
 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม จังหวัดเชียงราย 

 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเทอดเกียรติ   สุกใส     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย       ประธาน 
 ๒. น.ส.มาลิวัลย ์   ศรีวิชัย       แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๓. พ.จ.อ.สาคร   สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
 ๔. น.ส.รัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เชียงราย      กรรมการ 
 ๕. นายธนเดช  โพธิ์เงิน       ประธานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว       กรรมการ 

      หรือทางร่างกายเชียงราย 
 ๖. นายอวยชัย  จตุนาม        กรรมการสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๗. นางยุพิน  แก้วรากมุข        ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา      กรรมการ 

       จังหวัดเชียงราย  
 ๘. นายธวชัชัย  ใจค าวัง          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพญาณสังวร      กรรมการ 
 ๙. นายสมปรารถน์  หมั่นจิต     แทนผอ.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      กรรมการ 
 ๑๐. นางพัชรา เรืองวงศ์โรจน์    แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู          กรรมการ 
 ๑๑. นายเดช  พรมเลข        แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์      กรรมการ 
 ๑๒. น.ส.พรรณธิพา  จันตาล     แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย        กรรมการ 
 ๑๓. นางปรีญาภรณ์  อริยธนโชต ิ แทนผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจ.เชียงราย      กรรมการ 

๑๔. นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ เจ้าหน้าที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ       กรรมการ 
แห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่    

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

๑๖. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต       กรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย             ติดราชการ 

๒. ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ ฯ         ติดราชการ    
๓. นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ    ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่       ติดภารกิจ 
๔. นายสันติ พุฒิพิริยะ   นักกายภาพบ าบัด       ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิรัตน์  วงศ์มา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๒. นางสายสมร  ทิพย์โพธิ์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๓. น.ส.เกวลิน  กล้าหาญ  นักวิชาการการคลัง 
๔. นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
๕. น.ส.ศิรินภา  ราชล า  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
๖. น.ส.ภัทรปภา  จารธุีรากุล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
๗. น.ส.พิชญากร  เทพสาย  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๘. น.ส.ทองศรี  สิทธิวัง  คนงานทั่วไป 
๙. น.ส.เปรมสิณี  กิมสี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
๑๐. อัมพวา  ไชยเหล็ก  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๑๑. น.ส.กาญจนา  ธรรมสา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๑๒. นายอนันตรักษ์  สลีสองสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

๑๓. น.ส.เบญจวรรณ อ้อปิมปา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

๑๕. หนึ่งฤทัย  โกเสนตอ  เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- แนะน าตัวคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย       
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๒๘๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงราย 
๑. เทอดเกียรติ   สุกใส     ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
๒. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์ ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชียงราย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   ๓. พ.จ.อ.สาคร   สิทธิศักดิ์ ต าแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
   ๔. น.ส.รัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล    ต าแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

จ.เชียงราย 

๕. น.ส.มาลิวัลย์  ศรีวชิัย      ต าแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

๖. นายเดช  พรมเลข        ต าแหน่งรองนายกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่กรณ ์แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

๗. นางปรีญาภรณ์  อริยธนโชติ ผู้แทนศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจ.เชียงราย 
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๘. นางยุพิน  แก้วรากมุข   ต าแหน่งประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทาง 
สติปัญญาจังหวัดเชียงราย  

๙. นายอวยชัย  จตุนาม   ผู้แทนสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย 
๑๐. นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร์  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๑. น.ส.ยุพเรศ กันทวี  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๒. นายสมปรารถน์  หมั่นจิต     แทนผอ.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๑๓. นายธวชัชัย  ใจค าวัง         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพญาณสังวร 
๑๔. นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

     แห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่  
๑๕. นายธนเดช  โพธิ์เงิน  ต าแหน่งประธานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว 

หรือทางร่างกายเชียงราย 
๑๖. น.ส.พรรณธิพา  จันตาล     ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขแทน 

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 
๑๗. นางพัชรา เรืองวงศ์โรจน์    ต าแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ๖ ข้อ ดังนี้ 
        (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
     (๒) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ 
   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
   ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๔) สนับสนุนให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเขตพ้ืนที่ เข้าถึงบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน ที่บ้ าน หรือที่หน่วยบริการ ได้อย่างทั่ วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประกาศนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  

