
 
 

- 1 - 
 

สรปุการประชมุผูรบัผดิชอบงานแผนและงบประมาณ 
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชมุกลุมบรหิารยุทธศาสตร อาคาร 7 ชั้น 6 สํานักสงเสริมสุขภาพ 
**************** 

ที ่ ประเดน็ / ขอสั่งการ มตทิีป่ระชุม  

1. (ราง) คําสั่งสํานักสงเสริมสุขภาพ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนและยกระดับการดําเนินงานสํานักสงเสริมสุขภาพ 
ประกอบดวยคณะกรรการ 4 ชุด ไดแก 

1) คณะกรรมการบริหารหรือทีมนําองคกร 
2) คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร (มีสํานักอนามัยผูสูงอายุ และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติรวมดวย) 
3) คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4) คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ผูเขารวมประชุมรวมกันพิจารณาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร โดยสามารถเพ่ิมช่ือบุคลากรรวมเปน
คณะกรรมการมากกวากลุมละ 1 คน และหากมีการประชุมครั้งตอไปขอใหแตละกลุมนําเสนอผลการดําเนินงานและแผนการ
ดําเนินงาน อยางนอยจํานวน 3 สไลดประกอบดวย   

1) สถานการณการดําเนินงานของกลุม 
2) ผลการเบิกจายงบประมาณจําแนกรายโครงการ ประกอบดวยผลการเบิกจายจริง และผลการเบิกจายจริง + PO 
3) แผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณประจําเดือน 

โดยกลุมบริหารยุทธศาสตรจะแจงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณทุกวันที่ 15 ของเดือน ในไลนกลุมงานแผน-งบประมาณ สส. 

- รับทราบ 
 

2. ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักสงเสริมสุขภาพ ขอมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564   
- งบประมาณ  40,923,457.-บาท 
- ภาพรวมสํานักสงเสริมสุขภาพ เบิกจายไดรอยละ 13.81 จากเปาหมายกรมอนามัยเดือนมกราคม 2564 รอยละ 40  

     กลุมอนามัยแมและเด็ก เบิกจายได รอยละ 11.28  ในไตรมาส 2 คาดวาจะสามารถเบิกจายไดไมตํ่าวารอยละ 50                    
โดยปรับกิจกรรมผลิตสื่อมาดําเนินการในเดือนน้ี 
  

- รับทราบ 
- ทุกกลุมดําเนินการ 
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ที ่ ประเดน็ / ขอสั่งการ มตทิีป่ระชุม  

     กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน เบิกจายได รอยละ 11.98 อยูระหวางดําเนินการ 6 รายการ คาดวาสามารถเบิกจายไดตาม
เปาหมาย 
    กลุมอนามัยวัยทํางาน เบิกจายได รอยละ 32.41 มีการปรับแผนรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19               
โดยเนนการจัดทําสื่อสงเสริมสุขภาพและปรับรูปแบบกิจกรรม คาดวาจะเบิกจายไดตามเปาหมาย 
     กลุมสนับสนุนวิชาการและการวิจัย เบิกจายได รอยละ 50.19 ไดตามเปาหมายที่กําหนด ขณะน้ีเตรียมดําเนินการลงพ้ืนที่
เก็บขอมูลโดยวิธี Focus group 
     กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการสงเสริมสุขภาพ  เบิกจายได รอยละ 16.36 อยูระหวางดําเนินการผลิตสื่อตามแผนที่
กําหนด  
     กลุมบริหารยทุธศาสตร เบิกจายได รอยละ 26.71 มีการเรงรัดจัดทํารายงานประจําป 2563 ซึ่งไดดําเนินการกอหน้ีไปแลว
และสงตนฉบับใหโรงพิมพ งบประมาณทั้งสิ้น 250,000.- บาท (กอหน้ีแลว) และมีแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ                        
จัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมสุขภาพกลุมวัย สํานักสงเสริมสุขภาพ ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้ งที่  3                       
ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ 2564 ใชงบประมาณ 69,500.-บาท 
     กลุมพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ เบิกจายได รอยละ 16.25 จะเรงรัดการจัดกิจกรรมใหเร็วขึ้น
จากแผนที่กําหนด คาดวาสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย 
     กลุมอํานวยการ เบิกจายได รอยละ 42.27 อยูระหวางเรงรัดปรับปรุงหองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ คาดวาจะสงมอบได
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 สวนการจัดซื้อนมเอดสไดทําสัญญากับผูรับจางแลว ขอใหกลุมอํานวยการแจงคืนงบประมาณให
กรมอนามัยภายในสิ้นเดือนน้ี 
     ประธานเนนยํ้าใหทุกกลุมเรงเบิกจายงบประมาณ และมอบหมายกลุมบริหารยุทธศาสตรรวบรวมงบประมาณเพื่อใช    
จัด OD สํานักสงเสริมสุขภาพ ชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 โดยใหกลุมวัยตัดงบประมาณเขาสวนกลาง ดังนี้       
กลุมอนามัยแมและเด็ก จํานวน 400,000.-บาท กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน จํานวน 100,000.-บาท และกลุมอนามัย     
วัยทํางาน จํานวน 100,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 600,000.-บาท 
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ที ่ ประเดน็ / ขอสั่งการ มตทิีป่ระชุม  

