
 “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย” 

 
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี  
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
********************************************************************************** 

รายช่ือคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการที่เข้าประชุม จ านวน 10 คน 
     ๑. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร                  ประธาน 
            ส่วนจังหวัดเชียงราย 
     ๒. พญ.พัชรา เรืองวงศ์โรจน์       แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.เชียงราย ฯ                          อนุกรรมการ 
     ๓. นายรัตนพล ก๋าวงค์  นักกายภาพบ าบัด รพ.เม็งราย                                    อนุกรรมการ 
     ๔. นางกิตราภร์ ไกลถิ่น         ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                    อนุกรรมการ 
  จังหวัดเชียงราย 
     ๕. นายกริดชัย ชัยวงค์  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                               อนุกรรมการ 
     ๖. นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ นิติกรช านาญการ อบจ.เชียงราย                       อนุกรรมการ 
     ๗. น.ส.นริสรินทร์ อืนต๊ะศิลป์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อบจ.เชียงราย                     อนุกรรมการ 
     ๘. นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ                  อนุกรรมการและ
                              เลขานุการ 
     ๙. นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร   นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ อบจ.เชียงราย                      อนุกรรมการและ
                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
      10. น.ส.หนึ่งฤทัย โกเสนตอ เจ้าหน้าที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ อบจ.เชียงราย 

รายช่ือคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีที่เข้าประชุม จ านวน 5 คน 
     ๑. นางสาวอนงค์  เยาว์ธานี       ผู้อ านวยการกองคลัง อบจ.เชียงราย                      รองประธาน 
     2. น.ส.ชฏากาญจน์  สุรินทร์      หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ อบจ.เชียงราย                       อนุกรรมการ 
     3. นางเกวลิน กล้าหาญ นักวิชาการคลังช านาญการ อบจ.เชียงราย                     อนุกรรมการ 
     4. นายอดิศร กาจินา  แทนผู้อ านวยการกองพัสดุฯ อบจ.เชียงราย       อนุกรรมการ/เลขานุการ 
     5. น.ส.อัมไพวรรณ  มณี     หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบจ.เชียงราย             อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
      
รายช่ือคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ ที่ไม่เข้าประชุม จ านวน 2 คน 
     ๑. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                  ตดิราชการ 
     2. นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รักษาการ             ติดราชการ 
    ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  อบจ.เชียงราย 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งที่ประชุม
รับทราบว่าการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการ
ด้านการเงินการบัญชีครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๑ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ซึ่งเป็นการพิจาณาโครงการต่าง ๆ ที่ เสนอเข้ามาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ    

มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 

  ที่ประชุมรับรอง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง    

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติ
 เบิก-จ่ายเงินตามโครงการ รอบท่ี 1 จ านวน 11 โครงการ ดังนี้ 
  1) องค์กรผู้สูงอายุ (สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย) เป็นเงินจ านวน 
166,640 บาท 
    2) องค์กรอ่ืนๆ  
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน   มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้เสนอโครงการเข้ามาเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ จ านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ และมีเรื่องของการขอ
สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของกายอุปกรณ์ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะได้เสนอในวาระที่ 5 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เลขานุการ  ในส่วนของการพิจารณาโครงการในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการในครั้งนี้ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

            1. เป็นกิจกรรมการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพใน
 สถานบริการ และหรือในชุมชน  

 2. เป็นกิจกรรมการป้องกันและลดความพิการ หรือลดข้อจ ากัดในการ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวันของกลุ่มเป้าหมาย 

  3. เป็นการสนับสนุนองค์กรคนพิการในจังหวัด หรือหน่วยบริการใน
 จังหวัด เพื่อพัฒนางานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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  4. เป็นการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดท ากิจกรรมฟ้ืนฟู
 สมรรถภาพหรือสะดวกต่อการท ากิจวัตรประจ าวันแก่กลุ่มเป้าหมาย 

  ซ่ึงตามระเบียบของกองทุนฟ้ืนฟูฯ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ มีดังนี้ 
  1. คนพิการที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  2. ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
  3. ผู้ป่วยที่พ้นระยะเฉียบพลันที่อยู่ในระยะจ าเป็นที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟู
 สมรรถภาพ 

  ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนฟ้ืนฟูฯ มีงบประมาณการด าเนินการ
 จ านวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยได้จัดสรรงบประมาณตาม   
 มิติที่ประชุมมี 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) 
     รวมทั้งสิ้น 3,110,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

     ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายส าหรับกายอุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟู จ านวน 
 1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

