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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทนุหลกัประกันสขุภาพ 
เทศบาลตําบลกะรน  ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาล  (ชั้น ๓) 

-------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายอิทธิพร  สังข์แก้ว     รองนายกเทศมนตรี     ตัวแทนนายกฯ (ทําหน้าที่ประธาน) 
  ๒. เรือเอกเจดจ็   วิชรศรณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธาน 
  ๓. ว่าที่ร.ต.สราวุฒิ  ประสานวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธาน  
  ๔. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก ผอ.รพ.สต.กะรน     กรรมการ 
  ๕. นายสมโภชน์  มุขเทียบ สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
   ๖. นายจรณัฐ    สงวนพร  สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
  ๗. นางแตงออ่น   สุทธิรักษ ์ ตัวแทนชุมชนกะตะ           กรรมการ 
  ๘. นายสัญญา นวลพลับ ตัวแทนชุมชนคอกช้าง    กรรมการ 
  ๙. นายสําเร็จ คงขาว  ตัวแทนชุมชนกะรน    กรรมการ 
  ๑๐. นายตรีจกัร ธรรมวัฒน์ ตัวแทนชุมชนบางลา        กรรมการ 
  ๑๑. นายทวีศักดิ ์  ศรอินทร์ อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ         กรรมการ 
  ๑๒. นายเสน่ห ์   ชูปาน  อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
  ๑๓. นายปรีชา   ทวีทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  กรรมการ/ผช.เลขาฯ 
  ๑๔. นายผดุงเกียรติ อทุกเสนีย์ สาธารณสุขอําเภอเมืองภูเก็ต   ที่ปรึกษากองทุนฯ 
ผู้ไม่มาประชุม   
  ๑.  นายชมุพล     เพ็ชศิร ิ ตัวแทนชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย   กรรมการ 
  ๒.  นายวีระศักดิ์  เอนกวงศ์สวัสดิ ์ปลัดเทศบาลตาํบลกะรน          กรรมการ/เลขานุการ  
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอิทธิพร สังข์แก้ว   การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรนในวันน้ีเป็น 
ตัวแทนนายกฯ   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และขอต้อนรับคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดใหม่ทุกท่าน     
          หากพร้อมแล้ว ก็ขอเปิดประชุม  
นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับการประชุมคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘       
กรรมการ/ผช.เลขาฯ  ตามวาระท่ีแจ้งในเอกสารประกอบด้วย ๖ วาระการประชุม สําหรับในวาระท่ี ๑
    แจ้งเพ่ือทราบในวันน้ีไม่มีประเด็นใดๆแจ้งในท่ีประชุมขอเริ่มวาระที่ ๒ ต่อไป    
มติที่ประชุม   รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณาระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
นายปรีชา  ทวีทอง    เน่ืองด้วยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ
กรรมการ/ผช.เลขาฯ  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กร
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    ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
    ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๑ (๒) คณะกรรมการมีหน้าที่ออก      
    ระเบียบท่ีจําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ และตามเอกสาร
    ที่ให้ผู้ร่วมประชุมไว้จะเป็นร่างระเบียบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย      
    กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตํ าบลกะรน  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ขอใ ห้               
    คณะกรรมการช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม มีทั้งหมด ๗ หมวด
    ๒๙ ข้อ หากมีประเด็นใดต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งในท่ีประชุมได้เลย  
นายผดุงเกียรติ  อุทกเสนีย์  ขอให้ ข้อมูลเ พ่ิมเติมเล็กน้อยเน่ืองจากในครั้ ง น้ี เป็นคร้ังแรกของ           
ที่ปรึกษากองทุนฯ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งกรรมการกองทุนฯหลายท่านเพ่ิงเข้ามาเป็นสมัยแรก    
    กองทุนหลักประกันสุขภาพน้ันตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการดูแล
    สุขภาพจากภาคประชาชนมากขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจาก         
    กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวง    
    มหาดไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชนสามารถรวมตัวกลุ่มเพ่ือขอ      
    งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการดูแลสุขภาพของตน แต่ปัญหาที่มักพบ
    เหมือนกันในหลายกองทุนฯคือประชาชนยังมองไม่เห็นปัญหาในชุมชนของตน   
    ซึ่งการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะทําให้ชุมชน       
    มองเห็นปัญหาได้ชัดข้ึน แก้ปัญหาที่เกิดได้รวดเร็วย่ิงขึ้นและใช้งบประมาณ         
    ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด       
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   หากคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีประเด็นใดต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  
ตัวแทนนายกฯ   ขอมติเห็นชอบเพ่ือรับรองระเบียบฉบับน้ีต่อไป     
มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างระเบียบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนหลักประกัน     
    สุขภาพเทศบาลตําบลกะรน พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับดังกล่าว 
 
