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รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตําบลกะรน  ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖ 

วันอังคาร ที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาล  (ชั้น ๓) 

-------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายอิทธิพร   สังข์แก้ว     รองนายกเทศมนตรี     รองประธาน (ทําหน้าที่ประธาน) 
  ๒.  นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก ผอ.รพ.สต.กะรน     กรรมการ 
  ๓.  นายเสน่ห ์   ชูปาน  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
   ๔.  นายวรายุทธ์   บุญคง  ตัวแทนชุมชนบางลา        กรรมการ 
  ๕.  นายสุทศัน์   อนันตชาติ ตัวแทนชุมชนกะตะ           กรรมการ 
  ๖.  นายสญัญา   นวลพลับ ตัวแทนชุมชนคอกช้าง    กรรมการ 
  ๗.  เรือเอกเจด็จ  วิชรศรณ์ ตัวแทนชุมชนกะรน    กรรมการ 
  ๘.  นายเมตต์  ชูลักษณ ์ ตัวแทนชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย   กรรมการ 
  ๙.  นายอนุรักษ์  แย้มคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
  ๑๐. นายไพโรจน์  สังขแ์ก้ว สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
  ๑๑. นายวีระศักด์ิ  เอนกวงศ์สวัสด์ิ ปลัดเทศบาลตําบลกะรน        กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๒. นางประไพพรรณ  สกุลชิต ผู้อํานวยการกองคลัง    อนุกรรมการ 
  ๑๓. นายปรีชา   ทวีทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อนุกรรมการ 
  ๑๔. นางสาวภาวิณี  เฟ่ืองนวกิจ นักวิชาการการเงินและบัญชี   อนุกรรมการ 
  ๑๕. นางกรรณิการ์  ณ ตะก่ัวทุ่ง รองปลัดเทศบาล      รองประธานอนุกรรมการ 
    ๑๖. นางอังค์ริสาสังวรกาญจน์ หัวหน้าสํานักปลัด    อนุกรรมการ 
            ๑๗. นายวันเฉลิม   เหมสลาหมาด ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล   อนุกรรมการ/ผช.เลขา 
            ๑๘. นายผดุงเกียรติ  อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอําเภอเมืองภูเก็ต   ที่ปรึกษากองทุนฯ 
            ๑๙. นพ.วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์ รักษาการ นพ.สาธารณสุข จ.ภูเก็ต   ผูส้ังเกตการณ์ 
   ๒๐. น.ส.พสพุร  อ่อนศรี  นศ.ฝึกงาน สสจ.ภูเก็ต    ผูส้ังเกตการณ์ 
    ๒๑. นายชัยสมบัติ  ใจสว่าง หน.หน่วยมาเลเลีย สสจ.ภูเก็ต   ผูส้ังเกตการณ์ 
   ๒๒. นายเจียร  บุญยัง  ที่ปรึกษาโครงการควบคุมมาเลเลีย   ผูส้ังเกตการณ์ 
   ๒๓. นางปภาดา  รุจิวงศกร นวก.สาธารณสุขชํานาญการ   ผูส้ังเกตการณ์ 
   ๒๔. น.ส.อรณุี ศุภนาม  นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   ผูส้ังเกตการณ์                
ผู้ไม่มาประชุม   
  ๑.  นายทวี     ทองแช่ม นายกเทศมนตรี       ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสมปอง   ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรี            รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายทวีศักด์ิ   ศรอินทร ์ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
  ๔.  นางวารณี      เวชพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      อนุกรรมการ 
  ๕.  นางสาธิตา   จิตเมต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ/เลขาฯ   
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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ระเบยีบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอิทธิพร สังข์แก้ว   ขอเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรนครั้งที่ 
รองประธานกกองทุนฯ  ๑/๒๕๕๖ หากคณะกรรมการทุกท่านพร้อม ก็ขอเร่ิมประชุมในวาระที่ ๑ ได้เลย 
   
นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับการประชุมครั้งน้ีเป็นครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
อนุกรรมการกองทุนฯ  สําหรับครั้งตามวาระที่แจ้งไว้ในเอกสารประกอบด้วยทั้งสิ้น ๕ วาระการประชุม  
    และในครั้งน้ี จะมีคณะจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุม
    และเข้าพบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
    
ระเบยีบวาระที่ ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
นายปรีชา  ทวีทอง    ขอให้ทุกท่านดูรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ให้ไว้
อนุกรรมการกองทุนฯ  โดยจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ในเอกสารรายงานประกอบ   
    ด้วยหน้าแรกรายชื่อผู้มาประชุมและผู้ไม่มาประชุม  ถัดจากน้ันจะเป็นวาระการ       
    ประชุมพร้อมรายละเอียดการประชุมพร้อมมติที่ประชุมทั้ง ๕ วาระ ผู้เข้าร่วม    
    ประชุมท่านใดเห็นว่ามีข้อความไหนที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะได้
    รับรองรายงานการประชุมต่อไป    
มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  ติดตามผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านการอนุมัติและพิจารณาโครงการที่เสนอ

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ    
  - โครงการศรัทธาธรรม นําสุขภาพ 
  - โครงการลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
  - โครงการควบคุมโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 
  - โครงการเชิงบูรณาการงานป้องกันควบคุม โรคมาลาเรียจ.ภูเก็ต 
นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับในคร้ังน้ีมีโครงการที่ ต้องติดตามผลการดําเนินงานทั้งสิ้น 
อนุกรรมการกองทุนฯ ๔  โครงการ  โดยรายละเ อียดของแต่ละโครงการขอเ ชิญผู้ ช่ วย เลขา
 อนุกรรมการได้นําเสนอต่อไป 
นายวันเฉลิม เหมสลาหมาด  สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนในปีงบประมาณ        
ผช.เลขาอนุกรรมการกองทุนฯ ที่ผ่านมายังมีโครงการที่ยังไม่สรุปผลการดําเนินงานอีก ๒ โครงการคือโครงการ 
    ศรัทธาธรรม นําสุขภาพและโครงการลีลาศเพ่ือสุขภาพโดยท้ังสองโครงการชมรม
    ผู้สูงอายุเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขณะนี้ระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญายืม              
    ทั้งสองโครงการจะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนและจะรวบรวมเอกสารต่างๆนําเสนอ
    กองทุนฯต่อไป สําหรับโครงการควบคุมโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
    แต่เดิมจะนําเสนอในการประชุมคร้ังน้ี แต่ได้รับการประสานจากผู้รับผิดชอบ    
    โครงการว่าขอให้ใส่โครงการไว้ในแผนงานโครงการปีน้ีไปก่อน แล้วค่อยนําเสนอ
    กองทุนในโอกาสต่อไป  โครงการเชิงบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย 
    จ.ภูเก็ต สําหรับโครงการน้ีคณะกรรมการกองทุนฯได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ 
    ไปแล้วโดยให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมให้อนุกรรมการ
    ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ซึ่งล่าสุดได้ผ่านที่ประชุมอนุกรรมการและเสนอ     
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    ความเห็นต่อประธานเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการอีกคร้ัง  
    ในการประชุมคร้ังน้ี 
นายปรีชา ทวีทอง   สําหรับโครงการเชิงบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียน้ัน      
อนุกรรมการกองทุนฯ  การประชุมครั้งผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติว่าหากโครงการดังกล่าวสามารถ     
    ดําเนินการได้ตามที่ สปสช.เขต ๑๑ ได้ให้แนวทางไว้ ก็ให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้
    เพ่ิมเติมเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าวเพ่ือให้อนุกรรมการได้ตรวจสอบ              
    ความถูกต้องต่อไป จากผลการประชุมอนุกรรมการได้เล็งเห็นประเด็นด้าน        
    ขอบเขตพ้ืนที่ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ ตามประกาศของ         
    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่อนข้างเปิดกว้าง แต่เน่ืองด้วยระเบียบ   
