
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 3/2565 
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ขอขอบคุณกรมอนามัยที่จัดการประชุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการบูรณาการจุดดี จุดเด่น และเกิดประโยชน์สุงสดุแก่
ประชาชน มีความประทับใจในการจัดนิทรรศการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง BMI และพัฒนาการเด็ก ควรมีการ
กำหนดค่ามาตรฐานของคนไทย ด้วยการกำหนดช่วงอายุ และการป้องกันควบคุมการเกิดโรค NCD ควรทำเป็น 
Step down และกำหนดวัตถุประสงค์ (Meaning) รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่วน App มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งควรนำเอาเรื่องสุขภาพจิตเข้ามารวมด้วย และควรมีการพูดถึงสุขภาพทางสังคม นอกจากน้ีขอขอบคุณ
กรมอนามัย ที่มีการจัดบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนและป้องกันโรคด้วยมาตรการ COVID free setting ได้เป็น
อย่างดี 

 

วาระที่ 2 เร่ืองเพ่ือทราบ  
2.1 แนะนำผู้บริหารกรมอนามัย และรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานแผนการ
ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กรมอนามัย ประกอบด้วย 38 หน่วยงาน ครอบคลุมภารกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2) ด้านอนามัย
สิ ่งแวดล้อม 3) อำนวยการ 4) บริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่  มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  
พนักงานกระทรวงฯ รวมทั ้งสิ ้น 3,467 คน มีหน่วยงานที ่ตั ้งในภูมิภาค ได้แก่ 1) ศูนย์อนามัยที่  1 - 12  
2) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3) ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 4) ศูนย์ทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ ในปี งปม. 64 มีภารกิจสำคัญ 2 ส่วน คือ 1) ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน โดยดูแลสุขภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัย เช่น (1) แม่และเด็ก (2) วัยเรียนวัยรุ่น (3) วัยทำงาน 
และ (4) ผู้สูงอายุ 2) การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น (1) การยกระดับคุณภาพการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
(2) การขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital (3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างครบวงจร และ (4) การจัดการ 
ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานป้องกันโรค และลดผลกระทบทางสุขภาพ จากการระบาดของ 
COVID-19 และส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) แบ่งเป็น 4 ประเด็น 1) ยกระดับการสื่อสารและสร้าง
ความรอบรู้สุขภาพในการปฏิบัติตนของประชาชน 2) ยกระดับสถานประกอบกิจการในการลดความเสี่ยงโรค    
3) ยกระดับความเข้มแข็งชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และจัดการสุขภาพ 4) ยกระดับการปฏิบัติการ
และบริการในสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้กรมอนามัยได้สนองโครงการในพระราชดำริฯ และดำเนินการ  
8 โครงการ มีพื ้นที่โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ที ่มีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 4,400 แห่ง ประชาชนกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส ได้รับประโยชน์ 3,869,656 คน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ควรมีการสร้างเสรมิ Family Health 
โดยการใช้ครอบครัวเป็นฐานในการ
สนับสนุนและสร้างทัศนคติที่ดีในการ
มีบุตร  
2) การสร ้างความเข ้มแข ็งของ 
Nursing Home เพื ่อร ับรองสังคม
ผู้สูงอายใุห้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2.2 การขับเคลื่อน กำกับและติดตามการใช้กัญชาและกัญชงในสถานประกอบกิจการอาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง ในสถานประกอบกิจการอาหาร 1) แหล่งผลิต/สถานที่จำหน่ายอาหาร
ถูกกฎหมาย 2) ควบคุมเมนูอาหารกัญชา/กัญชง 3) ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมฯ 4) สร้าง
ความรอบรู้ประชาชนบริโภคปลอดภัย 5) ลงทะเบียนเมนูอาหารกัญชา/กัญชง ผ่าน Thai STOP COVID หาก
สถานการณ์โควิดดีขึ้น จะเปลี่ยนเป็น Platform Envi Health Data ผลการดำเนินงาน ปี 64 1) ได้มีการประชุม คทง. 
ในด้านวิชาการฯ และการขับเคลื่อนฯ 2) จัดทำร่างประกาศกรมอนามัย รับฟังความคิดเห็น 2 ครั้ง 3) สุ่มประเมินสถาน
ประกอบกิจการอาหารที่จำหน่ายอาหารปรุงประกอบด้วยส่วนของพืชกัญชา 4) สำรวจสถานประกอบกิจการอาหารที่ใช้
ส่วนของพืชกัญชา/กัญชงเป็นส่วนประกอบ และ 5) ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของกัญชา  
บทบาทการขับเคลื่อน กำกับ และติดตาม 1) กรมอนามัย แต่งตั้ง คทง.ขับเคลื่อน วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนา
เครื่องมือ ศึกษาวิจัย/กำหนดแนวทาง/มาตรการเชิงกฎหมายและวิชาการ จัดทำประกาศฯ สื่อสารประกาศฯ เฝ้าระวัง/
กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 2) ภูมิภาค เฝ้าระวัง กำกับ/ติดตาม/ส่งเสริมความรอบรู้ฯ 3) อปท. 
เป็นผู้อนุมัติ เฝ้าระวัง/กำกับ/ติดตาม/ส่งเสริมความรอบรู้ฯ 4) สปก./ผปก. ศึกษาและปฏิบัติตามประกาศฯกรมอนามัย 
ลงทะเบียน สปก. ผ่าน app Thai stop covid plus จัดหาวัตถุดิบ (กัญชา/กัญชง) จากแหล่งที่ได้รับอนุญาต 
สื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 5) ผู้บริโภค ศึกษาและปฏิบัติตามประกาศฯ กรมอนามัย 
เลือกใช้บริการ สปก.ที่ดำเนินการถูกกฎหมาย บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย แผนการขับเคลื่อน ปี 65 
เสนอลงนามประกาศ กรมอนามัย ช้ีแจงประกาศฯ จัดทำแนวทางปฏิบัติ สื่อสารประกาศฯ ผ่านเว็บไซด์ จัดทำสื่อปชส. 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) ควรมีการแนะนำปริมาณการใช้ 
ใบก ัญชาในการประกอบอาหาร 
รวมถึงการเตรียมการ กรณีที ่มีผล 
ข้างเคียงจากการรับประทานอาหารที่
มีส่วนประกอบของกัญชา 
2) การส่งเสริมการควบคุมการโฆษณา 
สรรพคุณสมุนไพรในร้านอาหาร 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 



