
รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม 1 

ครั้งที ่5/2565 2 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. 3 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2  4 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 

และการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) ด้วยโปรแกรม Zoom 6 

...........................................................................................  7 

 8 

ผู้มาประชุม 9 

1. นางภาวนา คุ้มตระกูล เลขานุการกรม     ประธาน 10 

2. นายเสน่ห์ พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ 11 

3. นางศิริวรรณ อรุณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลัง 12 

4. นางศรีวัย อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 13 

5. นางสาวสกุลณา   ดุริยะศรีไพร หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 14 

6. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  15 

ผู้เข้าร่วมประชุม   16 

7. นางสาวตุ๊กตา  นาแถมนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน         กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 17 

8. นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 18 

9. นางสาววนิดา คำหงษา นักจัดการงานทั่วไป          กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 19 

10. นายจรินทร์ ชลไพศาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 20 

11. นางสาวจิดาภา   คีรีมาศทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 21 

12. นางมณีรัตน์ บุญเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 22 

 23 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) ด้วยโปรแกรม Zoom  24 

 กลุ่มงานคลัง 25 

13. นางสาวกอบกุล ธรรมโชติกา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 26 

14. นางสาวศิริพรรณ แย้มขยัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 27 

15. นางสาวสิริพร นักธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี  28 

16. นางสาวโสรยา แก้วภาพ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 29 

17. นายอรรถวิทย์ มาเบ้า นักจัดการงานทั่วไป 30 

18. นางสาวรัตนาพร คนหลัก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 31 

19. นางสาวภัสรา บุญทับ นักวิชาการเงินและบัญชี 32 

20. นางสาวดุษฎี รักตะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี 33 

 กลุ่มงานพัสดุ 34 

21.  นางสาวณฐกันต์ ชมเชย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 35 

22.  นายพิเชษฐ์ พ่ึงนิล เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 36 

23.  นางสาวธัญญารัตน์ เข็มมณี นักจัดการงานทั่วไป 37 

24.  นายนัทที แสนปาง เจ้าพนักงานพัสดุ 38 

25.  ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ วิกล เจ้าหน้าที่พัสดุ 39 

 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 40 

26. นางสาวศิริวรรณ โพธิ์สุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 41 

27. นางสาวกัญญาภัค รัดคุ่ย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 42 



[๒] 
 

28. นางสาวรัตนาพร บุญทาทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 

29. นายธีระวัฒน์ ทองพีรพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 

30. นางสาวญาดาวรรณ คงเสน่ห์ นักทรัพยากรบุคคล 3 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 

31. นายวิธวัท เวฬุวนารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 

32. นางสาวอัญญารัตน์ ทองบุญยัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 

33. นางสาวช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          7 

34. นายดำรงศักดิ์ หุ่นประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป 8 

35. นายจิรายุ ศิลาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 9 

36. นางสาวพนิดา แก้วประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป 10 

37. นางสาวชนัญธิดา จำปาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 

38. นายวุฒิพงษ์ นามศรี นักจัดการงานทั่วไป 12 

39. นายกฤตชัย นรสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป 13 

40. นายณัฐพล รัศมิทัต เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 14 

41. นายอนุชา หอมแม้น เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 15 

42. นางสาวเบญจวรรณ อรัณยะนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 

43. นายชุติกาญจน์ อธิวันดี นายช่างอิเลคทรอนิกส์ 17 

44. นายศิริศักดิ์ จำปาศิริ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 

45. นางสาวทิพาพร แตงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 19 

 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 20 

46. นางสาววิชุดา วีระนนท์ นักจัดการงานทั่วไป 21 

47. นางสาวสุกัญญา วรรณเชฐอิสรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 

ผู้ไม่มาประชุม   23 

48. นายอนุชา หอมแม้น เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ลาป่วย)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 24 

49. นายฐณเมศร์ สุทธิทัศนาโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลาป่วย) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 25 

50. นางสาวนิภา นามมั่น บรรณารักษ์ (ลาป่วย)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 26 

51. นางสาวภควรรณ ภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลาพักผ่อน)  กลุ่มงานคลัง 27 

  28 

เริ่มประชุม เวลา  10.30 น. 29 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมแบบ Onsite ภายในห้องประชุมและผ่านระบบการประชุมทางไกล 30 

(Video Conferencing) ด้วยโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 31 

โควิด-19 โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบดังกล่าว และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 32 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 33 

 1.1 การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 34 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 35 

ในประเทศไทยได้คลี่คลายลง รัฐบาลได้มีมติ เห็นชอบผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุขบางส่วน             36 

และเตรียมประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยกรมการแพทย์           37 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ยกเลิกจุดคัดกรองสำหรับผู้ผ่านเข้า -ออก ทั้ง 3 อาคาร ตั้งแต่วันที่             38 

2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามขอให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ยังคงถือปฏิบัติ                   39 



[๓] 
 

ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ต่อไปจนกว่าจะมีแนวทางปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือความปลอดภัย                   1 

