รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/๒๕๖๑
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
**********************************************************************************
รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการที่เข้าประชุม จานวน 10 คน
๑. นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ประธาน
ส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. พญ.พัชรา เรืองวงศ์โรจน์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.เชียงราย ฯ
อนุกรรมการ
๓. นายรัตนพล ก๋าวงค์
นักกายภาพบาบัด รพ.เม็งราย
อนุกรรมการ
๔. นางกิตราภร์ ไกลถิ่น
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อนุกรรมการ
จังหวัดเชียงราย
๕. นายกริดชัย ชัยวงค์
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
อนุกรรมการ
๖. นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์
นิติกรชานาญการ อบจ.เชียงราย
อนุกรรมการ
๗. น.ส.นริสรินทร์ อืนต๊ะศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ อบจ.เชียงราย
อนุกรรมการ
๘. นายวิรัตน์ วงศ์มา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
๙. นางนรินทร์สิรี พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ อบจ.เชียงราย
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. น.ส.หนึ่งฤทัย โกเสนตอ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.เชียงราย
รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีที่เข้าประชุม จานวน 5 คน
๑. นางสาวอนงค์ เยาว์ธานี
ผู้อานวยการกองคลัง อบจ.เชียงราย
รองประธาน
2. น.ส.ชฏากาญจน์ สุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ อบจ.เชียงราย
อนุกรรมการ
3. นางเกวลิน กล้าหาญ
นักวิชาการคลังชานาญการ อบจ.เชียงราย
อนุกรรมการ
4. นายอดิศร กาจินา
แทนผู้อานวยการกองพัสดุฯ อบจ.เชียงราย อนุกรรมการ/เลขานุการ
5. น.ส.อัมไพวรรณ มณี
หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบจ.เชียงราย
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ ที่ไม่เข้าประชุม จานวน 2 คน
๑. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2. นางนัธทยภรณ์ เจี่ยงเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ รักษาการ
ในตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อบจ.เชียงราย

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

ติดราชการ
ติดราชการ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งที่ประชุม
รับทราบว่าการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการ
ด้านการเงิน การบัญชีครั้งนี้ เป็น การประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ
2561 ซึ่ ง เป็ น การพิ จ าณาโครงการต่ า ง ๆ ที่ เ สนอเข้ า มาขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

เลขานุการ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติ
เบิก-จ่ายเงินตามโครงการ รอบที่ 1 จานวน 11 โครงการ ดังนี้
1) องค์ ก รผู้ สู ง อายุ (สมาคมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด เชี ย งราย) เป็ น เงิ น จ านวน

166,640 บาท
มติที่ประชุม

2) องค์กรอื่นๆ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธาน

มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้เสนอโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูฯ จานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ และมี เรื่องของการขอ
สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของกายอุปกรณ์ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะได้เสนอในวาระที่ 5
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เลขานุการ

ในส่วนของการพิจารณาโครงการในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการในครั้งนี้ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. เป็ น กิ จ กรรมการจั ด บริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ าเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพใน
สถานบริการ และหรือในชุมชน
2. เป็ น กิ จ กรรมการป้อ งกั นและลดความพิ ก าร หรื อ ลดข้ อ จ ากั ด ในการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันของกลุ่มเป้าหมาย
3. เป็ น การสนั บ สนุ น องค์ ก รคนพิ ก ารในจั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยบริ ก ารใน
จังหวัด เพื่อพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

-๓4. เป็ น การจั ด ซื้ อ จั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การจั ด ท ากิ จ กรรมฟื้ น ฟู
สมรรถภาพหรือสะดวกต่อการทากิจวัตรประจาวันแก่กลุ่มเป้าหมาย
ซึง่ ตามระเบียบของกองทุนฟื้นฟูฯ กาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ มีดังนี้
1. คนพิการที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. ผู้ ป่ ว ยที่พ้นระยะเฉียบพลั น ที่ อยู่ ในระยะจ าเป็น ที่ต้ อ งได้ รับ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ
ในปี ง บประมาณ 2561 กองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ มี ง บประมาณการด าเนิ น การ
จานวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยได้จัดสรรงบประมาณตาม
มิติที่ประชุมมี ดังนี้
- จัดสรรเป็นค่าบริห ารจัดการกองทุนฯ 10 % จานวน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
- จัดสรรงบประมาณที่เหลือ 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ดังนี้
ส่วนที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้
- สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 18 อาเภอ 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)
ส่ ว นที่ 2 ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ กายอุ ป กรณ์ แ ละค่ า บริ ก ารฟื้ น ฟู จ านวน
1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
พิจารณาโครงการ รอบที่ 2 มีโครงการทีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เลขานุการ