สร้างกระแส “บริโภคเมนูอาหารกัญชา ปลอดภัย : CFGT with Cannabis” เฝ้าระวัง/กำกับ/ติดตาม สปก.  
เก็บตัวอย่างเมนูกัญชา 4 ภาค วิเคราะห์ THC CBD บูรณาการภาคีเครือข่าย และสรุปผลการดำเนินงาน  
2.3 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือ 

 

ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ ปี 63 จนถึงปัจจุบัน รัฐได้มีคำสั่งปิด
สถานที่ชั่วคราว เช่น หมวด 7 (สถานที่ออกกำลังกาย โรงแรม โรงมหรสพ คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯลฯ) หมวด 8 
(ตลาด ตลาดนัด ร้านอาหาร มินิมาร์ท) และหมวด 9 (ถนนคนเดิน จุดผ่อนผันให้ขายสินค้า ฯลฯ) โดยผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบกิจการ 1) ถูกปิดสถานประกอบกิจการชั่วคราวตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ 2) ขาดรายได้ 3) ไม่
สามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ 
ผู้ประกอบกิจการ จึงได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ปี 63 และปี 64 ใบอนุญาตและหนังสือรับรอง  
การแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 1) ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (16,679.52 ลบ.)      
2) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ (6,609.60 ลบ.) 3) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตรม.) (34,992 ลบ.) 4) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.) (11,664 ลบ.)  5) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (46,640 ลบ.)  
ประโยชน์ของกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการในสถานการณ์โควิด-19 
จำนวนประมาณ 382,229 แห่ง รวมประมาณ 16,837.76 ลบ. 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