 
 
  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 
นายปรีชา  ทวีทอง   สืบเน่ืองจากอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯตามประกาศ
กรรมการ/ผช.เลขาฯ  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
    ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๑ (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ    
     คณะทํางาน เพ่ือดําเนินการที่เก่ียวข้องได้ตามความจําเป็นและให้อนุกรรมการ   
    หรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ี  
    จําเป็นในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนและในร่าง        
    ระเบียบกองทุนฯที่ผ่านความเห็นชอบในวาระก่อนหน้าน้ีได้มีการระบุรายชื่อ      
    อนุกรรมการตามตําแหน่งไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๑๗ ท้ังหมด ๑๓ ท่าน โดยขอเสนอ  
              รายชื่อเพ่ือให้ที่ประชุมเห็นชอบประกอบด้วยดงัน้ี 
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    ๑. นายวีระศักดิ์   เอนกวงศ์สวัสดิ ์ปลัดเทศบาลตาํบลกะรน 
๒. นางกรรณิการ์ ณ ตะก่ัวทุ่ง รองปลดัเทศบาลตําบลกะรน 
๓. นายจําเริญ บุญล้น  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๔. นายปรีชา ทวีทอง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
๕. นางอังค์ริสา    สังวรกาญจน์  หัวหน้าสํานักปลัด 
๖. นางกานต์ธิดา   ไมแ้พ  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗. น.ส.ดวงใจ ศิรินินทศักดิ ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๘. นายขจร ฮวบเจริญ นิติกร 
๙. น.ส.รุ่งรวี เดชรักษา นักวิชาการศึกษา 
๑๐. น.ส.สุคนทา กูลด ี  เจ้าหน้าที่การเงินท่ีผอ.คลังมอบหมาย 
๑๑. น.ส.ณฐัธิญาณ์ เปรียบเหมือน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กะรนทีผ่อ.รพ.สต.กะรน 

มอบหมาย 
๑๒. นางสาธิตา จิตเมต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
๑๓. นายวันเฉลิม เหมสลาหมาด จนท.กองสาธารณสุขที่ผอ.กองสาธารณสุขฯ

มอบหมาย 
ว่าที่ร.ต.สราวุฒิ ประสานวุฒิ  ขอสอบถามที่ประชุมเน่ืองด้วยคณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่พิจารณา    
รองประธานคนท่ี ๒  อนุมัติโครงการส่วนอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองโครงการเป็นไปได้   
    หรือไม่ที่การประชุมแต่ละครั้งจะเชิญทั้งสองชุดประชุมพร้อมกันเพ่ือพิจารณาและ
    กลั่นกรองให้เสร็จสิ้นเลย 
นายปรีชา  ทวีทอง   หลังจากอนุกรรมการได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว โดยปกติการประชุม
กรรมการ/ผช.เลขา  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯแต่ละคร้ังจะเชิญอนุกรรมการเข้าร่วมทุกครั้ง      
    ส่วนข้ันตอนการพิจารณาโครงการกรรมการบริหารกองทุนฯจะสามารถเห็นชอบ
    และอนุมัติในหลักการโดยในส่วนของอนุกรรมการจะประชุมอีกคร้ังเพ่ือให้ผู้เสนอ
    โครงการส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ตรวจสอบ การพิจารณาโครงการพร้อมการ    
    อนุมัติบางโครงการต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดและตามประกาศฯ
    ฉบับใหม่การประชุมอนุกรรมการจะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือเสนอ
    ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯด้วย    
มติที่ประชุม   รับทราบ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯตามรายชื่อดังกล่าว 
 
