
รายงานผลการประชุมผู้รบัผิดชอบงานแผน
ในการกาํกับตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร 

และแผนการใช้งบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักส่งเสรมิสุขภาพ
รอบ 6 เดอืนหลัง : เมษายน - กันยายน 2565

เมษายน 2565



รายงานการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 6 

---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นางวิมล บ้านพวน รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์       

ประธาน 

2. นางสาวรดีพร สุขอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

3. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

4. นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

5. นางมลิวัลย์ ศรีม่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุภาพ ฯ 

6. นายวสุรัตน์ พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

7. นางสาวนฤมล แก้วโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 

8. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

9. นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
กลุ่มอำนวยการ 

10. นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

11. นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

12. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

13. นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
กลุ่มอำนวยการ 

14. นางสาวนพวรรณ สมพงษ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
กลุ่มอำนวยการ 

15. นางสาววิไลวรรณ รักไร่ นักวิชาการพัสดุ 
กลุ่มอำนวยการ 

เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3  
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 36,913,772 บาท 

  - งวดที่ 1 งบประมาณดำเนินการในไตรมาสที่ 1 - 2 จำนวน 26,738,084 บาท (ร้อยละ 72) 
    - งวดที่ 2 งบประมาณดำเนินการในไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,811,153 บาท (ร้อยละ 10) 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว   30,549,232 บาท 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 

  2.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง 

1) ปัญหา/อุปสรรคการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก 
- สำนักส่งเสริมสุขภาพมีงบประมาณนมเอดส์มากถึงร้อยละ 51 ของงบดำเนินงาน

ทั้งหมด เมื่อไม่สามารถเบิกจ่ายได้ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
- ในแต่ละไตรมาสกลุ่มงานมีการปรับแผนปฏิบัติการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/โครงการ 

ส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ การวางแผนและการกำกับติดตาม ทำให้การดำเนินงานไม่ได้ตาม
เป้าหมาย  ที่กรมอนามัยกำหนด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและภาพลักษณ์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ทำให้การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมอนามัยที่จะดำเนินการโครงการตามนโยบายหรือ  
นอกแผนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

2) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- เสนอผู้บริหารและกองคลังพิจารณาไม่นำงบประมาณจัดซื้อนมเอดส์มาคำนวณในการ

ประเมินผลตัวชี้วัด และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน โดยการระบุหมายเหตุ Template ตัวชี้วัดที่ 
2.3 ยกเว้นการนำงบประมาณดังกล่าวมาเป็นฐานในการคำนวณของสำนักส่งเสริมสุขภาพ หรือแยกการ
ประเมินงบประมาณนมเอดส์ โดยจัดทำ Template แยกจากตัวชี้วัด 2.3 ซึ่งมีกองคลังกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ
รับผิดชอบร่วมกัน 

- เสนอให้การปรับแผนปฏิบัติการ เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ (PA รายบุคคล) 

- มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของทุกกลุ ่ม ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และการวางแผนการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

- ก่อนการเสนอโครงการอนุมัติ ขอให้กลุ่มวัยเสนอกิจกรรมภายในโครงการให้ประธาน 
Clusterพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติภาพรวม 

3) การจัดทำ... 
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3) การจัดทำข้อมูลงบประมาณเสนอผู้บริหาร มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่ม
อำนวยการจัดทำข้อมูลงบประมาณ เพ่ือนำเข้าที่ประชุมกรมฯ วันที่ 12 เมษายน 2565 (ข้อมูลการเบิกจ่าย 
ข้อมูลงบประมาณการวาง PO การอนุมัติในหลักการ และแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 3) 

4) การจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 สำหรับการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2565) 

งบประมาณทีไ่ด้รับงวดที่ 2          3,604,553.00  
งบประมาณท่ีกัน PO  1,089,050.00  
คงเหลืองบประมาณไตรมาส 3 2,515,503.00  

 
มีแผนการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 265) ดังนี้ 

กิจกรรมการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 
งบประมาณ 

 
หมายเหตุ 

มติที่ประชุม/ข้อสังเกต 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 1,479,100.00  
1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 713,900.00  
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก  

เขตสุขภาพที ่12  
183,600.00 

  
อยู่ระหว่างการปรับแผน 

  
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐาน

งานอนามัยแม่และเด็ก สำหรับสถานพยาบาลและเครือข่าย
ระดับจังหวัด (ยะลา) 