2.4 การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชาติ  
สถานการณ์ความรอบรู้ฯประเทศไทย จากการสำรวจ คนไทยมีค่าเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 65 
(เป้าหมายร้อยละ 70) คนไทย ร้อยละ 19.1 มีความรอบรู้ไม่เพียงพอ ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพที่น้อยที่สุด 
ได้แก่ การเข้าถึงและการทบทวน-ซักถาม มิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ และการ
บริการสุขภาพ การขับเคลื่อนความรอบรู้ฯ 1) สร้างความตระหนักรู้ ผ่าน Digital Platform LCA 2) เชื่อมโยง
เป้าหมายการพัฒนากับแผน จ 13 ของประเทศ 3) กลไกการขับเคลื่อน HLO (องค์กรรอบรู้) และยกระดับความรู้
ส่วนบุคคลผ่าน Health Coach 4) การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในรูปแบบ PP&P และ RRHL (ระบบตอบโต้
ข้อมูลเสี่ยงฯ) 5) ภาคีการพัฒนา เช่น คกก.การสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสถาบัน
ความรอบรู้ไทย สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย 6) การประเมินผลและเฝ้าระวัง โดยสำรวจความรอบรู้ฯ 
ทุก 5 ปี แนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน (1) ยกระดับองค์กร คนไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ (2) ระดับบุคคล คนไทยทุกกลุ่มวัยจัดการสุขภาพด้วยตนเอง Timeline แผนปฏิบัติการฯ คาดว่า 
เดือน เม.ย. 65 จะประชุมพิจารณาแผนฯ ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม และเดือน พ.ค. 65 จะนำเสนอแผนฯ 
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ ครม. สำหรับการพัฒนาระบบสื่อสารและตอบโต้ข้อมูลเสี่ยง (RRHL) มีเป้าหมาย
ลดการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารที่คาดเคลื่อน และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณะโดยเร็วที่สุด ในส่วน
การพัฒนาองค์กรรอบรู้ฯ (HLO) มีเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 65 (1) สถานบริการสาธารณสุข สมัครเข้าร่วม 
“สาสุขอุ่นใจ” 5,337 แห่ง และมีองค์กรรอบรู้ต้นแบบ 13 องค์กร (2) 100 อำเภอรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีที่ 2  
(3) 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยเด็กนร. 5 ล้านคน สามารถทำ Basic Life Support ได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ประเด็นความรอบรู้ทางสุขภาพที่ไม่
เหมือนกัน เกิดจากปัญหาการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการวิเคราะห์ว่า ฟังได้ 
เชื ่อถือได้ ซึ่งใครจะเป็นผู้พิจารณา 
ว่าเหมาะสม และต้องเป็นความรู้ที่
สามารถนำไปปฏบิัติได้ ซึ่งควรสนับสนนุ 
กระบวนการหาความรู้และ Modify 
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไป 
ใช้ประโยชน์ได้ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  2.5 การฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565  
ในปี 59 กรมอนามัยประกาศนโยบาย “ฝากครรภ์คุณภาพ” หญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยต้องฝากครรภ์อย่างน้อย 
5 ครั้ง จากผลการดำเนินงานด้านสุขภาพแม่และเด็กในปี 60-64 พบว่าหญิงตั้งครรภ์มีจำนวนฝากครรภ์เฉลี่ย 
9.8 ครั้ง/คน แต่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยปัญหาที่พบ คือ 1) อัตราการตายของมารดาไทยที่มีจำนวน
เพิ่มขึ้น 2) อัตราตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน 3) อัตราทารกเกิดไร้ชีพ 4) ทารกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
5) หญิงไทยคลอดก่อนกำหนด จึงได้ทบทวนแนวทางการให้บริการฝากครรภโ์ดยผู้เช่ียวชาญ ปรับแนวทางการจ่าย
ชดเชยของ สปสช. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการ เป็นการจ่ายเงินตามกิจกรรมที่ใช้ มีเงินเพิ่มจากเดิม 3,000 บ. 
ผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการฯ/ คกก.แม่และเด็กแห่งชาติ ซึ่งในวันที่ 17 ม.ค.65 ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้
ประกาศนโยบายการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย 65 มวีัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการอนามัย
แม่และเด็กอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีแนวทางการดำเนินงานให้สถานบริการปฏิบัติ ดังนี้ 1) บริการฝากครรภ์
คุณภาพมาตรฐานตามแนวทางวิถีใหม่ เน้นส่งเสริม สนับสนุน ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และ
ฝากครรภ์ต่อเนื่องตามเกณฑ์ฝากครรภ์ 8 ครั้ง 2) หญิงตั้งครรภ์ ต้องได้รับบริการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแตล่ะ
ช่วงอายุครรภ์อย่างครบถ้วน เช่น การคัดกรองและประเมินความเสี่ยงการตั้งครรภ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของหญิงตั้งครรภ์/สามี การคัดกรองกลุ่มดาวน์ เป็นต้น 3) จัดเครือข่ายบริการฝากครรภ์และระบบส่งต่อไปยัง     
ที่ที่มีศักยภาพในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภาวะดังกล่าว กิจกรรมเพิ่มเติม คือ 1) การเพิ่มจำนวนการฝากครรภ์  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ควรวิเคราะห์ว่า บริการ/กิจกรรม
ในการฝากครรภ์หญิงต ั ้งครรภ์ที่
เพิ ่มขึ ้น จะส่งผลต่อภาระงานของ
จนท. มากน้อยเพียงใด หรือมีอุปกรณ์ 
มาทดแทนได้หรือไม่ ในส่วนการเฝ้า
ระวัง มีการ self-assessment ที่ช่วย
ลดเวลาการฝากครรภ์ รวมถึงการให้
ความรู้ ให้เท่าทันเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงต่างๆ  
๒) จากการสำรวจพบว่ามารดามักมา
ฝากครรภ ์ช ่วงหล ัง 12 ส ัปดาห์   
จึงร่วมมือกับ สปสช. เพื่อจูงใจให้แม่
รีบมาฝากครรภ์ในช่วงก่อน 12 สัปดาห์ 