3. การปรับปรุงฐานขอมูลงบประมาณ ในระบบ Intranet สํานักสงเสริมสุขภาพ ขอใหกลุมอํานวยการปรับปรุงการบันทึกการใช
งบประมาณใหเปนรายกิจกรรมแตละโครงการ เพ่ือใหดูผลการเบิกจายไดงาย สามารถตรวจสอบงบประมาณที่ใชไปและคงเหลือ
ไดสะดวกและรวดเรว็ ทั้งน้ีผูแทนกลุมอํานวยการแจงวาหากบันทึกเปนกิจกรรมอาจมีปญหาเรื่องความเสถียรระบบ 

-  รับทราบ 
- งานการเงินกลุมอํานวยการ

รับไปปรับปรุง 
4. การปรับแผนงานงาน โครงการ กิจกรรม ทุกรายการใหเสนอกรมอนามัย ตามนโยบายของผูบริหาร  - รับทราบ 

 
5. สํานักสงเสริมสุขภาพไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปน Backbone ดําเนินการเรื่องชุดสิทธิประโยชนและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั้ง

ในภาพกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย ดังน้ัน ขอใหทุกคนเตรียมพรอมและชวยกันขับเคลื่อน 
- รับทราบ 

- ทุกกลุมดําเนินการ 
6. สํานักสงเสริมสุขภาพไมไดรับการจัดสรรงบกลาง (ไมไดเปนเจาภาพโครงการ) กลุมบริหารยุทธศาสตรไดจัดทําแผนการประชุม

ราชการที่เก่ียวกับโรคโควิด 19 งบประมาณ 89,900.-บาท ซึ่งเบิกงบประมาณจากกองแผนงาน การจัดทําแผนเบิกคาลวงเวลา 
(OT) ในภารกิจและการดําเนินงานเก่ียวกับโควิด 19 เบิกงบประมาณจากสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี หนวยงานเจาภาพ 
(เจาของโครงการที่ไดรับจัดสรรงบกลาง) จะมีหนังสือแจงใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการตามหลักเกณฑทีก่ําหนด 

- รับทราบ 
 

7. กองแผนงานจะประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564                         
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ ดังน้ัน ขอใหทุกกลุมเตรียมความพรอมจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566                    
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ ใหสอดคลองกับ (ราง) แผนพัฒนาการสงเสริมสุขภาพกลุมวัย สํานักสงเสริมสุขภาพ ระยะ 5 ป                   
(พ.ศ. 2566 - 2570)  

- รับทราบ 
- ทุกกลุมดําเนินการ 

8. กําหนดการประชุมครั้งตอไป กําหนดเปนประจําทุกสัปดาหที่ 3  ของเดือน  - รับทราบ 
- ทุกกลุมดําเนินการ 

นางสาวประภัสสร นุชนิยม 
กลุมบริหารยุทธศาสตร 

ผูสรุปการประชุม 
 

 