70,000.00 
 
  

 
อยู่ระหว่างการปรับแผน 
(ควรบูรณาการกิจกรรม) 

 
 
  

1.3 ประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการเพื ่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและ
เครือข่ายระดับจังหวัด (ตรัง)  

105,000.00 
 
  

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ (ครู ก) ในการ
ดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์มในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพ  

126,800.00 
  

อยู่ระหว่างการปรับแผน 
  

1.5 จัดพิมพ์คู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข  228,500.00  ควรใช้งบกรม 
2. โครงการขับเคลื่อน พรบ. ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

165,200.00 
 

2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (2 ครั้ง) 

57,800.00 
   

2.2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื ่อนพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (3 ครั้ง) 

15,000.00 
   

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนขับเคลื่อนบังคับ ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 (2566-2570  

92,400.00 
 
   

3. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก  อายุ 2 - 6 ป ี 600,000.00  
3.1 จัดจ้างผลิตสื่อให้ความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย  100,000.00  ควรใช้งบไตรมาส 4 
3.2 จัดจ้างพิมพ์คู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิตสำหรับคุณแม่คุณลูก

น่ารู้ เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
100,000.00 

  

ควรใช้งบไตรมาส 4 

3.3 จัดจ้าง… 
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กิจกรรมการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 
งบประมาณ 

 
หมายเหตุ 

มติที่ประชุม/ข้อสังเกต 
3.3 จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี  200,000.00 ควรใช้งบไตรมาส 4 
3.4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรี

และเด็กปฐมวัย โครงการ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก (สัปดาห์รณรงค์) 
200,000.00 

   
    

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 750,000.00  
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
1.1 จัดกิจกรรมสัญจรเยี ่ยมติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา 

เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19  
50,000.00 

  
อยู่ระหว่างการปรับแผน 

  
1.2 อบรมเพิ ่มพูนศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรอง

สายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
50,000.00 

  
อยู่ระหว่างการปรับแผน 
  

1.3 จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)  

100,000.00 
  

อยู่ระหว่างการปรับแผน 
  

1.4 
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  

50,000.00 
  

อยู่ระหว่างการปรับแผน 
  

1.5 ประชุมวิชาการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

100,000.00 อยู่ระหว่างการปรับแผน 
งบประมาณ 500,000 

แผน 100,000 
จะขอเพิ่ม 400,000 

2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน 
    ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

400,000.00  

2.1 พัฒนาระบบการประเมินผลการส่งเสริมโภชนาการแลสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

200,000.00 อยู่ระหว่างการปรับแผน 

2.2 พัฒนารูปแบบกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  

200,000.00 อยู่ระหว่างการปรับแผน 

    
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 298,373.00  
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถาน 
   ประกอบการ 

188,705.00 
  

1.1 
  

จัดงานวันแรงงานแห่งชาติภายใต้หัวข้อความท้าทายในการดูแล
สุขภาพคนวัยทำงานในยุคโควิดกลายพันธุ์ 

178,705.00 
  

ปรับแผนปฏิบัติการ 
ไตรมาส 3 

1.2 นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงาน 10,000.00   
2. โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม 107,900.00  
2.1 

  

ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนและพัฒนาการคัดกรองมะเร็ง
เต้านมระดับเขต 

4,000.00 
   

2.2 
  

การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกล
มะเร็งเต้านม 

103,900.00 
   

    

3. โครงการ… 
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กิจกรรมการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 
งบประมาณ 

 
หมายเหตุ 

มติที่ประชุม/ข้อสังเกต 
3. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 1,768.00  
3.1 

  

ประชุมหารือการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงาน
ดำเนินโครงการ 

1,768.00 
   

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุภาพ ฯ   
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
    ด้านทักษะการนำเสนอด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดียและดิจิทัล  

200,000.00 
  

1.1 
  

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ด้านทักษะการนำเสนอด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดียและดิจิทัล   

200,000.00 
  

ควรใช้งบประมาณไตรมาส 4 
หรือจัดร่วมกับ OD 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำ 
    งานส่งเสริมสุขภาพและรับมือ การแพร่ระบาดของ COVID - 19     
    ในชีวิตวิถีใหม่ 

50,000.00 
  

2.1 
  

พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม   

50,000.00 
  

อยู่ระหว่างการปรับแผน 
  

    
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   
1. โครงการยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ  
    กลุ่มวัยให้สุขภาพดีตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