วาระการประชุมที่ ๔  นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติประจําการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
นายปรีชา  ทวีทอง   ในวาระการประชุมที่ ๔ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะนําเสนอโครงการ     
กรรมการ/ผช.เลขา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณหรือไม่ 
นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรนขอนําเสนอโครงการดังน้ี 
ผอ.รพ.สต.กะรน    ๑. โครงการอบรม อสม.น้อยในโรงเรียน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท    
    รายละเอียดกิจกรรมจะฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เบ้ืองต้นได้ประสาน  
    ทางโรงเรียนทั้งสองแห่งในพ้ืนที่ไว้แล้ว เน่ืองจากศักยภาพของนักเรียนในการ    
    เรียนรู้สิ่งใหม่จะเป็นอีกกลุ่มในชุมชนที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ      
    ในครัวเรือนและบ้านใกล้เคียงได้ 
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    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตําบลกะรนขอเสนอโครงการดังน้ี 
     ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต.กะรน งบประมาณ ๔๓,๒๕๐ บาท
    เป็นโครงการที่ทําต่อเน่ืองและได้ผลสัมฤทธ์ิที่ดีมาโดยตลอด โดยปีน้ีจะมีการ     
    ปรับเปล่ียนหลักสูตรเล็กน้อยเพื่อให้ อสม.มีความรู้มากข้ึนเน้นการฝึกปฏิบัติ     
    ในพ้ืนที่จริงสามารถนําไปใช้ดูแลสุขภาพของตนและชุมชนได้  
     ๒. โครงการแอโรบิกไลน์แดนซ์ งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการ
    ออกกําลังกายด้วยการเต้นตามจังหวะดนตรีในท่าท่ีได้กําหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมา     
    สมาชิกมีการรวมตัวทํากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองมานานแล้ว แต่ยังไม่เคยขอรับการ  
          สนับสนุนจากหน่วยงานใด   
     ๓. โครงการลีลาศเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นการ    
    ออกกําลังกายอีกหน่ึงรูปแบบ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สามารถ
    ออกกําลังกายโดยใช้แรงกระแทกได้ โครงการจะมีการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและ    
    การสอนเต้นลีลาศในภาคปฏิบัติ 
     ๔. โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท สมาชิกกลุ่ม  
    มีการรวมกลุ่มเตรียมพร้อมแล้วพอสมควร ซึ่งแกนนําหลักๆมาจากกลุ่ม อสม.    
    โดยจะนําเสนอโครงการอย่างละเอียดอีกครั้ง 
นายสมโภชน์  มุขเทียบ   เห็นด้วยกับโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมกิจกรรม
กรรมการกองทุนฯ  ไทเก๊กเข้าไปร่วมด้วยเน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ลักษณะคล้ายกัน 
นายเสน่ห์  ชูปาน   โยคะกับไทเก๊กเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่มีลักษณะคล้ายกันแต่     
กรรมาการกองทุนฯ  ไม่เหมือนกันทั้งด้านวิทยากรในการสอน กลุ่มเป้าหมายที่ทํากิจกรรม ฉะน้ัน     
    สองกิจกรรมน้ี ไม่เหมาะที่จะทําร่วมในโครงการเดียวกันได้ 
นายสําเร็จ  คงขาว  ชุมชนกะรนขอนําเสนอโครงการ ๓ โครงการดังน้ี 
กรรมการกองทุนฯ  ๑ . โครงการรักษาอนามัยสุขภาพรักษาสิ่ งแวดล้อม งบประมาณ 

๒๕,๐๐๐ บาท มีการรวมตัวของชุมชนกะรนจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือให้ชาวบ้านได้
รู้จักการทําประโยชน์จากขยะในชุมชน รู้จักการคัดแยกขยะส่งเสริมให้รู้จักการ
ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีคุณภาพ ลดแหล่งสะสมและแพร่พันธุ์ของ
เชื้อโรค 

  ๒. โครงการพัฒนาเยาวชน ห่างไกลโรคอ้วน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ชุมชนกะรนมีการจัดตั้งทีมฟุตบอลเยาวชนขึ้น เพ่ือให้เด็กในพ้ืนที่ใช้เวลาว่างใน

การร่วมออกกําลังกาย เพ่ือร่างกายแข็งแรงลดภาวะอ้วนในเด็ก 
  ๓. โครงการพัฒนาแอโรบิกแดนซ์เพ่ือสุขภาพชุมชนกะรน งบประมาณ 

๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันชุมชนกะรนมีการรวมกลุ่มเพ่ือเต้นแอบิกเป็นประจําอยู่แล้ว
การจ้างวิทยากรและค่าจ่ายต่างๆก็จ่ายกันเอง โครงการที่เสนอของบประมาณ
กองทุนคร้ังน้ีจะสามารถช่วยให้กิจกรรมดําเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน  