5.1 หน่วยบริการสาธารณสุข กองทุนฯ จัดสรรงบประมาณไว้ อาเภอละ
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) จานวน 1 โครงการ รายละเอียดโครงการตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารประสานงานกั บ คณะอนุ ก รรมการด้ า นการ
จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ หากไม่สามารถกาหนดวันประชุมได้ทันห้วง
เวลา โครงการดังกล่าวนี้ก็ไม่สามารถนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพื่อพิจารณาต่อไปได้

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

-๔เลขานุการ

5.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (เทศบาล อบต.) กองทุ น ฯ จั ด สรร
งบประมาณไว้ แห่ งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ว น) จานวน 15 โครงการ
รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ทั้ง 15 โครงการ ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพต่อไป

เลขานุการ

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

ประธาน

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลเป็นองค์กรคนพิการหรือไม่

เลขานุการ

เป็นองค์กรที่ดูแลผู้พิการ ซึง่ ดูแลเด็กออทิสติก

ประธาน

ขอทราบคาจากัดความของคาว่า “องค์กรคนพิการ” เพราะจากความหมาย
ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลน่าจะเป็นสมาคม ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว

เลขานุการ

โดยหลักแล้วต้องเป็นองค์กรที่ต้องได้รับการรองรับทางกฎหมาย ซึ่งดูจาก
ภารกิจของโรงเรียน ซึ่งได้สอบถามเจ้าหน้าที่ สปสช. แล้ว แจ้งว่า สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ
เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากเป็นชมรมไม่สามารถให้การสนับสนุนได้

พัฒนาสังคมฯ

โรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนของการศึกษาพิเศษ ซึ่งไม่ใช่
องค์ ก รคนพิ ก าร แต่ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ สั ง กั ด จากภาครั ฐ แต่ ห ากโรงเรี ย นเชี ย งราย
ปั ญญานุ กูล ได้ป ระสานกับสมาคมคนพิ การจั งหวัดเชี ยงรายแล้ ว ก็เป็นโอกาสของ
โรงเรียนที่จะสามารถได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้

เลขานุการ

ตามระเบียบ “คนพิการ” หมายความว่า เป็นกลุ่มคนพิการที่รวมตัวกันเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้น ฟูส มรรถภาพ
ทางการแพทย์ที่จาเป็นต่อสุขภาพ ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลหรือไม่ก็ตาม

นิติกร

ดูจากวัตถุประสงค์ของโรงเรียนแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์

ประธาน

หากเป็นสมาคมผู้พิการ แล้วนากิจกรรมมาจัดทีโ่ รงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
กรณีแบบนี้จะได้หรือไม่

เลขานุการ

หากเป็นกรณีที่โ รงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลขอผ่ านทางองค์กรคนพิ ก าร
และให้องค์กรคนพิการมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สามารถทาได้
หรือไม่

ประธาน

ให้โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ประสานกับองค์กรคนพิการก่อนเพื่ อหา
แนวทางต่อไป

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบอนุมัติโ ครงการเบื้องต้นก่อ น แต่ให้ ปรับโครงการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณาอนุมัติต่อไป
“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

-๕เลขานุการ

5.4 องค์ ก รผู้ สู ง อายุ กองทุนฯ จัดสรรงบประมาณไว้ 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
หมายเลข 1

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณา
อนุมัติต่อไป แต่ให้ปรับชื่อโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ

เลขานุการ

5.5 อุ ป กรณ์ แ ละค่ า บริ ก ารฟื้ น ฟู กองทุ น ฯ จั ด สรรงบประมาณไว้
1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้ว น) รายละเอียดโครงการตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1

มติที่ประชุม

กรณี รพ.สต.เมืองชุม ให้นากลับไปประสานกับนักกายภาพบาบัดอีก ครั้ง
ส่วนโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเห็นชอบอนุ มัติโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัตติ ่อไป

เลขานุการ

สรุปโครงการที่ได้รับการพิจารณารอบแรก ดังนี้
1. หน่วยบริการสาธารณสุข มี 1 โครงการ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต.) มี 15 โครงการ
3. องค์กรคนพิการ มี 1 โครงการ
4. องค์กรผู้สูงอายุ มี 1 โครงการ
5. อุปกรณ์และค่าบริการฟื้นฟู มี 1 โครงการ