ระเบียบวาระท่ี ๒          เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานการเงินกองทุนฟื้นฟู ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รายการ รวมทั้งปี 
ยอดยกมา 1,010,711.04 

รายรับ  

เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,000,000 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อบจ. 2,000,000 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจาก อบต./เทศบาล - 

เงินสบทบจากชุมชน กองทุนชุมชน - 

เงินรับฝากประกันสัญญา 2,040.00 

เงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 11,816.73 

รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่…คืนเงินเหลือจ่าย (ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการฯ) 

75,665.00 

รวมรายรับ 4,089,521.73 

รายจ่าย  
ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

3,570,133.00 

ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ 

236,479.00 

ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่
จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ันฟูสมรรถภาพ 

266,226.83 

ประเภทที่ 4  ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ ฯ 

68,000.00 

ประเภทที่ 5 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกองทุน ฯ 275,313.65 

ประเภทที่ 6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ..................................... - 

รวมรายจ่าย 4,416,152.48 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 326,630.75 

คงเหลือยกไป 684,080.29 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๓.๒ ผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ 

       ๓.๒.๑ การใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๐ หน่วยงาน ๒๖ โครงการ งบประมาณ 4,117,138.83 บาท จ าแนกเป็น 

 โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทาง
การแพทย์ จ านวน ๓,๕๘๔,๑๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๕  

 เป็นโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ จ านวน ๔๔๖,๖๙๗ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๘๕  

 เป็นโครงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จ านวน ๘๖,๓๓๘.๘๓ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๑๐ 

เครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่มีการ
ขอรับการสนับสนุนทั้งหมด ๑๗ รายการ สูงสุดเป็นที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 
จ านวน ๗๙ ผืน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๔ รองลงมาที่รถนั่งคนพิการแบบปรับได้ 
จ านวน ๖๕ คัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๕ และเตียงนอนผู้ป่วย จ านวน ๕๑ เตียง     
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ ส่วนกางเกงผ้าอ้อมมีการขอรับสนับสนุน ๑๔๓ ห่อ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๕๗ 

หน่วยงานที่จัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทาง
การแพทย์สูงสุด สาธารณสุขอ าเภอแม่สาย จ านวน ๖ รายการ ๑๒๘ ชิ้น คิดเป็นร้อย
ละ ๒๘.๒๖ รองลงมา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน จ านวน ๖ รายการ ๑๑๙ 
ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๗ และโรงพยาบาลพาน จ านวน ๕ รายการ ๕๐ ชิ้น      
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๔ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

รายการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

การบริการจัดการ
กองทุนร้อยละ ๑๐% 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น  
 

โครงการอบรม/
เครื่องช่วยกายอุปกรณ์
และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์/การปรับ
สภาพแวดล้อม/
ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ 

400,000   
 
 
 
 
 

4,610,711.04 

266,130 
 
 
 
 
 

4,๐๖๐,๕๐๐.๗๕ 

133,870 
 
 
 
 
 

๕๕๐,๒๑๐.๒๙ 
 
 
 
 
 
 

 5,010,711.04 4,๓๒๖,๖๓๐.๗๔ ๖๘๔,๐๘๐.๒๙ 
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๓.๒.๒ การติดตามประเมินผลกองทุนฟื้นฟูฯ (VDO) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
         ๑. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ผ่านคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เกิดความล่าช้า เนื่องจากแต่ละอ าเภอไม่ได้มี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ทุกเดือน 
         ๒. การฝึกอบรมและการมอบกายอุปกรณ์ หน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ แจ้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลล่าช้า  
         ๓. กายอุปกรณ์บางชนิดไม่เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่
เป็นเด็กได้รับรถเข็นไม่เหมาะสมกับขนาดของร่างกาย 
         ๔. สมาคมผู้สูงอายุ ที่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง มีความประสงค์ให้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงแต่ละอ าเภอ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีความ
รวดเร็วในการด าเนินโครงการ 

ผู้อ านวยโรงพยาบาล           - ประเด็นข้อที่ ๑ เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ผ่าน
สมเด็จพญาณสังวร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เป็นการบูรณาการท างาน 
   ร่วมกันหลายหน่วยงานเพ่ือมิให้เกิดความทับซ้อนกัน จึงเห็นควรให้มีการผ่าน  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
        - ประเด็นข้อที่ ๓ เรื่องกายอุปกรณ์บางชนิดไม่เหมาะสมกับสรีระของ