นายปรีชา  ทวีทอง   เรียนคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมถึงข้ันตอนการอนุมัติโครงการ   
กรรมการ/ผช.เลขาฯ  ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการพร้อมระบุงบประมาณและสรุปภาพรวม 
    กิจกรรมที่จะทําในท่ีประชุมคณะกรรมบริหารกองทุนฯ จากนั้นคณะกรรมการจะ
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    พิจารณาว่าเห็นควรอนุมัติในหลักการหรือไม่ หากโครงการผ่านอนุมัติในหลักการ
    ให้ผู้ เสนอโครงการ ส่งรายละเอียดโครงการทั้งหมดให้ที่อนุกรรมการเพ่ือ         
    กลั่นกรองตรวจความถูกต้องเหมาะสมอีกคร้ัง เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจาก   
    อนุกรรมการจึงจะสามารถเสนอโครงการเพื่อให้ประธานกรรมการบริหาร        
    กองทุนฯลงนามและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
เรือเอกเจด็จ วชิรศรณ์   เน่ืองจากขณะน้ีกองทุนฯมีเงินเหลือสะสมจํานวนมาก โครงการที่ขอเข้า
รองประธานคนท่ี ๑  รับพิจารณาอนุมัติจากภาคประชาชนยังมีน้อย อยากเสนอแนะให้แต่ละชุมชน    
    กลับไปทบทวนประเด็นปัญหาสุขภาพในชุมชนและเขียนโครงการนําเสนอเป็น   
    โครงการเดียวโดยกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายแยกเป็นแต่ละชุมชน กรณีแบบนี้สามารถ
    ทําได้หรือไม่ 
นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์  การทําเป็นโครงการร่วมสามารถทําได้ในกรณีท่ีชุมชนมีปัญหาเหมือนกัน
ที่ปรึกษากองทุนฯ  และปัญหาที่เกิดส่งผลกระทบถึงกัน เช่น การระบาดของไข้เลือดออก เป็นต้น        
    แต่เพ่ือให้สะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณและการสรุปผล รายงานผลโครงการ
    ขอเสนอแนะให้แต่ละชุมชนคิดกิจกรรมหรือประเด็นปัญหาข้ึนและติดต่อ รพ.สต.
    กะรน หรือกองสาธารณสุขฯเพ่ือขอคําแนะนําและช่วยเขียนโครงการเองจะดีที่สุด
    และเพ่ือให้โครงการต่างๆที่จะทําเกิดประโยชน์และแก้ปัญหาได้ตรงจุดท่ีสุดคือ   
    ชุมชนต้องร่วมกันจัดทําแผนสุขภาพชุมชนหรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพ่ือ     
    กําหนดเป้าหมายร่วมกัน หากทําได้สําเร็จ จะทําให้มองเห็นปัญหาและกิจกรรม   
    ที่ควรทําก่อน-หลังได้ชัดเจนย่ิงข้ึน  
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเสนอแนะแนวทาง  สําหรับวาระการประชุมน้ี
ตัวแทนนายกฯ   ทุกโครงการที่ได้นําเสนอมีผู้ใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติ        
    ที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโครงการต่อไป 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ อนุมัติในหลักการโครงการที่นําเสนอทั้งหมด โดยให้ผู้เสนอ    
    โครงการนําเสนอรายละเอียดโครงการ ให้คณะอนุกรรมการฯตรวจสอบความ    
    ถูกต้องต่อไป    
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงิน  
นายปรีชา  ทวีทอง   ขอรายงานผลการเงินกองทุนฯประจําการประชุมคร้ังที่ ๑ ปีงบประมาณ
กรรมการ/ผช.เลขาฯ  ๒๕๕๘ กองทุนฯมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นจํานวน     
    ทั้งสิ้น ๑,๘๖๓,๔๘๔.๕๖ บาท รายรับ รายจ่ายที่เพ่ิมจากการประชุมครั้งก่อน     
    มีรายรับ ๑ รายการคือดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารจํานวน ๔,๕๙๐ บาท รายจ่าย  
    ไม่มีรายการเพ่ิมเติม       
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ 
นายอิทธิพร  สังข์แก้ว   หากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่มีประเด็นใดเพ่ิมเติม  
ตัวแทนนายกฯ   ขอขอบคุณทุกท่านที่ ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็น             
    และข้อเสนอแนะต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ให้กองทุนฯได้ขับเคล่ือนไปข้างหน้า  
    ให้ เ กิดประสิท ธิภาพตามเป้าหมายสูงสุดคือ  ประชาชนสามารถเ ข้าถึง               
    บริการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ     
    ขอปิดประชุม 
มติที่ประชุม   - 
       

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
   
 

 (ลงชื่อ)                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายปรีชา  ทวีทอง) 
                กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ  
 
 
  (ลงชื่อ)               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายอิทธิพร สังข์แก้ว) 
                  รองนายกเทศมนตรี 
                                             ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม                     
 


