๑
รายงานการประชุมประจำเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ครั้งที่ 6/2565 (เดือน เมษายน 2565)
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบ Google Meet

....................................................................................................
ผู้ร่วมประชุม
1. นายธีรชัย
บุญยะลีพรรณ
2. นางธนิกา
สุจริตวงศานนท์
3. นางสุรีพร
เกียรติวงศ์ครู
4. นายสุทิน
ปุณฑริกภักดิ์
5. นางเปรมฤทัย
เกตุเรน
6. นางสาวเขมิกา
ฉัตรก้องภพ
7. นางสาวไพลิน
วิญญูกูล
8. นางสาวชลิตา
ต่ายคำ
9. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
10. นางสาวกัลยา
สุนทรา
11. นางสาวศิรประภา สายสวาท
12. นางสาวน้ำตาล
จบปาน
13. นางสาวอัญพัชร์ ถึงหมื่นไวย์
14. นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์
15. นายธีรพงศ์
ภูมิโมนัย
16. นางสาวณัฐพร
ลิ้มอนันตนนท์
17. นางสาวอรษา
ภู่หนู
18. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์
19. นางสาวมานิ
เนกขัมม์
20. นางภัคพีราพร
สุขแก้ว
21. นางสาวกมลวรรณ สุขเลิศ
22. นางนุสรา
เมล็ดแตง

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานการประชุม
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

/เริ่มประชุม...

๒
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประธานการประชุม
แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดือน เมษายน 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเมื่อเทียบกับหน่วยงานต่างๆ สถาบันฯ จะอยู่ลำดับท้ายสุด ซึ่งจะมีผลต่อคะแนน PA
การใช้จ่ายงบประมาณที่จะได้น้อยลง ดังนั้นในรอบ 6 เดือนหลังขอให้แต่ละกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมประจำเดือน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 (เดือน มีนาคม 2565) วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา
9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Google Meet โดยรายงานการประชุมมีทั้งสิ้น 4 วาระ จำนวน 5 หน้า
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขอแก้ไขรายงานการประชุม วาระที่
3.1.2 ข้อที่ 1 โดยขอตัดข้อความ จำนวนเด็กและรายรับ เดือน มีนาคม ที่ระบุว่า “จำนวน 41 คน รายรับ
จำนวน 199,000 บาท” ออกจากรายงานการประชุมฯ เนื่องจากมีรายรับในเดือนมีนาคมเพิ่มเติมโดยจะ
นำมาเสนอในการประชุมครั้งที่ 6
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2565
3.1.1 กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่ม ศูนย์สาธิต สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2565 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี้
1. โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กไทย ปีงบประมาณ 2565
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษา/ทักษะภาษาอังกฤษครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก
วัลลภ ไทยเหนือ รูปแบบ ใช้การ โค้ชชิ่ง ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2565 ใช้งบประมาณ 4,800 บาท
- วันที่ 5 เมษายน 2565 นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิพัฒนาอนามัยเข้าเยี่ยมชม
กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กไทย ทำการทดสอบเด็ก กลุ่มที่ 3 ได้ฟังการ
สนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาอังกฤษได้ ท่านพึงพอใจต่อเด็กเป็นอย่างมาก
2. งานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
- มีเด็กลาออกบางส่วนและมีการรับเพิ่ม ทำให้มียอดเด็ก ณ ปัจจุบัน จำนวน 50 คน ครูลาออก
จำนวน 3 คน เปิดรับสมัครได้ครูทดแทนที่ลาออก 3 คนแล้ว และกำลังรับสมัครเพิ่มอีก 2 อัตรา รวมเป็นรับ
เพิ่มอีก 5 อัตรา โดย ปิดรับสมัครในวันที่ 18 เมายน 2565
- รายได้เดือนมีนาคม จำนวน 237,000 บาท มีค้างชำระจำนวน 6 ราย ดำเนินการติดตามแล้ว
- สถานการณ์การติเชื้อ โควิด 19 ครูติดเชื้อ จำนวน 1 คน เด็กติดเชื้อ จำนวน 3 คน (ไม่ได้ติดจาก
ภายในศูนย์ฯ) ดำเนินการให้กักตัว จำนวน 10 วัน
/3.โครงการ…