ผู้ป่วย สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ซ้ือมาโดยไม่ประเมินคนไข้ก่อน 
        - ประเด็นข้อที่ ๔ เรื่องสมาคมผู้สูงอายุ ที่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง   

มีความประสงค์ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงแต่ละอ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภออาจมี
ความจ าเป็นไม่เหมือนกัน จึงเห็นควรพิจารณาตามความจ าเป็น 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑) 

เหตุผลในการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับ
จังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑)  เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณของ อปท. เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการ 
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การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. เรื่อง ก าหนดกิจการที่ เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ อปท. ด้านการดูแลผู้ สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง และมาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒) สนับสนุนรูปแบบการกระจายอ านาจ สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุน
ส่งเสริมบทบาทให้ อบจ. ท าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 
สอดคล้องกับมาตรา ๔๗ ที่ก าหนด  

    สาระส าคัญของประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
              ข้อ ๙ เงินกองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้  

(๑) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ การจัดหา รวมถึงการ
ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดท าเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการ  ดังนี้   

(ก) เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยบริการในพ้ืนที่  หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ส าหรับการจัดบริการให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดหาอุปกรณ ์
เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ ตามรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด กรณีมีความจ าเป็นต้องก าหนดรายการอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการเพิ่มเติมให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน     

(ข) เพ่ือสนับสนุนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน กลุ่มคน
พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอ่ืน แล้วแต่กรณี  ส าหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยน
ชิ้นส่วน หรือการจัดท าเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่     
คนพิการตามความจ าเป็น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด 

กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ 

  ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ไม่เกิน ๕ บาทต่อผู้มีสิทธิ 
 - จ่ายให้กองทุนฟ้ืนฟูจังหวัดฯ ที่มีความพร้อม ตามประกาศหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

  - อัตราการจ่ายให้เป็นความเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
 - ครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการตามรายการที่ 
สปสช. ก าหนดให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ ระดับจังหวัดด าเนินการ ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการ ค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ให้บริการในชุมชน 
และอ่ืนๆ ตามหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ระดับจังหวัด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๓.๔ ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด

หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔  

(๔) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๕) ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๕ จุดเน้นและการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ ฯ  

       ๑) ด้านการบริหารจัดการ อบจ. ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศนี้ (ข้อ ๖) 

  ๒) ด้านงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนฯ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (ข้อ ๗)  

๓) ด้านวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึง
บริการฟื้นฟูฯ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจ าเป็นตามสภาพปัญหาของแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชนในพื้นท่ี (ข้อ ๙) 

๔) การบันทึกข้อมูล อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
๕) ด้านกรรมการกองทุน เพ่ิมบุคลากรด้านงานคลังของ อบจ./สสจ. ร่วมเป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน และสร้างการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (ข้อ ๑๐) 

- เพ่ิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้ามาเป็นกรรมการ 
- เพ่ิมผู้แทนคนพิการจาก ๑ คนเป็น ๓ คน 
- เพ่ิมผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาเป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
- เจ้ าห น้ าที่ ส านั ก ง าน ห ลั ก ป ระกั น สุ ขภ าพ แ ห่ งช าติ เข ตจ าก

ผู้ช่วยเลขานุการเป็นกรรมการ 
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๖) ให้กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ๔ ปี 
๗) ด้านการจัดท าบัญชี และการรายงานกองทุนฯ รูปแบบตามที่ส านักงานก าหนด

น าแนวทางตามเอกสารแนบท้ายประกาศกองทุนต าบลมาใช้ (หมวด ๑ ข้อ ๓) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๖ งานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จะส่งมอบให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด 
๓.๖.๑ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชน ๒ รายการ  