  พิจารณาโครงการ รอบท่ี 2 มีโครงการทีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
 กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

เลขานุการ  5.1 หน่วยบริการสาธารณสุข กองทุนฯ จัดสรรงบประมาณไว้ อ าเภอละ 
 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) จ านวน 1 โครงการ รายละเอียดโครงการตาม
 เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านการ
 จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ หากไม่สามารถก าหนดวันประชุมได้ทันห้วง
 เวลา โครงการดังกล่าวนี้ก็ไม่สามารถน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 เพ่ือพิจารณาต่อไปได ้
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เลขานุการ  5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต.)  กองทุนฯ จัดสรร
 งบประมาณไว้แห่งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 15 โครงการ
 รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ทั้ง 15 โครงการ ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับการอนุมัติจากคณะ
 กรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพต่อไป 

เลขานุการ  5.3 องค์กรคนพิการ กองทุนฯ จัดสรรงบประมาณไว้ 300,000 บาท 
 (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
 หมายเลข 1 

ประธาน  โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลเป็นองค์กรคนพิการหรือไม่ 

เลขานุการ  เป็นองค์กรที่ดูแลผู้พิการ ซ่ึงดูแลเด็กออทิสติก 

ประธาน  ขอทราบค าจ ากัดความของค าว่า “องค์กรคนพิการ” เพราะจากความหมาย
 ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลน่าจะเป็นสมาคม ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว 

เลขานุการ  โดยหลักแล้วต้องเป็นองค์กรที่ต้องได้รับการรองรับทางกฎหมาย ซึ่งดูจาก
 ภารกิจของโรงเรียน ซึ่งได้สอบถามเจ้าหน้าที่ สปสช. แล้ว แจ้งว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
 เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากเป็นชมรมไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ 

พัฒนาสังคมฯ  โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนของการศึกษาพิเศษ ซึ่งไม่ใช่
 องค์กรคนพิการ แต่เป็นโรงเรียนที่สังกัดจากภาครัฐ แต่หากโรงเรียนเชียงราย
 ปัญญานุกูลได้ประสานกับสมาคมคนพิการจังหวัดเชียงรายแล้ว ก็เป็นโอกาสของ
 โรงเรียนที่จะสามารถได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ 

 
เลขานุการ  ตามระเบียบ “คนพิการ” หมายความว่า เป็นกลุ่มคนพิการที่รวมตัวกันเพ่ือ
 ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกัน
 และกันในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 ทางการแพทย์ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

นิติกร  ดูจากวัตถุประสงค์ของโรงเรียนแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ 

ประธาน  หากเป็นสมาคมผู้พิการ แล้วน ากิจกรรมมาจัดทีโ่รงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
 กรณีแบบนี้จะได้หรือไม่ 

เลขานุการ  หากเป็นกรณีที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลขอผ่านทางองค์กรคนพิการ 
 และให้องค์กรคนพิการมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สามารถท าได้
 หรือไม่ 

ประธาน  ให้โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ประสานกับองค์กรคนพิการก่อนเพ่ือหา
 แนวทางต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการเบื้องต้นก่อน แต่ให้ปรับโครงการให้เป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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เลขานุการ  5.4 องค์กรผู้สูงอายุ กองทุนฯ จัดสรรงบประมาณไว้ 300 ,000 บาท  
 (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
 หมายเลข 1 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติโครงการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
 อนุมัติต่อไป แต่ใหป้รับชื่อโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ  

เลขานุการ  5.5 อุปกรณ์และค่าบริการฟื้นฟู  กองทุนฯ จัดสรรงบประมาณไว้  
 1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการตาม
 เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1 

มติที่ประชุม  กรณี รพ.สต.เมืองชุม ให้น ากลับไปประสานกับนักกายภาพบ าบัดอีกครั้ง 
 ส่วนโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเห็นชอบอนุมัติโครงการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
 กองทุนฯ พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

เลขานุการ  สรุปโครงการที่ได้รับการพิจารณารอบแรก ดังนี้  
  1. หน่วยบริการสาธารณสุข มี 1 โครงการ  
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต.) มี 15 โครงการ 
  3. องค์กรคนพิการ มี 1 โครงการ  
  4. องค์กรผู้สูงอาย ุมี 1 โครงการ 
  5. อุปกรณ์และค่าบริการฟ้ืนฟ ูมี 1 โครงการ 

ประธาน  ในกรณีกายอุปกรณ์ ต้องส่งให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ใช่หรือไม่ 

