
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  วันที่ ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย 

**************************************************** 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสมศักดิ์  ตะนะเกต   นายกอบต.ทุ่งฝาย  ประธานกรรมการฯ  
๒. นายพีรวัช    ทับกลัด   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ  
๓. นายบุญธรรม  เจตะบุตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
๔. นางลัดดา มูลหล่อ   ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ  
๕. นายสมศักดิ์   เตชะอุ่น   หัวหน้าสถานีอนามัย  กรรมการ  
๖. นางปาริชาติ      ทาเขียว   ผู้แทน อสม.   กรรมการ  
๗. นางอารีย์         บุญปัญญา  ผู้แทน อสม.   กรรมการ 
๘. นายชัยณรงค์  กันทะวงค์  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๙. นายสมพร อกฝาย   ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๑๐. นายสุภาพ ศรีชัยวงศ์  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๑๑. นายเรวัตร        อินปา   ผู้แทน สปสช.   กรรมการ  
๑๒. นายทวีศักดิ์       นพคุณ   ปลัด อบต.ทุ่งฝาย  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายประสิทธิ์  มูลเมือง  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๒. นายสะอาด  ปอนสืบ  ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  
๓. สมพร  อกฝาย   ผู้แทนหมู่บ้าน   กรรมการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายอดิเทพ  ทองศรี   หัวหน้าส านักปลัด   
๒. นางปราณี  พรมฟอง   บุคลากร  
๓. นางสาวอุบล  เครือต๊ะมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๔. นางสาวมณทิรา  ศรีวงค์  นักวิชาการศึกษา  
๕. นางสาวปิยะพร  ใจตาบุตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
๖. นางสาวนภัสกร  สุวรรณอัตถ์  เจ้าพนักงานธุรการ  
๗. นางอัญชลี  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  
๘. นางสาววณิชญา  รินแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
เลขานุการ บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย มา

จ านวน ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเชิญนายสมศักดิ์  ตะนะเกต ประธาน
คณะกรรมการกองทุนฯ  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 

นายสมศักดิ์    เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย ประจ าปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ 
ประธานฯ         -   ขอให้ปลัด อบต.ทุ่งฝายในฐานะเลขานุการกองทุน สป.สช.ต าบลทุ่งฝายชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการฯ       -   ขณะนี้ทางหน่วยงาน อบต.ทุ่งฝายและหน่วยงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑         
                        เชียงใหม่ ไดโ้อนเงนิเข้าในบญัชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถ่ินหรอืพ้ืนที ่อบต. 
                        ทุง่ฝาย เรียบร้อยแล้ว 

- เพ่ือความสะดวกในการเบิกเงินในบัญชีกองทุนฯ จึงขอย้ายบัญชีเงินฝากจากสาขา
อ าเภอเมือง มายังสาขาเขลางค์  

ที่ประชุม          -   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุม 
ประธานฯ  ตามที่เลขานุการได้แจกรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม กรรมการท่านใดมีมติเห็นชอบรายงานการประชุม กรุณายกมือขึ้น 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี  ๑  พิจารณาโครงการทั้งหมด ๔ ประเภท 
๓.๑ ประเภทท่ี ๑ การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 

ประธานฯ - จากการที่ทางผู้น าชุมชนได้ส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณา ขอให้ปลัด อบต.ทุ่งฝายใน
ฐานะเลขานุการกองทุน สป.สช.ต าบลทุ่งฝายชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการ ด้วยมีโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ประเภทที่ ๑ การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ จ านวน ๒ โครงการ คือ 

๑. โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มออกก าลังกายผู้สูงอายุ เพื่อด าเนินในการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับผู้อายุในต าบลทุ่งฝาย  โดยการเริ่มต้นฝึกการออกก าลังกาย
กันอย่างช้า ๆ ก่อน ส าหรับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสออกก าลังกาย และการออกก าลังกายจะท า
ให้สุขภาพแข็งแรง ท าให้ผู้สูงอายุในต าบลทุ่งฝายได้มีการออกก าลังกายและเกิดการสร้าง
เครือข่ายสุขภาพภายในต าบล โดยคณะกรรมการกองทุนได้เสนอโครงการดังกล่าวเข้ามา เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๑๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  