๑) กายภาพบ าบัด  
๒) กิจกรรมบ าบัดในชุมชน 

        มีการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม ข้อมูลจะถูกส่ งไปที่  สปสช. 
ส่วนกลาง และทุกสิ้นเดือน สปสช. ส่วนกลาง จะส่งข้อมูลให้ สปสช.เขต ซึ่ง สปสช.
เขต จะท าการกรองข้อมูลเฉพาะบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชน    
๒ รายการ รวมถึงกายอุปกรณ์ ๙ รายการ และบริการฝึก O&M มีทั้งรายชื่อผู้เข้ารับ
บริการ วันเวลาเข้ารับบริการ จ านวนเงินเท่าไร ส่งมายังกองทุนฟ้ืนฟูฯ จังหวัด 

๓.๖.๒ บริการฝึก O&M 

รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อีกจ านวน ๙ รายการ  
 

รหัสอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์ ราคากลาง 

8902 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 4,400 
8707 ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 600 

8901 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะแบบปรับให้
เหมาะสมกับความพิการได้ 

6,600 

8904 รถสามล้อโยกมาตรฐานส าหรับคนพิการ 6,000 

9001 แผ่นรองตัวส าหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม 1,000 

8708 ไม้เท้าส าหรับคนตาบอดพับได้ด้วยสายยืดหยุ่นชนิดมีด้าม 500 

8903 เบาะรองนั่งส าหรับคนพิการ 800 

8706 ไม้ค้ ายันรักแร้แบบอลูมิเนียม 650 

8711 ไม้ค้ ายันรักแร้แบบไม้ 350 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ กรอบงบประมาณ ๒๕๖๓ 
             - งบประมาณยกมา   จ านวน ๖๘๔,๐๘๐.๒๙.- บาท 

      - งบประมาณปี ๖๓   จ านวน ๘,๙๔๗,๘๖๕.- บาท 
      - สปสช. สมทบ  จ านวน ๔,๔๔๗,๘๖๕.- บาท 
      - อบจ.สมทบ   จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
     รวมเป็นเงินจ านวน ๙,๖๓๑,๙๔๕.๒๙.- บาท  (เอกสารแนบ ๓) 

กรอบงบประมาณปี ๒๕๖๓ 

   ๑) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนร้อยละ ๑๕ ของเงินในปีงบประมาณนั้น 1,342,179.75 บาท
       (8,947,865x15/100) 

     
- เบี้ยประชุม 231,200.- บาท 
- วัสดุ เครื่องเขียน วัสดุคอม  20,000.- บาท 
- เงินเดือน ค่าจ้าง 2x12x15,000 = 396,000.- บาท 
- คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค 25,000.- บาท 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา เลี้ยงรับรอง

บุคคลภายนอก ฯลฯ 100,000.- บาท 
- โครงการพัฒนาฯ คณะกรรมการ 400,000.- บาท 

  ประมาณการค่าใช้จ่าย 1,167,200.- บาท คงเหลืองบประมาณ 169,979.75.- บาท 

๒) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดบริการ/โครงการ 8,289,765.59 บาท 
    ๒.๑ บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชน ปี ๖๓ ตั้งไว ้๓,๗๐๐,๐๐๐.-บาท 
    ๒.๒ O&M  ปี ๖๓ ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท 

       ๒.๓ บริการฟื้นฟู  ปี ๖๓ ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
    ๒.๔ กายอุปกรณ์ ๙ รายการ ปีงบประมาณ 25๖๓ ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 

๓) โครงการอบรม/เครื่องช่วยกายอุปกรณ์และ อุปกรณ์ทางการแพทย์/ปรับ
สภาพแวดล้อม/ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ ปี ๖๓ ตั้งไว้ ๔,๕๘๙,๗๖๕.๕๔บาท 

๓.๑ สนับสนุนหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 25๖๓ 
ตั้งไว้ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท 
    ๓.๒ องค์กรคนพิการ ปีงบประมาณ 25๖๓ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
    ๓.๓ องค์กรผู้สูงอายุปีงบประมาณ 25๖๓ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
    ๓.๔ องค์กรอ่ืนๆ ปีงบประมาณ 25๖๓ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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๔.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน   
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

เสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย 

    ๑) อนุกรรมการด้านบริหารจัดการ 

หน้าที ่
๑. จัดท ายุทธศาสตร์เป้าประสงค์กรอบการบริหารจัดการและอ านวยการ 

ประกอบด้วยกรอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่หน่วยบริการสาธารณสุข/
หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิที่เก่ียวข้อง ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๒. พิจารณาความต้องการ การปรับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