๓
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- คัดเลือกครูที่จะเข้ารับการอบรมร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้แล้ว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน จ้างเหมา จำนวน 2 คน ลงทะเบียน เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน
25,000 บาท เริ่มเรียน เดือน มิถุนายน 2565
- อบรมซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายเด็กเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดต่อวิทยากรแล้ว กำหนดเป็น วันที่ 27
พฤษภาคม 2565 และปัจจุบันดำเนินการเตรียมเด็กให้รู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ด้านอัคคีภัย จะใช้เวลา 4
สัปดาห์ ในการเตรียมเด็ก
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ผู้ได้รับมอบหมายรับไปดำเนินการ
3.1.2 กลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพัน์ 2565 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี้
1. โครงการสร้างเสริมความรอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการ
1.1 จัดทำคลิปวีดีโอ DSPM สำหรับพ่อแม่ เพื่อพัฒนา E-learning สำหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
ถ่ายทำเสร็จแล้ว บริษัท ส่งมอบงานในวันที่ 12 เมษายน 2565
1.2 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM รอดำเนินการ ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม 2565
2. โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2565
2.1 จัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) วงเงินงบประมาณ 300,000
บาท ได้บริษัทดำเนินการแล้ว นัดทำสัญญาการจัดชื้อจัดจ้าง ในวันที่ 12 เมษายน 2565
2.2 ประชุมออนไลน์ VDO conference บูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประชุมเมือวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 เป้าหมายการประชุมเพื่อ 1. กำหนดข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
2. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565
2.3 ประชุมออนไลน์ VDO conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่
2/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมได้แ 1. แนวทางการยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม ม.ชาติ ด้านสุขภาพ (4D)
3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
ให้บริการเลี้ยงดูเด็กที่บ้าน พ.ศ. .......
อยู่ในขั้นตอนเสนอเร่างประกาศกระทรวงฯ ให้คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พิจารณา คาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เมษายน 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
/3.1.3 กลุ่ม...

๔
3.1.3 กลุม่ บริหารยุทธศาสตร์
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ กลุ่ม บริหารยุทธศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของกลุ่มต่อที่ประชุมดังนี้
1.งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
ผลคะแนนตามคำรับการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ก่อนอุธรณ์ จำนวน 4.6569 คะแนน และคะแนนที่ได้หลัง
การอุธรณ์ จำนวน 4.6791 คะแนน การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมอนามัยรอบ 6
เดือนแรก (ตค.64-มีค.65) ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลงาน
ร้อยละ 77.44
2.งานเฝ้าระวังด้านเด็กปฐมวัย
2.1 วิเคราะห์รายงานความก้าวหน้าพัฒนาการเด็กลุ่มเด็กทั่วไป ไตรมาส 2 ดังนี้

/2.2.วิเคราะห์...

๕
2.2 วิเคราะห์รายงานความครอบคลุมกลุ่มเด็กเปราะบาง ไตรมาส 2 ดังนี้
กลุม่ Apgar Score

กลุ่ม เด็กน้ำหนักน้ อยกว่ำ 2,500g

/กลุ่ม...

๖
กลุ่ม TEENAGE

กลุ่ม แม่รับเงินอุดหนุน

๗
2.3 พัฒนาชุดรายงานข้อมูลสุขภาพเด็ก รายละเอียดตามแผนภาพ

file
1.

ANC

0
1

(5

)

2
2.

Bweight

0
1

(>= 2,500 g)

2
3.

Breast_milk

4.

Vaccine

(< 2,500 g)

0
1

(

6

0
1
2

5.

Weight_height

0
1
2

6.

Proportion

0
1
2

7.

Child_Develop_Screen

0
1

(

9 18 30 42 60

2
8.

Child_Develop

0

(
(

<9

<9

)
)

)

1
2
3
9.

Dental_Screen

0
1

10.