๒. โครงการหวานร่วมใจห่วงใยเท้า  เป็นโครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯ 
ขอรับการสนับสนุนมา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพเท้าด้วยตนเอง เพ่ือคัดกรองผู้ป่วยหวานที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดแผลได้รับการดูแลและป้องกันการเกิดแผลในระยะเริ่มต้น เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ ๆ เป็นรูปธรรม 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้
เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๒๗,๓๘๐ บาท (สองหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
 ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนในประเภทที่ ๑ ก็มีเพียงเท่านี้ครับ
คณะกรรมการกองทุนเห็นเป็นอย่างไรบ้าง 

ประธาน  ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมา กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการทั้ง ๒ โครงการ คือ
โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มออกก าลังกายผู้สูงอายุ และโครงการหวานร่วมใจห่วงใยเท้า  ซึ่ง
คณะกรรมการกองทุนฯ เล็งเห็นว่าโครงการทั้ง ๒ โครงการ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทุ่งฝาย เห็นควรให้การสนับสนุน 

ประธาน ต่อไปขอให้เลขานุการ ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการประเภทที่ ๒ การสนับสนุน
งบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข ต่อไป 

เลขานุการ ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งฝาย ได้รับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าโทก มีความประสงค์
จะขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 

  โครงการพัฒนารูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและการดูแลผู้ป่วยวัณ
โรค เป็นโครงการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าโทกเป็นผู้เสนอ โดยเห็นว่าวัณ
โรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอาจพิการและเสียชีวิต และ
ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็อาจจะท าให้เชื้อโรคดื้อยาที่ใช้
ในการรักษาและอาจแพร่เชื้อโรคให้กับบุคคลอ่ืน ๆ เช่น บุคคลในครอบครัวหรือคนรอบข้าง 
และสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยจ านวนมาก ซึ่งในต าบลทุ่งฝาย ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าโทก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๕ มีผู้ป่วย
วัณโรคจ านวน ๘ ราย รักษาครบ ๖ เดือน ๗ ราย ยังอยู่ในระหว่างการรักษา ๑ ราย แต่ในปี 
๒๕๕๔- ๒๕๕๕ มีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตัวคือ ๔ ราย ไม่มีผู้ป่วยขาดยา และคาดว่า
น่าจะมีผู้ป่วยอีกจ านวนมากที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนรักษา ซึ่งอาจจะแพร่เชื้อสู่คนอื่น ๆ ได้
โดยง่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าโทก จึงต้องการคัดกรองประชาชนทั่วไป 
เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งต้องการให้มีการเพ่ิมบุคคลที่จะดูแล
ผู้ป่วยในชุมชนโดยให้ อสม.คัดกรองประชาชนในเขตรับผิดชอบของตนเอง แล้วส่งต่อ รพ.สต. 
ในรายที่สงสัยเพื่อจะน าส่งตรวจโรงพยาบาลศูนย์ล าปางต่อไป และอสม.มีหน้าที่ควบคุมก ากับ
ดูแลผู้ป่วยในชุมชน รพ.สต.บ้านท่าโทก จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพื่อเพ่ิมทักษะ อสม. ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคแก่ อสม. และ
เพ่ือเพ่ิมทักษะ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุน



งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งฝาน จ านวน ๑๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประธาน ตามท่ีเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมา กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการพัฒนารูปแบบการคัด
กรองผู้ป่วยวัณโรคและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
๑๓,๕๐๐ บาท  

ประธาน ต่อไปขอให้เลขานุการ ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการประเภทที่ ๓ การสร้างสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  

เลขานุการ ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งฝาย ได้รับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น มีความประสงค์จะขอรับงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จ านวน ๑๑ โครงการ  จะเห็นได้ว่าโครงการที่ประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นส่งนั้น มีโครงการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถแยก เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ 
โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร  และโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับแม่บ้าน ดังนั้นกระผมใคร่ขอให้คณะกรรมการทุกท่านดูรายละเอียดตามที่ฝ่าย
เลขานุการจัดเตรียมไว้ให้ กระผมจะแยกรายละเอียดออกเป็น ๒ ประเภท โดยจะขอชี้แจง
รายละเอียด โครงการที่เป็นโครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ซึ่งมีหมู่บ้านที่ส่ง
โครงการมาทั้งสิ้น ๗ หมู่บ้าน คือ โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรบ้านท่า
ส้มป่อย ซึ่งขอรับสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  โครงการตรวจหาสารเคมี
ตกค้างในเลือดเกษตรกรบ้านทุ่งฝาย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรบ้านแพะหนองแดง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรบ้านแม่ทะ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด
เกษตรกรบ้านกลาง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท โครงการตรวจหา
สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรบ้านนาป้อเหนือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ 
บาท โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรบ้านท่าโทกมงคลชัย ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรบ้าน
ปงชัยนาป้อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร และเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจและใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง 