๓. วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินภาวะสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

๔. ยกร่าง/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ 

๕. รวบรวมแผนงาน งบประมาณและสรุปผลการด าเนินงานของ
อนุกรรมการแต่ละคณะเป็นภาพรวมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 

๖. พิจารณาแผนงาน/โครงการ กายอุปกรณ์ ของหน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิ 
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

๗. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 
มอบหมาย 

อนุกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. เลขานุการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ประธาน            
๒. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย          รองประธาน

 ๓. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อนุกรรมการ 

    จังหวัดเชียงราย                    
๔. ผู้แทนส านักการช่าง อบจ.เชียงราย               อนุกรรมการ

 ๕. หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ.เชียงราย อนุกรรมการ                   
 ๖. นางอุไรวรรณ ชัยมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข  อนุกรรมการ 

    ช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย         
๗. เลขาอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี   อนุกรรมการ

 ๘. เลขาอนุกรรมการด้านติดตามประเมินผล  อนุกรรมการ
 ๙. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม        อนุกรรมการ/เลขานุการ 

    กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย 
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๑๐. นางสาวภัทรปภา จารธุีรากุล      อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ 

      นักสังคมสงเคราะหช์ านาญการ อบจ.เชียงราย 

๑๑. เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ        อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ                                

๒) อนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
หน้าที ่
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์         

ให้ครอบคลุมทุกด้านแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและจัดส่ง
ให้คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการเพ่ือรวบรวมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จังหวัดเชียงรายของ
หน่วยงาน องค์กร เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
เชียงราย 

๒. ด าเนินการและประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน การให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและนอกสถานบริการ 

๓. พิจารณาสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

๔. สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลและเบิกจ่ายค่าชดเชย การให้บริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

๕. ติดตามการใช้กายอุปกรณ์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการในพื้นที่ 
๖. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

มอบหมาย 

อนุกรรมการ ประกอบด้วย 

    ๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน  ประธาน 
      ๒. ผู้อ านวยการสมเด็จพระญาณสังวร   รองประธาน
    ๓. พ.ญ.พัชรา เรืองวงศ์โรจน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู   อนุกรรมการ
                โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
    ๔. นายรัตนพล ก๋าวงค์ นักกายภาพบ าบัด     อนุกรรมการ 
        โรงพยาบาลพญาเม็งราย                    
    ๕. นางอุไรวรรณ ชัยมินทร์           อนุกรรมการ/เลขานุการ 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เชียงราย      
        ๖. นายวิรัตน์ วงค์มา        อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อบจ.เชียงราย      

    ๗. เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ  อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ
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๓) อนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี 

หน้าที ่
๑. รับเงินรายได้ประเภทต่างๆ หรือเงินอ่ืนๆ และเก็บรักษาเงินของกองทุน

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

๒. เบิกจ่ายเงินของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายทุกประเภท 

๓. รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
เชียงรายแต่ละด้านแยกตามหมวดรายจ่าย และยอดงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน 

๔. จัดท าบัญชีทะเบียนคุม งบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

๕. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศ หรือระเบียบกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ที่เก่ียวข้อง 

๖. งานด้านการพัสดุ ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

๗. สรุปผลการรับ – จ่าย เงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย        
เป็นไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

๘. งานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย
มอบหมาย 

อนุกรรมการ ประกอบด้วย 

    ๑. ผู้อ านวยการกองคลัง อบจ.เชียงราย   ประธาน 
             ๒. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน    รองประธาน 
        อบจ.เชียงราย           
             ๓. หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบจ.เชียงราย   อนุกรรมการ
           ๔. หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ อบจ.เชียงราย        อนุกรรมการ
           ๕. หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบจ.เชียงราย       อนุกรรมการ
            ๖. นางสาวเกวลิน  กล้าหาญ           อนุกรรมการ/เลขานุการ 
        นักวิชาการคลังช านาญการ อบจ.เชียงราย   
    7. นางสาวฐิติชญา  ย้อนใจทัน       อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ 
        นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
    8. นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร       อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ 
        นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  

   9. เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ  อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ
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๔) อนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล 