Dental_Result

0
1
2

(

1

)

)

๘
3. รายงานผลโครงการปี 2565 ในระบบ eMENSCR
จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผลข้อมูลโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
อายุ 2- 6 ปี ส่งให้กอง สำนัก ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลเพื่อจรายงาน ในระบบ eMenser แล้ว
4. โครงการถอดบทเรียนยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ปี 2565
4.1Time Line การดำเนินงาน

4.2สถานที่เก็บข้อมูลการถอดบทเรียน
1. โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอนุกุญชราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง (จังหวัดพิษณุโลก) วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่นาเพียง (จังหวัดขอนแก่น) วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
4. โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ (จังหวัดยโสธร) วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
5. โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง (จังหวัดอำนาจเจริญ) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
6. โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ (จังหวัดอุบลราชธานี) วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
7. โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราราชผดุงศิลป์) (จังหวัดราชบุรี) วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
8. โรงเรียนบ้านยุบพริก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
9. โรงเรียนบ้านนา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
10. โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) (จังหวัดพัทลุง) วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
11. โรงเรียนบ้านโคกยาง (จังหวัดตรัง) วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
12. โรงเรียนวัดเขาโร (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 (แบบออนไลน์)
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสทิงพระ (จังหวัดสงขลา) วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
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5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห์ข้อมูล Thai Stop Covid 18 มีนาคม 2565
5.2 เผยแพร่ข้อมูลบน Website สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
3.1.4 กลุม่ อำนวยการ
นางสาวศิรประภา สายสวาท กลุ่มอำนวยการ รายงานสถานการณ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณวันที่ 31 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติต่อที่ประชุม ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,442,984 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน จำนวน 3,003,000
บาท งบลงทุน จำนวน 439,984 บาท ยอดใช้ไป ณ 31 มีนาคม 2565 งบลงทุนเบิกจ่ายหมดแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 100 ในส่วนงบดำเนินงาน เบิกจ่าย จำนวน 1,609,105.37 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.74 กันเงิน
po จำนวน 330,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,503,048.63 บาท
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การดูงานศูนย์เด็กเล็กของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับการ
ประสานจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอมาดูงาน การดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่ศูนย์เด็ก
เล็กวัลลภไทยเหนือ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 จำนวน 38 คน ขอให้ที่ประชุมพิจารณา จะตอบรับ หรือ
ปฏิเสธ การมาดูงาน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ตอบรับ ประธานการประชุม มอบหมายกลุ่มศูนย์สาธิต
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจอง ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ หรือ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย เป็นสถานที่ตอนรับ
ผู้มาดูงาน ในส่วนของค่า อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ประสานผู้มาดูงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ผู้ได้รับมอบหมายรับไปดำเนินการ
4.2 การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศเสียงตามสายของกรมอนามัย
นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่
ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯให้เป็นคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของกรมอนามัย โดย กรมอนามัย ได้กำหนดให้
กอง สำนัก และสถาบันฯ หมุนเวียนการทำหน้าที่ ผู้ประกาศเสียงตามสาย ของกรมอนามัย โดย ทาง สำนัก
เลขานุการกรมอนามัยมีตัวอย่าง สคลิปการดำเนินรายการให้ ซึ่งสถาบันฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการใน
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิถุนายน 2565 (ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาผู้มา
ดำเนินรายการในแต่ละวันด้วย ประธานการประชุม มอบหมายให้ทุกกลุ่มไปพิจารณากำหนดผู้ดำเนินรายการ
และแจ้งชื่อมาที่กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ในส่วนเนื้อหาที่จะ
จัดรายการในแต่ละครั้งให้กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดำเนินการกำหนดวันประชุม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ผู้ได้รับมอบหมายรับไปดำเนินการ
/4.2การจัดทำ...
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4.3 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปี 2567
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองแผนงานกรมอนามัยได้
จัดทำระบบการจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณกรมอนามัย(e-Budget Anamai) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
แผนงบประมาณของกรมอนามัย มีระบบฐานข้อมูลที่สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น และได้จัดอบรม การใช้งาน
ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และ จะนำระบบนี้มาใช้ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุนเป็นครั้งแรก จึงขอให้กอง สำนัก สถาบันฯ นำเข้าข้อมูลคำขอลงใน
ระบบ ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายการที่จะ
ของบลงทุนปี 2567 ด้วย ประธานการประชุม มอบหมายให้กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปกำหนด
รายการและแจ้งให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ผู้ได้รับมอบหมายรับไปดำเนินการ
ปิดประชุม : 12.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
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