ประธาน

ในกรณีกายอุปกรณ์ ต้องส่งให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ใช่หรือไม่

เลขานุการ

ใช่ แต่ติดปัญหาเรื่องการกาหนดวันในการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูฯ

ประธาน

จากปั ญ หาดั ง กล่ า วจะเป็ น การน าเข้ า สู่ ว าระการปรั บ โครงสร้ า ง
คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ต่อไป

เลขานุการ

5.6 การปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จาเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย
การด าเนิ น งานของกองทุ น ฯ เดิ ม ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
จานวน 5 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ
2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
3. คณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ส่ ง เสริ ม อาชี พ และ
การศึกษาพิเศษ
4. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี
5. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

-๖จากการด าเนิ น งานของกองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ ที่ ผ่ า นมา หลั ง จากได้ มี ก ารเรี ยก
ประชุมทั้ง 5 คณะอนุกรรมการพร้อมกัน คณะกรรมการบางท่านเกิดความสับสน บาง
ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้มีการเสนอให้ปรับคณะอนุกรรมใหม่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้เสนอให้
ปรั บ คณะอนุ ก รรมการจาก 5 คณะอนุ ก รรมการ ให้ เ หลื อ 3 คณะอนุ ก รรมการ
ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการรวมคณะอนุกรรมการด้านการ
จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ
2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี
3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล
เมื่อมีมติในที่ประชุมใหญ่ให้ดาเนินการตามผังคณะกรรมการใหม่แล้วนั้น ใน
การดาเนินงานของกองทุนฯ เมื่อมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีแล้ว และให้สอดรับ
กั บ คณะอนุ ก รรมการต่ า งๆ ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การส่ ง ต่ อ การพิ จ ารณาให้ กั บ
คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูฯ ในกรณีของกายอุปกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ด้านการจัดบริการฟื้นฟูฯ เป็นแพทย์และนักกายภาพทั้งหมด ทาให้การประสานงานใน
การกาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาโครงการนั้นใช้เวลานาน เนื่องจากแพทย์ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้กระทบต่อตารางการปฏิบัติงานของกองทุนที่ได้
วางไว้ จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะอนุกรรมการกองทุน ฯ ใหม่ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนฯ 3 คณะ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
โครงสร้างประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ จานวน 12 คน ดังนี้
1.1 เลขาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าฝ่าย
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมฯ เป็นเลขานุการ
1.2 เจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
1.3 นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ นิติกร
1.4 นางสาวนริสรินทร์ อินต๊ะศิลป์
1.5 คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
โดยมีผู้แทน เป็นคณะกรรมการ ดังนี้
- ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- นักกายภาพบาบัด

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

-๗1.6 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและ
การศึกษาพิเศษ
- ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
- ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
โดยคณะอนุกรรมการมีอานาจพิจารณาโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหาร
2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อานวยการกองคลัง อบจ.เชียงราย รองประธานอนุกรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ อบจ.เชียงราย อนุกรรมการ
4. คุณเกวลิน กล้าหาญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ อบจ.เชียงราย อนุกรรมการ
5. ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.เชียงราย เลขานุการ
6. หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบจ.เชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล ประกอบด้วย
1. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ
4. ผู้แทนสมาคมคนพิการ อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุ อนุกรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เลขานุการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย โกเสนตอ ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน

สอบถามนิติกรตามระเบียบกองทุนฯ ได้กาหนดไว้หรือไม่ว่าให้กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ตั้งคณะอนุกรรมการได้กี่คณะทางาน

นิติกร

ตามระเบียบบริหารกองทุนฯ ได้กาหนดไว้ว่า “ให้มีคณะกรรมการบริห าร
กองทุน โดยที่มีอานาจในการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการทุกคณะทางานเพื่อดาเนินงาน
ตามความจาเป็น” ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ว่าต้องมีกี่คณะทางาน และคณะอะไรบ้าง

ประธาน
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการระบุเหตุผลความจาเป็นในการปรับโครงสร้างให้ชัดเจน
เห็ น ชอบให้ ปรับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูส มรรถภาพฯ ให้ เหลื อ 3
คณะทางาน คื อ 1. คณะอนุ ก รรมการด้ า นการบริ ห ารจั ด การกองทุ น 2. คณะ

ระเบียบวาระที่ 6
สสจ.

อนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี และ 3. อนุกรรมการด้านการประเมินผล เพือ่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป
เรื่องอื่นๆ
กลุ่มเป้าหมายที่เขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ ค่ อ นข้ า งกระจุ ก ตั ว กองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยัง
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

-๘ประธาน

อปท. มี 143 แห่ง แต่ส่งโครงการเข้ามา 15 แห่ง หากคิดเป็นสัดส่วนน้อย
มากให้ฝ่ายเลขานุการประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และจะมีการประชุมเรื่อง
ขยะ ซึ่งผู้รับผิดชอบของ อปท. อยู่ในส่วนเดียวกัน จะได้นาโครงการของของกองทุน
ฟื้นฟูฯ ไปประชาสัมพันธ์ที่งานประชุมขยะด้วย
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง เป็นในส่วนของ 18 อาเภอ ไม่ทราบว่าทางสาธารณสุข
จังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ได้หรือไม่

สสจ.

ในส่วนของสาธารณสุข จะมีการประชุมในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งจะได้
นาเรียนในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนฟื้นฟูในที่ประชุมต่อไป

ประธาน

ในส่วนของ อปท. อบจ. จะรับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุน
ฟื้นฟู และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการให้ถูกต้องด้วย

เลขานุการ

เนื่องจากรอบนี้ มีโครงการที่ส่งเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุ น ฟื้ น ฟู ค่ อ นข้ า งน้ อ ย และทางกองทุ น ฯ ตั้ ง เป้ า เหมายไว้ เ พี ย ง 2 รอบ ซึ่ ง
งบประมาณของกองทุนฯ จะเหลือเป็นจานวนมาก จึงจะขอที่ประชุมพิจารณาเพื่ อ
ขยายกรอบระยะเวลาในการจัดส่งโครงการ ซึ่งจะไปสอดรับกับโครงการของ รพ.สต.
เมืองชุม และโครงการของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ที่ไม่ทันกาหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการฟื้นฟู
ซึ่งรอบระยะเวลาที่จะขอขยาย คือในเดือนพฤษภาคม 2561

คุณนัธทยภรณ์

ตามปฏิทินแล้ว กองทุนฯ จะกาหนดให้ส่งโครงการ 2 รอบ เท่านั้น เพื่อให้
ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงของปี 2561 แต่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ และยังมีโครงการบางโครงการที่ยังไม่สมบูรณ์ อีกรอบหนึ่งที่กองทุนฯ
จะขอขยายระยะเวลาต้องใช้ระเวลานานเท่าใด เพื่อจะได้ใช้งบประมาณให้ทันในห้วง
เวลา

ประธาน

เงื่ อ นไขการใช้ ง บประมาณของกองทุ น ฯ จะต้ อ งใช้ ใ ห้ เ สร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณหรือไม่ ถ้าหากเป็นเงินอุดหนุน

หน.ฝ่ายบัญชี

ต้องทาภายในปีงบประมาณ คือให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2561

ประธาน

หากขยายกรอบระยะเวลาในการจัดส่งโครงการภายในเดือนพฤษภาคม
2561 ก็ยังสามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณ

เลขานุการ

หากดูจากรายละเอียดในโครงการที่ส่งมา ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการอบรมซึ่ง
ใช้เวลาในการดาเนินการเพียง 1 วัน หากส่งโครงการภายในพฤษภาคม และเดือน
มิถุนายนจัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ส่งเข้า
มา ก็สามารถดาเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 ได้ทัน
ในเดือนมิถุนายนจัดทาบันทึกข้อตก และเดือนกรกฎาคมดาเนินโครงการ
ต่างๆ และในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 คณะกรรมการออกประเมินติดตาม

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

-๙ประธาน

หากที่ประชุมเห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาตารางแผนการดาเนินงาน
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ข ยายกรอบระยะเวลาในการด าเนิ น โครงการถึ ง วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2561 โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาตารางแผนการดาเนินงานเพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ปิดการประชุม ๑5.00 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม
((นางสาวหนึ่งฤทัย โกเสนตอ)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ

ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิรัตน์ วงศ์มา)
ตาแหน่ง อนุกรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ................................................................
(นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์)
ตาแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมด้านการบริหารจัดการ
และคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงราย”