จาก 5 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 8 ครั้ง 2) เพิ่มจำนวนตรวจอัลตราซาวด์ จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง 3) การฉีด Tdap   
แทนการฉีด dT 4) การให้ยาเสริมแคลเซียม 5) การตรวจคัดกรองซิฟิลิส ด้วยวิธี TPHA/anti TP 6) การคัดกรอง
เบาหวานในหญิงตั ้งครรภ์ทุกราย 7) การตรวจ NST ตรวจอัลตาซาวด์ดูน้ำคร่ำ 40 สัปดาห์ 8) ตรวจคัดกรอง   
ธาลัสซีเมียและซิฟิลิสในสามี สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 1) การส่งเสริมให้หน่วยบริการฝากครรภ์ สังกัด สธ.ทุกระดับ 
จัดบริการตามแนวทางการฝากครรภ์คุณภาพสำหรับประเทศไทย 65 เพื่อดำเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกัน       
2) กำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 

เพื่อช่วยป้องกันภาวะความผิดปกติ
ของเด็กในครรภ์ ลดการแท้ง รวมถึง
การฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ  
๓) สิ่งที่ต้องประเมินคือการลดอัตรา
มารดาเสียชีวิต อัตราตายทารกแรกเกดิ 
ลดความพิการ พร้อมทั ้งการสร้าง
ความพึงพอใจแก่มารดาที่รับบริการ  

มติที ่ประชุม รับทราบ และขอให้
เรื่องแม่และเด็กเป็นงานพื้นฐานของ 
สธ.โดยมี สปสช.เข้ามาร่วมดำเนินการ 
คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ ้น และให้
กรมอนามัย ติดตามผลการดำเนินงาน 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  
3.1 ความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน งบเงินกู้ COVID-19 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค 

 

ภาพรวมผลการดำเนินงานงบลงทุน งบเงินกู้ COVID-19 วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,851.30 ลบ. ครม. เห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาและการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มี.ค. 65 โดยรายการได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) 13 หน่วย 
วงเงิน 16.12 ลบ.อยู่ในเขต 5 และ 8 ซึ่งหากไม่ลงนามในขณะนี้จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ทำให้ต้องใช้เงิน
บำรุงมาทดแทน สำหรับรายการลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1,492 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่าย
ในเดือน ก.พ. 1,004 รายการ เดือน มี.ค. 488 รายการ ซึ่งจะเบิกจ่าย หลังวันที่ 15 มี.ค. 65 จำนวน 414 รายการ 
มูลค่า 67.92 ลบ. หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบเงินกู้ได้ทันภายในเดือน มี.ค. 65 เงินกู้อาจถูกพับไป เห็นควรให้
หน่วยงานพิจารณายกเลิกรายการ พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินอื่นๆ ต่อไป ข้อพิจารณา 1) การส่งมอบ 
และเบิกจ่ายงบเงินกู้ COVID-19 ที่ขยายระยะเวลาฯ ตามมติ ครม. 2) วางแผนคืนงบเงินกู้ กรณีที่พิจารณาแล้วไม่
สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือวางแผนใช้แหล่งเงินอื่นสมทบ กรณีงบพับไปเมื่อสิ้นสุด
โครงการฯ และ 3) รายงานผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมติดตามงบลงทุน ของ กบรส. 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและทำความ
ตกลงกับผู ้ขายให้ส่งมอบของตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ   
การออกแบบการจัดกิจกรรมตามมาตรการ COVID free setting ซึ่งอาจมีการมอบใบประกาศ หรือติดป้ายรับรอง 
โดยมีผู้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 