เลขานุการ  ใช่ แต่ติดปัญหาเรื่องการก าหนดวันในการประชุมของคณะอนุกรรมการ
 ฟ้ืนฟูฯ 

ประธาน  จากปัญหาดั งกล่ าวจะ เป็นการน า เข้ าสู่ ว าระการปรั บ โครงสร้ า ง
 คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ต่อไป 

เลขานุการ  5.6 การปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่
 จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

  การด าเนินงานของกองทุนฯ เดิม ได้มีการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ 
 จ านวน 5 คณะ ดังนี้ 
  1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ 
  2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
  3. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและ
 การศึกษาพิเศษ 
  4. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี 
  5. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล 
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  จากการด าเนินงานของกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่ผ่านมา หลังจากได้ มีการเรียก
 ประชุมทั้ง 5 คณะอนุกรรมการพร้อมกัน คณะกรรมการบางท่านเกิดความสับสน บาง
 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้มีการเสนอให้ปรับคณะอนุกรรมใหม่ เพ่ือให้การ
 ด าเนินงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้เสนอให้
 ปรับคณะอนุกรรมการจาก 5 คณะอนุกรรมการ ให้เหลือ 3 คณะอนุกรรมการ 
 ประกอบด้วย  
  1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการรวมคณะอนุกรรมการด้านการ
 จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ  
  2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี    
  3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล 
  เมื่อมีมติในที่ประชุมใหญ่ให้ด าเนินการตามผังคณะกรรมการใหม่แล้วนั้น ใน
 การด าเนินงานของกองทุนฯ เมื่อมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
 ด้านการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีแล้ว และให้สอดรับ
 กับคณะอนุกรรมการต่ างๆ ซึ่ ง ในครั้ งนี้ เป็นการส่ งต่ อการ พิจารณาให้ กั บ
 คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูฯ ในกรณีของกายอุปกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
 ด้านการจัดบริการฟ้ืนฟูฯ เป็นแพทย์และนักกายภาพทั้งหมด ท าให้การประสานงานใน
 การก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการนั้นใช้เวลานาน เนื่องจากแพทย์ต้องปฏิบัติ
 หน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
  จากปัญหาดังกล่าว ท าให้กระทบต่อตารางการปฏิบัติงานของกองทุนที่ได้
 วางไว้ จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ใหม่ ให้มี
 คณะกรรมการกองทุนฯ 3 คณะ ดังนี้ 
  1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ  
  โครงสร้างประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ จ านวน 12 คน ดังนี้ 
      1.1 เลขาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าฝ่าย
 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมฯ เป็นเลขานุการ 
      1.2 เจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      1.3 นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ นิติกร 
      1.4 นางสาวนริสรินทร์ อินต๊ะศิลป์ 
      1.5 คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
 โดยมีผู้แทน เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 
            - ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
            - แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
            - นักกายภาพบ าบัด 
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      1.6 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและ
 การศึกษาพิเศษ 
            - ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
            - ผู้แทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
  โดยคณะอนุกรรมการมีอ านาจพิจารณาโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะ
 กรรมการบริหาร 
             2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี ประกอบด้วย 
      1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประธานอนุกรรมการ 
      2. ผู้อ านวยการกองคลัง อบจ.เชียงราย  รองประธานอนุกรรมการ 
      3. หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ อบจ.เชียงราย อนุกรรมการ 
      4. คุณเกวลิน กล้าหาญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ อบจ.เชียงราย อนุกรรมการ 
      5. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.เชียงราย เลขานุการ 
      6. หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบจ.เชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล ประกอบด้วย 
      1. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประธานอนุกรรมการ 
      2. ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองประธานอนุกรรมการ 
      3. ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ 
      4. ผู้แทนสมาคมคนพิการ  อนุกรรมการ 
      5. ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุ  อนุกรรมการ 
      6. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เลขานุการ 
      7. นางสาวหนึ่งฤทัย โกเสนตอ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธาน  สอบถามนิติกรตามระเบียบกองทุนฯ ได้ก าหนดไว้หรือไม่ว่าให้กองทุนฟ้ืนฟู
 สมรรถภาพฯ ตั้งคณะอนุกรรมการได้ก่ีคณะท างาน  

นิติกร  ตามระเบียบบริหารกองทุนฯ ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้มีคณะกรรมการบริหาร
 กองทุน โดยที่มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกคณะท างานเพ่ือด าเนินงาน
 ตามความจ าเป็น” ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ว่าต้องมีก่ีคณะท างาน และคณะอะไรบ้าง 