    ของกองทุนฯ เทศบาลตําบลกะรนได้ระบุไว้ชัดเจนว่าโครงการที่กองทุนฯให้การ  
    สนับสนุนได้น้ันต้องอยู่ในเขตชุมชนท้องถิ่นเท่าน้ัน จึงเห็นควรนําโครงการดังกล่าว
    เสนอความเห็นต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯและนําเข้าสู่ที่ประชุม  
    วันน้ีเพ่ือขอมติที่ประชุมอีกคร้ัง 
นพ.วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์   ขออนุญาตที่ประชุมกองทุนเพ่ือนําเสนอที่มาที่ไปของโครงการน้ีเล็กน้อย
รักษาการ นพ.สสจ.ภูเก็ต  แต่เดิมโรคมาลาเรียน้ันได้หายไปจากภูเก็ตหลายปีแล้ว และเมื่อก่อนจะมี         
    หน่วยงานหลักที่ดูแลปัญหานี้คือหน่วยควบคุมมาลาเรีย แต่เน่ืองด้วยการอุบัติของ
    โรคน้อยลงจนถึงระดับปลอดภัย หน่วยงานน้ีจึงยุบลงย้ายไปต้ังที่จังหวัดอ่ืนแทน 
    แต่เน่ืองด้วยการเติบโตของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
    ประชากรหลากหลายกลุ่มทั้งแรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆเข้ามาใน
    จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีคือปัจจัยหลักที่นําพาโรคมาลาเรียเข้าสู่จังหวัด    
    ภูเก็ตอีกคร้ัง ในขณะที่บุคลากรด้านสาธารณสุขของภูเก็ตยังขาดทั้งความรู้ความ 
    ชํานาญและประสบการณ์ในการควบคุมโรคชนิดน้ี ทําให้เกิดการระบาดอีกครั้ง  
    สุดท้ายในปี ๒๕๕๐ ทางองค์กรควบคุมโรคของนานาชาติได้ให้ความช่วยเหลือมา  
    โดยผ่านทางสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จ้างทีมผู้เช่ียวชาญลงทํางานโดยตรงและ    
    ได้ผลดีมากจนกระทั่งปีน้ีทางกลุ่ม NGO ดังกล่าวได้หมดสัญญาลง ทางสสจ.ภูเก็ต  
    จึงต้องเร่งหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนตรงน้ีต่อและได้ผลสรุปว่าต้องใช้เงินจาก 
    กองทุน สปสช.ของท้องถิ่นต่างๆในลักษณะบูรณาการร่วม จึงเป็นที่มาของ       
    โครงการดังกล่าว 
นายอนุรักษ์ แย้มคล้าย   ขออนุญาตสอบถามในที่ประชุม เน่ืองด้วยคณะกรรมการกองทุนฯใน
กรรมการบริหารกองทุนฯ ตําแหน่งที่มาจากการคัดเลือกของสภาเทศบาลเพ่ิงเข้าทําหน้าที่ ในการ              
    ประชุมน้ีครั้งแรก จึงอยากสอบถามปัญหาอุปสรรคว่ามีอะไรบ้าง ที่เป็นปัญหา    
    ให้กองทุนอนุมัติงบประมาณไม่ได้ในตอนน้ี 
นายวีระศักด์ิ อเนกวงศ์สวัสด์ิ  เรียนท่านประธานในที่ประชุม ขอช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอน   
ปธ.อนุกรรมการ/เลขากองทุน การอนุมัติโครงการดังน้ี สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แล้วมติที่ประชุมเห็นชอบ             
    ในหลักการโครงการโดยให้ผู้ รับผิดชอบโครงการส่งรายละเอียดเพื่อให้             
    อนุกรรมการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งและจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
    ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบโดยละเอียดปรากฏว่าโครงการดังกล่าวขัดต่อ        
    ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรนในประเด็นที่โครงการน้ัน
    เสนอของบประมาณโดยหน่วยบริการซึ่งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ตําบลกะรน จึงขอเสนอ
    ต่อที่ประชุมครั้งน้ีเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯได้ทบทวนอีกคร้ังเพ่ือ    
    พิจารณาว่าจะอนุมัติโครงการดังกล่าวหรือไม่ต่อไป   
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นายอิทธิพร สังข์แก้ว   ถ้าพิจารณาจากความเห็นของอนุกรรมการถือว่าถูกต้อง แต่เดิมกองทุนฯ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ รวมถึงเทศบาลตําบลกะรนเองก็มีความยินดีและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ 
    เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนของเราตลอดมา แต่หากติดขัดในเรื่องระเบียบ             
    ข้อกฎหมายตามที่ว่ามาแล้วคิดว่าหากอนุมัติไปจะเป็นปัญหาภายหลังได้ ทางออก
    ที่คิดว่าดีที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการควรของบประมาณมายังเทศบาลโดยตรงเพ่ือ
    เทศบาลจะได้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามกระบวนการข้ันตอนต่อไป 
นพ.วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์   ตามที่ท่านรองประธานกองทุนได้กล่าว ในฐานะสสจ.ภูเก็ตขอขอบคุณ
รักษาการ นพ.สสจ.ภูเก็ต  ท่านที่ให้การสนับสนุนรพ.สต.กะรนด้วยดีเสมอมา ในส่วนโครงการท่ียังมีอุปสรรค 

