต่ในทางปฏิบัติมีเวลามาด าเนิน
 โครงการเช่นนี้หรือไม่ กล่าวคือ ต้องมีทะเบียน มีผู้รับผิดชอบในการรับกายอุปกรณ์  
 ติดตามกายอุปกรณ์ ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น รพสต. ที่ใกล้ชิดกับคนไข้โดยตรง 
 หรือโรงพยาบาล ก็จะดูแลในด้านของการบริการ แต่ส านักงานสาธารณสุขซึ่งปกติจะ
 เป็นหน่วยนิเทศติดตามก ากับ รพสต. หากจะเป็นผู้ด าเนินโครงการจะสมารถท าได้
 หรือไม่ เพราะส านักงานมีคนจ านวนน้อย 

เลขานุการ  ฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานงานไปยังส านักงานสาธารณสุขแล้ว สาธารณสุข
 อ าเภอให้ รพสต. เป็นผู้ด าเนินโครงการ กรณีของสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน ให้ รพสต. 
 ป่าตึง เป็นผู้น าร่อง 
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นพ.ธวัชชัย  หากเป็นเช่นนั้น ท าไมไม่เทียบเคียงกับ รพสต.ป่าตึง เป็นมาตรฐาน เพราะ
 กรณีเช่นนี้เป็นเจตนารมณ์ของคนในพ้ืนที่ต้องดูแล ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีรายชื่อของผู้ป่วยทุก
 ราย จะเป็นการง่ายต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผล เมื่อคณะกรรมการลงพ้ืนที่ไป
 ติดตามก็สามารถทราบได้ว่าต้องไปติดตามที่ต าบลใด และมีจ านวนกี่ราย แต่หากเป็น
 ภาพของสาธารณสุขอ าเภอ ท้ายที่สุดต้องหารายชื่อว่าอยู่ต าบลใด จ านวนกี่ราย  

เลขานุการ  ในการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงาน
 สาธารณสุขจังหวัด แต่เรื่องของการน าส่งโครงการเป็นกระบวนการด าเนินงานภายใน
 ของส านักงานสาธารณสุข แต่หากคณะกรรมการมีแนวทางเป็นอย่างอ่ืน ในปีถัดไปจะ
 ได้ปรับให้เข้ากับหลักเกณฑ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ประธาน  ในการพิจารณาครั้งนี้มีรายชื่อ มีหลักฐานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ 
 ก าหนดไว้ ใช่หรือไม ่

เลขานุการ  มีหลักฐานครบถ้วน 

ประธาน  หากมีหลักฐานครบถ้วน ให้ยืนยันไปตามเอกสาร ส่วนกรณีรายชื่อจะจริง
 หรือไม่ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่หรือไม่ ทางกองทุนฯ คงไม่สามารถตรวจสอบได้ วันข้างหน้า
 อาจจะต้องพ่ึงพาสาธารณสุขอ าเภอ หรือ พชอ. ที่ส่งโครงการที่ถูกต้อง และข้อมูล
 ครบถ้วน อาจจะพิจารณาโดยน าตัวเลขข้อมูลผู้พิการในพ้ืนที่มาประกอบ เพ่ือให้
 คณะกรรมการพิจารณาได้ง่ายและชัดเจนขึ้น  

นพ.ธวัชชัย  ในส่วนของ รพสต. ให้ รพสต. ป่าตึง เป็นต้นแบบ กรณีของสาธารณสุข
 อ าเภอทั้งสามแห่ง ได้แก สาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น สาธารณสุขอ าเภอเทิง และ 
 สาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า ให้แยกออกมาเป็นราย รพสต. จึงจะทราบข้อมูลว่า    
 รพสต. แต่ละแห่งขอรายการอุปกรณ์ใดบ้าง เพ่ือให้ง่ายต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
 ในการลงตรวจพื้นที่  

ประธาน  ในเรื่องกายอุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟู จ านวน 12 แห่ง พิจารณาสอง
 ประเด็น คือ ประเด็นแรกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ และประเด็นที่
 สองอนุมัติวงเงินที่เพิ่มขึ้น  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการทั้ง 12 แห่ง และอนุมัติวงเงินที่ขอ
 เพ่ิมเติมจากเดิม จ านวน 1,390,000 บาท เพิ่มเป็น 2,804,440 บาท  