62,600.00 
  

1.1 
 
 
  

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่  
- ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
- ประชุมกำกับติดตามแผนงานและงบประมาณ  
- ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)  
- ประชุมอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ครั้ง) 

20,000.00  
 

1.2 
  

จ้างแปลเอกสารรายงานประจำปี 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย  

42,600.00 
   

    
กลุ่มอำนวยการ   
1. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ 1,070,895.00  
1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 59,000.00   
1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน (ซื้อหมึก และอ่ืนๆ) 100,000.00   
1.3 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมา 3 เดือน) 911,895.00   

    
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,604,553.00   
 งบประมาณที่กัน PO  1,089,050.00   
 คงเหลืองบประมาณในไตรมาส 3 2,515,503.00   

 รวมงบประมาณตามแผนทั้งสิ้น 3,910,968.00  
 งบประมาณคงเหลือ -1,395,465.00   

ทั้งนี…้ 
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  ทั้งนี้ เนื่องจากเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 5 เดือนหลัง กำหนดให้หน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานในไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงขอให้ 
ทุกกลุ่มทบทวนกิจกรรมและเร่งรัดการเบิกจ่ายกิจกรรมตามแผนการอบรม/สัมมนา ในไตรมาสที่ 3 เพื่อให้ได้
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.2  การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขอให้ทุกกลุ่มเตรียมจัดทำคำของบลงทุน ประจำปี 2567 โดยถ้าเป็นกรณีของรายการ

ก่อสร้าง ขอให้ประสานกองแบบแผน เพ่ือจัดทำแบบแปลนและรายละเอียดประกอบการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 - 2 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการเสนอคำของบประมาณ ส่วนรายการอื่นๆ ให้จัดเตรียมเอกสาร 
ให้ครบถ้วนตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.3 การใช้งานระบบการจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ กรมอนามัย  
(e-Budget Anamai) กลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์แจ้งว่ากองแผนงานจะเริ ่มใช้ระบบ (e-Budget Anamai)  
ในการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเริ่มตั้งแต่คำของบประมาณ ประจำปี 2567 เป็นต้นไป 
โดยเริ่มจากคำของบลงทุน 

มติที่ประชุม - รับทราบและมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 

    ผู้สรุปรายงานการประชุม     นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม    นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ 
             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 



 
 
 

 
รายงานการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 
---------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1.  นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ประธาน 

2.  นางพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) 
หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

 

3.  นางวิมล บ้านพวน รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์                  

 

4.  นางปนัดดา จั่นผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

5.  นายสมศักดิ์  ปิ่นนาค  หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

6.  นางสาวจุฑารัตน์  ปฎิเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มอำนวยการ 

 

7.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 

8.  นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 

9.  นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
กลุ่มอำนวยการ 

 

10.  นางศิริพร   แสงวิภาสนภาพร    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
กลุ่มอำนวยการ 

 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 จากการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น. 
ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2565) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 36,763,772 บาท 

 
 งวดที่ 1... 
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  - งวดที่ 1 งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - 2    จำนวน 27,238,084 บาท  
    - งวดที่ 2 งบประมาณ ไตรมาสที่ 3         จำนวน   4,926,643 บาท  

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วไตรมาสที่ 1-3 จำนวน  32,164,727 บาท 
คงเหลืองบประมาณท่ีจะได้รับตามแผนไตรมาส 4  จำนวน    4,599,054 บาท 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันรวางแผนการดำเนินงานวางแผนการใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 3 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้
งบประมาณในรอบ 6 เดือนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ตามมติที ่ประชุมเมื ่อวันที ่ 8 เมษายน 2565  
ซึ่งได้แจ้งเวียนไปแล้วตามระเบียบวาระที่ 2 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่  
8 เมษายน 2565 ตามหนังสือสำนักส่งเสริมสุขภาพที ่สธ 0923.02/ว 2039 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม - รับทราบ เห็นควรทบทวนกิจกรรมและงบประมาณสำหรับดำเนินการ 
ในไตรมาสที่ 3 อีกครั้งในระเบียบวาระถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1) การจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 สำหรับการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2565) 

งบประมาณทีไ่ด้รับงวดที่ 2           3,811,153 
งบดำเนินงาน 3,604,553  
งบบุคลากรภาครัฐ 206,600 
งบประมาณท่ีกัน PO  1,089,050  
คงเหลืองบประมาณไตรมาส 3 2,515,503  

สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 จำนวน 3,811,153.00 บาท
งบบุคลากรภาครัฐ จำนวน 206,600.00 บาท งบประมาณดำเนินกิจกรรม จำนวน 3,604,553.00 บาท 
หักงบประมาณที่กัน PO ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) จำนวน 1,089,050.00 บาท
คงเหลืองบประมาณเพ่ือดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 จำนวน 2,515,503.00 บาท 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการไตรมาสที่ 3 ตามความสำคัญและจำเป็น
เร่งด่วน โดยมีทั้งการปรับชื่อกิจกรรม/ปรับระยะเวลา/ปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณ และยุบรวมกิจกรรมด้วยแล้ว 
แต่งบประมาณที่ได้รับไตรมาส 3 ยังคงไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ และยังมีกิจกรรมตามนโยบายกรมอนามัย
ที ่จำเป็นเร่งด่วนทำให้ต้องขอสนับสนุนงบประมาณเพิ ่มเติมจากกรมอนามัย รวมงบประมา ณทั ้งสิ้น 
3,892,065.00 บาท รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้  

 

 ตาราง... 
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ตารางสรุปสถานการณ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 

กิจกรรมไตรมาสที่ 3 แผนการใช้งบ
ไตรมาส 3 ใช้งบงวด 2 

กิจกรรมของบ
เพ่ิมไตรมาส 3 หมายเหตุ 

คงเหลืองบประมาณดำเนินการไตรมาส 3  
หลังหัก PO ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ 8 เม.ย.65) 2,515,503 2,515,503 

3,892,065 
  

มีแผนการใช้งบประมาณดำเนินการไตรมาส 3 รวมท้ังสิ้น 6,407,568  
คงเหลืองบประมาณ / ของบประมาณเพ่ิมเติม -3,892,065    

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 2,190,100 1,542,600 647,500   

1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 1,424,900 877,400 547,500   
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่

และเด็กเขตสุขภาพที่ 12  
183,600 183,600 - 

พ.ค.-มิ.ย.65 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม
ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
สำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด  

567,000 567,000 - 
พ.ค.-มิ.ย.65 

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ 
(ครู ก) ในการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพ  

126,800 126,800 - 
พ.ค.-มิ.ย.65 

1.4 จัดพิมพ์คู่มือการฝากครรภ์สำหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

228,500 - 228,500 
พ.ค.-มิ.ย.65 

1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม
ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
และทารกปริกำเนิด 

319,000 - 319,000 
เม.ย.-มิ.ย.65 

2. โครงการขับเคลื่อน พรบ. ควบคุมส่งเสริมการตลาด   
    อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

165,200 165,200     

2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก (2 ครั้ง) 

57,800 57,800 
- 

เม.ย.-พ.ค.65 

2.2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก (3 ครั้ง) 

15,000 15,000 - เม.ย.-มิ.ย.65 

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนขับเคลื่อนบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
ฉบับที่ 2 (2566-2570)  

92,400 92,400 - พ.ค. 65 

      
3. โครงการ... 
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3. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
   เด็กอายุ 2 - 6 ปี 

600,000 500,000 100,000   

3.1 จัดจ้างผลิตสื่อให้ความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพ
แม่และเด็กปฐมวัย  

100,000 100,000 - เม.ย.-พ.ค. 
65 

3.2 จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิก
เด็กสุขภาพด ี 

200,000 200,000 - เม.ย.-พ.ค. 
65 

3.3 จัดทำสื่อรณรงค์และขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สัปดาห์
รณรงค์) 

200,000 200,000 - พ.ค.-มิ.ย.65 

3.4 จัดจ้างพิมพ์คู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิต
สำหรับคุณแม่คุณลูกน่ารู้ เพ่ือการดูแลสุขภาพ
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย   

100,000 - 100,000 พ.ค.-มิ.ย.65 

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 1,700,000 750,000 950,000   
1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1,700,000 750,000 950,000   
1.1 จัดจ้างทำคลิป VDO มาตรการยกระดับความ

ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา 
รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  

500,000 500,000 - เม.ย.-พ.ค.65 

1.2 ประชุมสัญจรติดตามการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวิถีชีวิตใหม่ (New 
normal) ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก 
(โอนงบประมาณให้ ศอ.11 นครศรีธรรมราช) 

200,000 200,000 - 29 เม.ย.- 
1 พ.ค.65 

1.3 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุ่นวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 