ในเร่ืองระเบียบกองทุนฯ จึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยให้ทางผู้รับผิดชอบ
โครงการได้เสนองบประมาณเพื่อขอสนับสนุนผ่านรพ.สต.กะรนซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
โดยตรงตามจํานวนงบประมาณเดิมคือ ๔๑,๐๐๐ บาทแล้วจึงให้ทางรพ.สต.กะรน
ใช้จ่ายงบประมาณผ่านมาทางผู้รับผิดชอบโครงการตามขั้นตอนต่อไป น่าจะเป็น
ทางออกที่ดีที่สุด เพราะหากในปีน้ีใช้วิธีขอเงินอุดหนุนคิดว่าคงไม่ทัน 

นายอนุรักษ์ แย้มคล้าย   เห็นด้วยกับวิธีการน้ีซึ่งก่อนหน้าน้ีทราบว่าทางกองทุนฯได้เสนอแนะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ วิธีการน้ีผ่านไปยังรพ.สต.กะรนแล้ว แต่เน่ืองด้วยผู้บริหารรพ.สต.ขณะน้ันอยู่     
    ในช่วงการโยกย้ายตําแหน่ง โดยเวลานี้คิดว่าเห็นควรใช้วิธีการของบประมาณโดย
    รพ.สต.ในเขตพ้ืนที่จึงจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 
นพ.วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์   สําหรับโครงการน้ีที่จะใช้วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านรพ.สต.ถือเป็น
รักษาการ นพ.สสจ.ภูเก็ต  วิธีการจัดการปัญหาท่ีดีอีกแนวทางหน่ึง แต่ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าหากมี      
    แนวโน้มเกิดโรคระบาดขึ้นในพ้ืนที่ก็คิดว่าคงต้องใช้วิธีการจัดการแบบบูรณาการ  
    ร่วมลักษณะคล้ายๆแบบน้ีเช่นกัน เพราะเน่ืองด้วยข้อจํากัดของศักยภาพแต่ละ  
    ท้องถิ่นไม่เหมือนกันหากแยกกันทําอาจจะเกิดปัญหาในภาพรวมได้  
นายปรีชา ทวีทอง   ขอสรุปในวาระการประชุมน้ี ในส่วนของโครงการเชิงบูรณาการงาน
อนุกรรมการกองทุนฯ  ป้องกันควบคุม โรคมาลาเรียจ.ภูเก็ต จะใช้วิธีการเสนอของบประมาณโดย        
    รพ.สต.กะรนเป็นผู้เสนอของบประมาณ เพ่ือจะได้ไม่ขัดต่อระเบียบกองทุนฯ     
    โดยในการประชุมคร้ังน้ีจะขอมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพ่ืออนุมัติ       
    ในหลักการและให้รพ.สต.กะรนส่งรายละเอียดโครงการให้อนุกรรมการตรวจสอบ
    ความถูกต้องและนําเสนอประธานกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือขออนุมัติ          
    งบประมาณต่อไป 
มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการและให้ดําเนินการตามวิธีการดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
    - การจัดทําแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
นายปรีชา ทวีทอง   สําหรับแผนงานโครงการในปีงบประมาณน้ี เน่ืองด้วยทางสปสช.เขต ๑๑          
อนุกรรมการกองทุนฯ  สุราษฎร์ธานี ได้ต้ังข้อกําหนดมาว่าทุกกองทุนจะต้องมีแผนงานโครงการประจําปี
    งบประมาณบันทึกไว้ในโปรแกรมออนไลน์ จึงจะมีการโอนเงินสนับสนุนกองทุน     
    ประจําปีให้ ทางกองทุนฯจึงได้จัดทําแผนงานโครงการขึ้นโดยได้ประสานเบ้ืองต้น
    กับทางรพ.สต.กะรน กลุ่มอสม. ชมรมผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชุมชนเพ่ือ    
    รวบรวมข้อมูลเพ่ือทําแผนงานโครงการข้ึน ประกอบด้วย ๑๐ โครงการดังน้ี 
 