เลขานุการ ๕.5 พิจารณาปรับกรอบวงเงินอุปกรณ์และค่าบริการฟื้นฟู 
  คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติปรับกรอบวงเงินไปแล้วข้างต้น ขอสรุปผล
 การใช้งบประมาณทั้งหมด ดังนี้  
  กองทุนฟ้ืนฟูฯ มีงบประมาณการด าเนินการ จ านวนทั้ งสิ้ น  5 ,000,000 
 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยได้จัดสรรงบประมาณตามมิติที่ประชุมมี ดังนี้  
  - จัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการกองทุนฯ 10 % จ านวน 200,000 บาท 
 (สองแสนบาทถ้วน) 
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  - สนับสนุนการจัดท าโครงการฝึกอบรม 3,410,000 บาท (สามล้านสี่แสน
 หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เบิก-จ่าย รอบที่ 1 จ านวน 736,760 บาท คงเหลืองบประมาณ 
 2,673,240 (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
  - สนับสนุน อุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟู 1,390,000 (หนึ่งล้านสามแสน
 เก้าหมื่นบาทถ้วน) หากรวมรอบที่  2 ที่ มีพิจารณาในวันนี้  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
 3,166,440 (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
  - จดัสรรงบประมาณทั้งสองรอบมีเงินคงเหลือจ านวนทั้งสิ้น 896,800 บาท
 (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประธาน  สรุปสองรอบใช้เงินจ านวนทั้งสิ้น 3,903,200 บาท (สามล้านเก้าแสนสาม
 พันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริหารจัดการกองทุนฯ จ านวน 200,000 บาท (สอง
 แสนบาทถ้วน) 

นพ.ธวัชชัย  หากอนุมัติในรอบที่สองแล้ว ก็จะท าการปิดบัญชี และยอดเงินคงเหลือให้ยก
 ไปรวมในปีงบประมาณ 2562 ใช่หรือไม่ 

เลขานุการ  ใช่ 

นพ.ธวัชชัย  ข้อบังคับของกองทุนฯ มีระบุไว้หรือไม่ว่าต้องใช้จ่ายเงินกี่เปอร์เซ็นต์ 

เลขานุการ  ก าหนดให้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 50 % ของเงินในบัญชี ซึ่งหากอนุมัติรอบนี้เกิน 
 50 % แล้ว 

นายก อบต.ป่าหุ่ง  การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ การเข้าถึงยังน้อยไป อยากให้ประชาสัมพันธ์
 ไปยังหน่วยงาน องค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง 

เลขานุการ  ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด             
 ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว 

นายก อบต.ป่าหุ่ง  อยากให้ เ พ่ิมเติมในส่วนของรายละเอียดในการเขียนโครงการด้วย 
 เนื่องจากว่าที่ประชาสัมพันธ์ไปนั้น ทราบเฉพาะตัวงบประมาณ แต่ ไม่ทราบใน
 รายละเอียดของรายการต่างๆ โดยเฉพาะกายอุปกรณ์ ต้องเขียนหลักเกณฑ์ให้ด้วย     
 ซึ่งจะท าให้มีโครงการที่ส่งมาค่อนข้างมาก การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ก็จะเป็นไปตาม
 เกณฑ์ประเมินที่ตั้งไว้ คือไม่น้อยกว่า 50 % ของเงินในบัญชี และไม่จ าเป็นต้องขยาย
 ระยะเวลาหลายรอบเช่นปีนี้ 

เลขานุการ  ในการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่ผ่านมา คณะกรรมการมองเห็นปัญหาใน
 ด้านต่างๆ แล้ว หากต้องการให้การท างานมีประสิทธิภาพ อยากได้เกณฑ์ในสิ่งที่จะ
 ก าหนดว่าจะท าอย่างไรไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการจะ
 ก าหนดให้โครงการส่งผ่านไปยังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 ใช่หรือไม่ ในปีงบประมาณ 2562 