ประธาน  ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมา กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
ขอเชิญเสนอได้เลยได้ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะ
ในต าบลทุ่งฝาย ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร ดังนั้น เห็นสมควรที่จะต้องมีการตรวจเพื่อหาสารเคมีท่ีตกค้าง เพื่อจะหาทาง
ป้องกัน  และเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนในการใช้สารเคมีศัตรูพืช  ดังนั้น 
โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณ 
และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการทั้ง ๗ โครงการ  



ประธาน  ต่อไปขอให้เลขานุการ ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการประเภทที่ ๓ ที่เหลืออยู่อีก ๔ 
โครงการ  

เลขานุการ โครงการที่ประชาชนได้จัดส่งมาอีก ๑ ประเภท คือ โครงการที่เกี่ยวกับโครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารส าหรับแม่บ้าน โดยมีโครงการที่ขอรับจ านวน ๔ หมู่บ้านคือ โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารส าหรับแม่บ้านบ้านแพะหนองแดง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับแม่บ้านบ้านท่าโทก ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับแม่บ้าน
บ้านท่าโทกมงคลชัย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารส าหรับแม่บ้านบ้านปงชัยนาป้อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 
๑๔,๐๐๐ บาท  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านมีความรู้ความเข้าใน
ในเรื่องสุขาภิบาล และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง 
ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง  

ประธาน  ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดมา กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
ขอเชิญเสนอได้เลยได้ 

ที่ประชุม มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะ
กลุ่มแม่บ้านในต าบลทุ่งฝายจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนในเรื่องสุขาภิบาล และลดอัตรา
การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร ในต าบลทุ่งฝายได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้การสนับสนุน
งบประมาณในโครงการดังกล่าว ทั้ง ๔ โครงการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการ
ทั้ง ๔โครงการ 

ประธาน ส าหรับในประเภทที่ ๔ กิจกรรมบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เลขานุการ ส าหรับโครงการในประเภทที่ ๔ เป็นโครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพกรรมการและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งคิดเป็น ๑๐ เปอร์เซ็นของจ านวนเงินทั้งหมด ประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท กระผมใคร่ขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาว่าจะบริหารจัดอย่างไร  

ที่ประชุม เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณโดยแบ่งเงินจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นสองส่วนคือ ค่า
บริหารจัดการกองทุนจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท และอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับคณะกรรมการ เพราะคณะกรรมการบางท่านได้เปลี่ยน ท าให้คณะกรรมการที่เปลี่ยนยัง
ไม่มีความรู้ ด้าน สปสช. เพียงพอ จึงควรต้องมีการศึกษาดูงานกับกองทุนที่มีศักยภาพเพ่ือให้
คณะกรรมการกองทุน ต าบลทุ่งฝาย มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ขอเสนอให้มีการจัดสรรในส่วนนี้
จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท  คณะกรรมการท่านอ่ืนเห็นเป็นอย่างไรบ้าง คณะกรรมการทุกท่านมี
มติเป็นเอกฉันท์ในการจัดสรรงบประมาณ เป็น ๒ อย่างคือ บริหารจัดการกองทุน จ านวน 
๑๕,๐๐๐ บาท และศึกษาดูงานกองทุนอ่ืน จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
เลขานุการ ส าหรับเรื่องสถานที่จะไปศึกษาดูงานที่ไหน ท่านใดมีข้อมูลที่จะไปศึกษาดูงานที่ไหนและ

ขอให้ผู้ประสานงานช่วยหาข้อมูลหน่วยงานที่มีผลงานเด่นๆหรือได้รับรางวัลแล้วท า
โครงการเพื่อเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ  
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