หน้าที ่
๑. สนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นในการจัดบริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. รวบรวม/วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย 

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการและสารสนเทศแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔. ติดตามประเมินผลของการได้รับบริการฟ้ืนฟูและอุปกรณ์ เครือข่ายคน
พิการและผู้สูงอายุ ของแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการหรือ
พัฒนากองทุนฟ้ืนฟูฯ 

๕. ติดตามประเมินผลโครงการ/การบริหารจัดการกองทุนจังหวัดเชียงราย  
ปีละ ๑ ครั้ง 

๖. ประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟูฯ ปีละ ๑ ครั้ง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

๔.๓ การสรรหาพนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
การสรรหาพนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงาน

ทั่วไป (เอกสารแนบ ๔) 
การจ้างพนักงานจ้างกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตามประกาศ ข้อ ๙ (๓) 

ประกอบกับในงบประมาณปี ๒๕๖๓ งานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ใน
ชุมชน ๒ รายการ , อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อีกจ านวน ๙ รายการ และบริการฝึก 
O&M เข้ามาอยู่ในงานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด จึงมีความจ าเป็นต้องสรรหา
พนักงานจ้างกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน ๑ 
อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในทาง

วิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ 
แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติ 
     ๑.๑ ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วินิจฉัยปัญหา พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การจัดบริการ 
สุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงาน
ด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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     ๑.๒ สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการด้านงานสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 
     ๑.๓ ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วินิจฉัยปัญหางานด้าน
สาธารณสุข เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  
     ๑.๔ ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน  
     ๑.๕ ช่วยจัดท าฐานข้อมูลในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 
เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
องค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานด้าน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     ๑ .๖  ศึกษา วิ เคราะห์  และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านงาน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
     ๑.๗ ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านงาน
สาธารณสุข โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     ๑.๘ รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสจ. สสอ. 
สปสช. เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 ๒. ด้านการวางแผน 
     ๒.๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
     ๒.๒ วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

๓. ด้านการประสานงาน 
     ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
     ๓.๓ ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่อยงานราชการ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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 ๔. ด้านการบริการ 
     ๔.๑ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคล
ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.๒ ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสาร
สื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้าน
สาธารณสุข 
     ๔.๓ ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔.๔ อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่งานด้านสาธารณสุขและการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
ที่ ก.จ. รับรอง 
 ๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทาง
หรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. รับรอง 
 ๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทาง
หรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. รับรอง 
 ๔. มีประสบการณ์ในการท างานด้านงานสาธารณสุขอย่างน้อย ๑ ปี และมี
หนังสือรับรองการผ่านงานจากหัวหน้าหน่วยงาน 
 ๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft 
Office , Power Point , อ่ืน ๆ ได้ด ี
 

หมายเหตุ   
 ๑. หากได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน    
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๒. กรณีคนพิการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตรงตามที่ก าหนด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๖ และภายในวงเงิน งบประมาณที่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย
ได้รับ 

อัตราค่าตอบแทน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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๔.๔ การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑ เชียงใหม่  เรียนเชิญ

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม 
ดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัด จ านวนไม่เกิน ๑๐ ท่าน (เอกสารแนบ ๕) 

ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๒. คุณธนเดช โพธิ์เงิน ๓. คุณขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ 
๔. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ๕. ผู้อ านวยการคลัง ๖. ตัวแทนพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗. ตัวแทนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา           
๘. ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ๙. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมฯ อบจ.เชียงราย
10. เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

๔.๕ ตารางการด าเนนิงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด (Time line) 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

       
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

การส่งโครงการอบรม/เครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์/
การปรับสภาพแวดล้อม/ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ผ่านคณะประสานงานสาธารณสุขอ าเภอ (คปสอ.)      
ส่วนโครงการจากองค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ องค์กรอ่ืนๆ ระดับจังหวัด และ
โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการ
ทางการแพทย์ให้เสนอผ่านกองทุนฟ้ืนฟูฯ โดยตรง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.0๐ น. 
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(ลงชื่อ)................................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
       (นางสาวหนึ่งฤทัย  โกเสนตอ) 

 
 

  (ลงชื่อ) ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวภัทรปภา จารุธรีากุล) 
    