นายก อบต.ป่าหุ่ง  หากน าเสนอเป็นภาพของอ าเภอ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เช่นเดียวกันกับที่ อปท.
 ท าเรื่องประสานแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นนี้จะเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน 
 ซึ่งจะไม่เกิดความซ้ าซ้อน 
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ประธาน  คณะกรรมการชุดนี้มีท้องถิ่นจังหวัดร่วมด้วยใช่หรือไม่ 

นายก อบต.ป่าหุ่ง  ใช่ 

ประธาน  ถือเป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ที่จะต้องน าโครงการ
 ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 (พชอ.) เพ่ือกลั่นกรองโครงการให้ถูกต้องและไม่เกิดความซ้ าซ้อน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติปรับกรอบวงเงินอุปกรณ์และค่าบริการฟื้นฟู ตามที่
 ฝ่ายเลขาฯ เสนอ   

เลขานุการ ๕.6  พิจารณาเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯ 
  เนื่องจากคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีเดิมมีจ านวน 6 คน และ
 ผู้อ านวยการกองคลัง อบจ.เชียงราย เสนอให้เพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการ
 ตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบของกองทุนฯ หรือระเบียบที่
 เกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน ได้แก่  
  1. หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบจ.เชียงราย 
  2. นางสาวฐิติชญา ย้อนใจทัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 อบจ.เชียงราย 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้เพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการฯ ตามที่เสนอ เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ
 โครงการของกองกองทุนฯ  

นพ.ธวัชชัย  หลังจากที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ขั้นตอนในการด าเนินงานใช้ระยะ
 เวลานานหรือไม่ในการจ่ายเงินอุดหนุน 

เลขานุการ  หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว จะด าเนินการในส่วนที่มีการปรับแก้
 โครงการตามที่คณะกรรมการได้เสนอแนะ ในส่วนระยะเวลาในการด าเนินงานในการ
 จ่ายเงินอุดหนุนคาดว่าจะด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

ประธาน  จากการพิจารณาโครงการรอบที่ 2 จ านวน 19 โครงการ มติที่ประชุม
 เห็นชอบอนุมัติโครงการทั้ง 19 โครงการ ดังนี้ 

    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าตึง  เป็นเงิน      226,500.-  บาท  
    2. โรงพยาบาลพาน   เป็นเงิน       466,950.- บาท    
    3. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า  เป็นเงิน       218,550.- บาท  
    4. โรงพยาบาลขุนตาล   เป็นเงิน       126,250.- บาท 
    5. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง  เป็นเงิน       200,000.- บาท 
    6. โรงพยาบาลป่าแดด   เป็นเงิน        165,500.- บาท 
     7. โรงพยาบาลดอยหลวง   เป็นเงิน        206,000.- บาท 
    8. โรงพยาบาลพญาเม็งราย  เป็นเงิน        379,690.- บาท 
    9. โรงพยาบาลแม่ลาว   เป็นเงิน        285,000.- บาท 
    10 สาธารณสุขอ าเภอเทิง  เป็นเงิน        287,800.- บาท 
    11. สาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า  เป็นเงิน         60,000.- บาท 



 

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย” 

- ๑๕ - 
 
        12. สาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น  เป็นเงิน        366,300.- บาท 
    13. เทศบาลต าบลป่าตาล  เป็นเงิน         93,000.- บาท 
    14. เทศบาลต าบลหงาว   เป็นเงิน         10,000.- บาท 
    15. เทศบาลต าบลบ้านแซว  เป็นเงิน         22,180.- บาท 
    16. เทศบาลต าบลป่าแงะ  เป็นเงิน         10,000.-  บาท 
        17. องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี เป็นเงิน          10,000.- บาท 
              18. องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี เป็นเงิน           9,600.- บาท 
      19. ชมรมผู้สูงอายุต าบลป่าสัก         เป็นเงิน         10,000.-  บาท 

  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 3,153,320 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพัน
 สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   

ปิดการประชุม ๑5.30 น.  
 
  
ลงชื่อ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
       ((นางสาวหนึ่งฤทัย โกเสนตอ)             
     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ  
 
 
 
  ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
   (นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์) 
     ต าแหน่ง เลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 
  
 
 
 
  ลงชื่อ................................................................ 
       (นายเทอดเกียรติ สุกใส) 
                            ต าแหน่ง ประธานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 