ประธาน  ให้ฝ่ายเลขานุการระบุเหตุผลความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ให้เหลือ 3
 คณะท างาน คือ 1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุน 2. คณะ 

 
 อนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี และ 3. อนุกรรมการด้านการประเมินผล เพ่ือเสนอ
 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ    

สสจ.  กลุ่มเป้าหมายที่เขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ค่อนข้างกระจุกตัว กองทุนฟ้ืนฟูฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
 กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
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ประธาน  อปท. มี 143 แห่ง แต่ส่งโครงการเข้ามา 15 แห่ง หากคิดเป็นสัดส่วนน้อย
 มากให้ฝ่ายเลขานุการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และจะมีการประชุมเรื่อง
 ขยะ ซึ่งผู้รับผิดชอบของ อปท. อยู่ในส่วนเดียวกัน จะได้น าโครงการของของกองทุน
 ฟ้ืนฟูฯ ไปประชาสัมพันธ์ที่งานประชุมขยะด้วย 
  แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง เป็นในส่วนของ 18 อ าเภอ ไม่ทราบว่าทางสาธารณสุข
 จังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นท่ีได้หรือไม่ 

สสจ.  ในส่วนของสาธารณสุข จะมีการประชุมในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งจะได้
 น าเรียนในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนฟ้ืนฟูในที่ประชุมต่อไป 

ประธาน  ในส่วนของ อปท. อบจ. จะรับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุน
 ฟ้ืนฟู และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการให้ถูกต้องด้วย 

เลขานุการ  เนื่องจากรอบนี้ มีโครงการที่ส่งเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
 กองทุนฟ้ืนฟูค่อนข้างน้อย และทางกองทุนฯ ตั้งเป้าเหมายไว้ เพียง 2 รอบ ซึ่ง
 งบประมาณของกองทุนฯ จะเหลือเป็นจ านวนมาก จึงจะขอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือ
 ขยายกรอบระยะเวลาในการจัดส่งโครงการ ซึ่งจะไปสอดรับกับโครงการของ รพ.สต.
 เมืองชุม และโครงการของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ที่ไม่ทันก าหนดระยะเวลาในการ
 พิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการฟ้ืนฟู 
  ซ่ึงรอบระยะเวลาที่จะขอขยาย คือในเดือนพฤษภาคม 2561 

คุณนัธทยภรณ์  ตามปฏิทินแล้ว กองทุนฯ จะก าหนดให้ส่งโครงการ 2 รอบ เท่านั้น เพ่ือให้
 ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงของปี 2561 แต่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการ
 ประชาสัมพันธ์ และยังมีโครงการบางโครงการที่ยังไม่สมบูรณ์ อีกรอบหนึ่งที่กองทุนฯ 
 จะขอขยายระยะเวลาต้องใช้ระเวลานานเท่าใด เพ่ือจะได้ใช้งบประมาณให้ทันในห้วง
 เวลา 

ประธาน  เงื่อนไขการใช้งบประมาณของกองทุนฯ จะต้องใช้ ให้ เสร็จภายใน
 ปีงบประมาณหรือไม่ ถ้าหากเป็นเงินอุดหนุน 

หน.ฝ่ายบัญชี  ต้องท าภายในปีงบประมาณ คือให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2561  

ประธาน  หากขยายกรอบระยะเวลาในการจัดส่งโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 
 2561 ก็ยังสามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 

เลขานุการ  หากดูจากรายละเอียดในโครงการที่ส่งมา ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการอบรมซึ่ง
ใช้เวลาในการด าเนินการเพียง 1 วัน หากส่งโครงการภายในพฤษภาคม และเดือน
มิถุนายนจัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ส่งเข้า
 มา ก็สามารถด าเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 ได้ทัน 

  ในเดือนมิถุนายนจัดท าบันทึกข้อตก และเดือนกรกฎาคมด าเนินโครงการ
 ต่างๆ และในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 คณะกรรมการออกประเมินติดตาม 

 

 



 

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย” 

- ๙ - 
 

ประธาน  หากที่ประชุมเห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าตารางแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการถึงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2561 โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าตารางแผนการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอ
 ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  
ปิดการประชุม ๑5.00 น.  
 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
        ((นางสาวหนึ่งฤทัย โกเสนตอ)             
     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ  
 
 
 
  ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายวิรัตน์  วงศ์มา) 
       ต าแหน่ง อนุกรรมการ/เลขานุการ 
  
 
 
 
  ลงชื่อ................................................................ 
       (นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์) 
                                       ต าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมด้านการบริหารจัดการ 
         และคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี  
 
 
 
 

 


