
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 2/2564 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย 

ประธาน : นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ) 

วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- - 

ระเบียบวาระท่ี 2   
รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ร ับทราบและร ับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖4 

ระเบียบวาระท่ี 3   
เรื่องสืบเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของกรมอนามัย และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 21,618,896.70 บาท                  

คิดเป็นร้อยละ 52.48  
- กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก จะมีการปรับแผนการดำเนินงานไตรมาส 4  
- กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น จะปรับแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 ขอให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มอำนวยการ

ช่วยตรวจสอบงบประมาณว่าเพียงพอที่จะดำเนินการหรือไม่ 
- กลุ่มอนามัยวัยทำงาน ให้เร่งจัดทำ TOR แพลตฟอร์ม Digital Health Literacy “ครอบครัวไทยรู้สู้โควิด” 
- กลุ ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ มีแผนลงพื้นที่ เยี ่ยมเสริมพลังและเก็บข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ                

ในไตรมาส 3 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล ในสถานประกอบการต่างๆ ได้ 
ประธานให้ทุกกลุ่มงานจัดทำแผนการใช้งบประมาณไตรมาส 4 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทีมนำและให้ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพพิจารณา และมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มอำนวยการ ตรวจสอบแผนการดำเนินงานและ
งบประมาณให้สอดคล้องกัน 

รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24  พฤษภาคม 2564 จำนวน 7,261,730.55 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.32 

รับทราบ 
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วาระ เรื่อง/ประเด็น มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4   
เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

4.1 การกำหนดโครงการ ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 กรมอนามัย  

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 กองแผนงานได้จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 กรมอนามัย โดยให้แต่ละ Cluster กลับไปทบทวน                          
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ และให้กำหนดโครงการ/เป้าหมาย/งบประมาณ ระยะ 5 ปี               
ในแต่ละเป้าประสงค์ ส่งกองแผนงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ทั ้งนี้ ให้ทุกกลุ ่มวัยพิจารณานำโครงการ ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย จาก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ                     
พ.ศ. 2564 - 2570 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ และแผนปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย เป็นข้อมูล
นำเข้าในการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 กรมอนามยั ที่จะส่งกองแผนงานด้วย 

รับทราบ 

 4.2 การจัดสรรงบกลาง โควิด – 19 ของ 4 กลุ่มวัย  
ภายใต้โครงการพัฒนาสุขอนามัยประชาชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการป้องกันการระบาดของ COVID - 19 

ระลอก 3 กรมอนามัยหัก 10% และจัดสรรให้  4 กลุ่มวัย ดังนี้ 
- ป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบจากการติดเชื้อ COVID - 19 ในสตรีมีครรภ์และเด็ก และป้องกันการระบาดในสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 28,800,000.- บาท 
- ป้องกันการระบาดของ COVID - 19 ในสถานประกอบการประเภทโรงงาน จำนวน  4,466,000.- บาท 
- ป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID - 19 ในครอบครัวและผู้สูงอายุ จำนวน  4,392,000.-บาท 
- ป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อในสถานการศึกษา สถานดูแลเด็กพิเศษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จำนวน  27,000,000.- บาท 
- ป้องกันปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ COVID - 19 ในเรือนจำ ทันฑสถาน และกลุ่มเปราะบาง จำนวน 980,050.- บาท 

โดยแต่ละ Cluster จะมีการประชุมหารือเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 
เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

5.1 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 
ประธานกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง และกำหนดจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 

รับทราบ 

นางสาวประภัสสร นุชนิยม ผู้สรุปรายงานการประชุม 
 