50,000 50,000 - 29 เม.ย.- 
1 พ.ค.65 

1.4 จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
พ.ศ. 2565 - 2570 

600,000 - 600,000 
25 พ.ค. 65 

1.5 จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชรในการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2565 
กรมอนามัย  

200,000 - 200,000 14 มิ.ย. 65 

1.6 จัดกิจกรรมแถลงข่าวมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

100,000 - 100,000 
มิ.ย. 65 

1.7 ขับเคลื่อน... 
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1.7 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
- ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาด ี
- ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย
ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ความร่วมมือ 12 กระทรวง 
- ประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดีด้วย
ทฤษฎีเพื่อนตาย ด้วยหลัก 10 อ 
- ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ร่วมด้านสุขภาพนักเรียน 

50,000 - 50,000 พ.ค. - มิ.ย. 
65 

กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 1,098,373 298,373 800,000   
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี 
   ในสถานประกอบการ 

888,705 188,705 700,000   

1.1 จัดงานวันแรงงานแห่งชาติภายใต้หัวข้อความ
ท้าทายในการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานในยุค
โควิดกลายพันธุ์ 

178,705 178,705 - 
พ.ค.65 

1.2 นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงาน 10,000 10,000 - พ.ค.-มิ.ย.65 
1.3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความ

ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน)  

700,000 - 700,000   

2. โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย  
    มะเร็งเต้านม 

107,900 107,900     

2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนและพัฒนาการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมระดับเขต 

4,000 4,000 - 
มิ.ย.65 

2.2 การพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างความรอบรู้การดูแล
ตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม 

103,900 103,900 - เม.ย.65 

3. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ 
    ศาสน์ กษัตริย์ 

101,768 1,768 100,000   

3.1 ประชุมหารือการดำเนินงานของคณะกรรมการ
และคณะทำงานดำเนินโครงการ 

1,768 1,768 - พ.ค. 65 

3.2 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 

100,000 - 100,000   

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุภาพ ฯ 250,000 200,000 50,000   
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริม 
   สุขภาพด้านทักษะการนำเสนอด้วยการใช้สื่อ 
   มัลติมิเดียและดิจิทัล  

250,000 200,000 50,000   

1.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักส่งเสริมสุขภาพด้านทักษะการนำเสนอ
ด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดียและดิจิทัล  

200,000 200,000 - พ.ค. 65 

1.2 พัฒนา 
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1.2 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

50,000 - 50,000   

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 58,200 42,600 15,600   
1. โครงการยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
   ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยให้สุขภาพดีตามวิถีชีวิตใหม่  
  (New Normal) 

58,200 42,600 15,600   

1.1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่  15,600  - 15,600 เม.ย.-มิ.ย.65 
- ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
- ประชุมกำกบัติดตามแผนงานและงบประมาณ  
- ประชุมกำกบั ติดตามผลการดำเนินงานตวัชี้วัด 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ (กพว.) 
- ประชุมอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย (ครั้ง) 

1.2 จ้างแปลเอกสารรายงานประจำปี 2564 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

42,600 42,600 - เม.ย.65 

กลุ่มอำนวยการ 1,110,895 951,895 159,000   
1. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริม 
   สุขภาพ 

1,110,895 951,895 159,000   

1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 59,000   59,000 เม.ย.65 
1.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมา 3 เดือน) 911,895 911,895 - เม.ย.-มิ.ย.65 
1.3 ค่าลงทะเบียนอบรมบุคลากร 40,000 40,000 - เม.ย.-พ.ค.65 
1.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุสำนักงาน (ซื้อหมึก 

และอ่ืนๆ) 
100,000 - 100,000 เม.ย.-มิ.ย.65 

  
รวมแผนการดำเนินการไตรมาส 3 ทั้งสิ้น 6,407,568 3,785,468 2,622,100 ยอดยกมา 

1,269,965 
  งบประมาณที่ขอเพิ่ม -3,892,065 -1,269,965 รวม 3,892,065 

 ทั ้งนี ้ มอบหมายกลุ ่มอำนวยการและกลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์จัดทำสรุปสถานการณ์
งบประมาณของสำนักส่งเสริมสุขภาพ และขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากกรมอนามัย  

มติที่ประชุม - รับทราบ และมอบทุกกลุ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 ผู้สรุปรายงานการประชุม : นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม :  นางวิมล  บ้านพวน  
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
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