รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
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ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
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ผู้มาประชุม
๑. นายอุดม
๒. นายชลพันธ์
3. นางนงพะงา
4. นางทับทิม
๕. นายชัยรัชต์
๖. นางสาวพรรณี

อัศวุตมางกุร
ปิยถาวรอนันต์
ศิวานุวัฒน์
ศรีวิไล
จันทร์ตรี
พันธ์เสือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางนภัสบงกช ศุภะพิชน์
๒. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน
2. นายวสันต์ อุนานันท์
เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. สถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้ New High ทั้งการติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิต ยอดติดเชื้อ 7,000
คน ซึ่งจริง ๆ แล้ววันหนึ่งติดเชื้อมากกว่านี้ ตอนนี้ตามโรงพยาบาลมีผู้มาจองคิวเพื่อรอรับการตรวจมากจนล้น
โรงพยาบาล ซี่งขณะนี้อยู่ในสถานการณ์วิกฤต ต้องระวังและทำตามมาตรการ ซึ่งทุกองค์กรต้องมีมาตรการ
รองรับกรณีพบผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง มอบหมายกลุ่มอำนวยการไปจัดทำแนวทางในการดำเนินการ
ของกองฯ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และที่สำคัญกรณีมีผู้ติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อย่าไป Stigma
เพราะไม่มีใครอยากป่วยหรือติดเชื้อ และถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องเข้าใจและยอมรับกัน
กระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้มีบทบาทสำคัญมาก ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือไม่อยากให้มีคนเสียชีวิต
ที่บ้าน ซึ่งทำให้เกิดความสะเทือนใจต่อคนไทย จึงได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับจำนวน
ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เช่น มีการใช้ระบบ Home Isolation, Organize
Isolation และ Home Quarantine มารองรับเพื่อสำรองเตียงในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่ว ยอาการหนั ก
ซึ่งต้องมีการปรับตัวเพื่อมิให้ระบบสาธารณสุขไทยล้ม และเพื่อมิให้มีผู้ป่วยมากขึ้น กรมอนามัยได้มีการปรับ
กลยุทธการขับเคลื่อนงานรองรับสถานการณ์ฯ โดยใช้ 3 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Thai Stop Covid Plus,
Thai Save Thai และ ก้าวท้าใจ ซี่งกระทรวงฯ ให้ความสำคัญอันดับแรก Thai Stop Covid ตามด้วย Thai
Save Thai และก้าวท้าใจ ดังนั้น ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของกองฯ แพลตฟอร์มก้าวท้าใจเป็นเหมือนกับเครื่องมือ
หลักของกองฯ ที่ทำให้กองฯ มีตัวตน แผน PA มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้กองฯ อยู่ต่อไปได้ และที่สำคัญ
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจกองฯ เป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งทุกกลุ่มงานต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้น ว่าก้าวท้าใจ
คืออะไร มีอะไรบ้าง และจะเซิร์ฟอะไรที่จ ะนำมาเชื่อมกับก้าวท้าใจได้บ้าง เพื่อให้ผู้ที่สมัครเข้ามาได้รั บ
ประโยชน์และองค์ความรู้จากแพลตฟอร์มนี้

-๒มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/2564 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 256๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/2564 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
256๔
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่
๗ กรกฎาคม 256๔ โดยภาพรวมของทุ ก โครงการ งบลงทุ น งบรายจ่ า ยอื ่ น งบประมาณทั ้ ง สิ้ น
๑๘,๔๕๓,๐๔๔.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๗๕๓,๓๙๒.- บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๖๓.๖๙ %
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๑,๙๖๒,๓๐๕.- บาท ซึ่งได้มี
การเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไปแล้วบางส่วน และเป้าหมายการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม คิดเป็นร้อยละ
๘๕ ซึ่งประธานได้เร่งรัดให้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564
1. กลุ่มอำนวยการ
- โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่จะเบิกจ่ายเงินในเดือนนี้เป็นค่าจ้างเหมาฯ
๑๐๖,๐๐๐.- บาท ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมฯ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน
- โครงการก้าวท้าใจ Season 3 รายการจ้างประชาสัมพันธ์ฯ ครบกำหนดส่ง
มอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถตรวจรับพัสดุได้เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในสัญญา ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรุปประเด็นที่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถตรวจ
รับงานได้ เสนอผู้บริหารฯ รับทราบ เพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้งานสามารถดำเนินการให้
แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินได้ตามสัญญาต่อไป และให้งานพัสดุฯ แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการส่งมอบงาน
ให้เป็นไปตามที่กำหนด
3. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
- โครงการขับ เคลื่อนแผนการส่งเสริ มกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๐๒,๐๒๒.๖๐ บาท จะดำเนินการ
จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายฯ วงเงิ น ประมาณ
๘๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณส่วนที่เหลือจะจัดประชุม MOU
4. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น
- โครงการ กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง วิถีชีวิตใหม่ (ChOPA & ChiPA Game:
New Normal) เงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๓๔,๗๙๓.- บาท จะจัดประชุมแบบออนไลน์เสมือนจริง
ประมาณต้นเดือนสิง หาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณส่วนที่เหลือจะใช้พิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ใช้ในโครงการฯ