 



 5

    ๑. โครงการป้องกันและควบคุมหนูพาหะนําโรคในชุมชน  โดยคณะกรรมการ     
    ชุมชนคอกช้าง งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท 
    ๒. โครงการขยับกายสบายจิตพิชิตวัยสูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุตําบลกะรน      
    งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๓ .  โครงการประกวดป่ินโตเ พ่ือสุขภาพ โดยชมรมผู้สู งอายุตําบลกะรน              
    งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๔. โครงการบริโภคแต่พอดีไม่มีอ้วนอ้วน สุขภาพดีถ้วนหน้า โดย อสม.ต.กะรน  
    งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท      
    ๕. โครงการโครงการโรงเรียน อสม. ปี ๒ โดยอสม.ต.กะรน งบประมาณ           
    ๑๑๕,๐๐๐ บาท   
    ๖. โครงการจัดการขยะ เพ่ือสุขภาพอย่างย่ังยืน โดยอสม.ต.กะรน งบประมาณ   
    ๖๕,๐๐๐ บาท 
    ๗. โครงการควบคุมโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โดยรพ.สต.กะรน   
    งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๘. โครงการพัฒนาตําบลกะรนเป็นพ้ืนที่ตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างย่ังยืน     
    งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท 
    ๙. โครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก จัดระบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ สู่เมือง 
    HPMQA โดยรพ.สต.กะรน งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
    ๑๐. โครงการการดูแลสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มผู้สูง โดยรพ.สต.กะรน งบประมาณ   
    ๘๐,๐๐๐ บาท 
    โดยทั้งหมด ๑๐ โครงการจะบันทึกเข้าระบบข้อมูลออนไลน์ของ สํานักงาน      
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   หากทุกท่านไม่มีประเด็นใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอปิดการ  
รองประธานกรรมการกองทุนฯ ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 

  (ลงช่ือ)             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายวันเฉลิม  เหมสลาหมาด) 
                   อนุกรรมการ / ผู้ช่วยเลขาฯ  
 

  (ลงช่ือ)             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวีระศักด์ิ  เอนกวงศ์สวัสด์ิ) 
                  กรรมการ / เลขานุการกองทุนฯ 
 

  (ลงช่ือ)             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายอิทธิพร สังข์แก้ว) 
            รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 