และลดความเสี่ยงจากโควิด 19 2 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ 3 

 1.2 เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 4 

พ.ศ. 2566 5 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นช่วงใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 6 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จึงขอให้ทุกกลุ่มงานเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน/โครงการ              7 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ต่อไป    8 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบทุกกลุ่มงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  9 

 1.3 กำหนดการแสดงความยินดีแด่ นพ.ธิติ  แสวงธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง                10 

ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 11 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งที่ 670/2565 ลงวันที่                      12 

7 มิถุนายน 2565  เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย คือ นายแพทย์ธิติ   แสวงธรรม                   13 

ตำแหน่งรองกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต                      14 

ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดพิธีแสดงความยินดีแด่ นายแพทย์ธิติ  แสวงธรรม                  15 

ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์16 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักงานเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักการจัด17 

กิจกรรมดังกล่าว จึงขอให้ทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้งานดังกล่าวสำเร็จ18 

ลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  19 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทุกกลุ่มงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 20 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/๒๕6๕ 21 

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุม22 

สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/๒๕6๕ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณา 23 

ผ่านทางหนังสือเวียน และ  Application Line ของสำนักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                   24 

30 พฤษภาคม 2565 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 25 

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่  4/2565               26 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 27 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 28 

 3.๑ รายงานความคืบหน้าเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  29 

  (๑) การตรวจสอบกรณีทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย/เสียหาย  30 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบ31 

ความคืบหน้าการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย/สูญหาย ดังนี้ 32 

    1) กรณีทรัพย์สินสูญหายบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย 33 

บริษัทรักษาความปลอดภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการตรวจสอบข้อมูลการสูญหาย34 

ของอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศที่อยู่บริเวณหน้าถ้ำเขามอ เพ่ือดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายเพ่ิมเติมต่อไป               35 

สำหรับทรัพย์สินที่สูญหายบริเวณเรือนเจ้าพระยาพิศณุประสาทเวช (เรือนหมอคง) อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง36 

ความดำเนินคดี ทั้งนี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 37 

    2) กรณีทรัพย์สินสูญหายบริเวณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                38 

จากการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ39 

แจ้งความดำเนินคด ี40 



[๔] 
 

    3) กรณีทรัพย์สินสูญหายบริเวณร้าน Black Canyon และบริเวณอาคารกรมการ1 

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลความคืบหน้าของคดีกับสถานีตำรวจ 2 

          มติ  ที่ ป ระชุมมอบกลุ่ มงานบริหารทั่ ว ไป และกลุ่ มงาน พัสดุ  ติดตามข้อมู ล                3 

และเร่งดำเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เพ่ือดำเนินการ4 

เรียกค่าปรับตามสัญญาจากบริษัทผู้รับจ้างโดยเร็ว 5 

  (2) วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ตกค้างบริเวณอาคารกรม 6 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้7 

ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการขนย้ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ตกค้าง/หลงเหลือบริเวณอาคารกรม8 

เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการขนย้ายและจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยภายใน              9 

สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  10 

       มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง11 

อีกครั้ง เพ่ือดำเนินการขนย้ายและจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะบริเวณอุปกรณ์ดับเพลิงต้องไม่มี12 

วัสดุกีดขวาง 13 

  (๓) ข้อมูลรายการครุภัณฑ์  14 

    ประธานติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงข้อมูลรายการครุภัณฑ์สำนักงานเลขานุการกรม 15 

โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์แต่ละรายการ ขอให้ปรับปรุงข้อมูล ให้ เป็นปัจจุบันและเสนอรายงาน                   16 

ต่อเลขานุการกรมต่อไป 17 

       มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายกลุ่มงานพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  18 

 19 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  20 

 4.๑ รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-๒๕๖๕ 21 

 นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปี22 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้ 23 

 (๑) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (รายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา24 

อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                25 

ผลการดำเนินงานปัจจุบันแจ้งกรมบัญชีกลาง พิจารณากรณีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่                     26 

2 มิถุนายน 2565 27 

 (๒) รายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน 11 รายการ ดังนี้ 28 

   1) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  29 

ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซึ่งเป็นพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ขายแจ้งว่าได้รับ30 

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และสงคราม จึงขอขยายระยะเวลาส่งมอบ 31 

   2) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Disk to Disk (D2D) ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่          32 

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ผู้ขายเสนอขอเปลี่ยนแปลงรุ่นที่มีการผลิตในปัจจุบัน                   33 

และวางแผนส่งมอบภายในระยะเวลาตามสัญญา  34 

    3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconverged และซอฟท์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์35 

เสมือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการ36 

ดำเนินงานปัจจุบัน ผู้ขายแจ้งว่าผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม ส่งผลให้วัสดุสำหรับใช้ในการผลิต37 

ขาดตลาด แต่วางแผนส่งมอบภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา 38 

   4) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 39 

ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์     40 



[๕] 
 

   5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่                  1 

29 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบันผู้ขายแจ้งว่าผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม 2 

ส่งผลให้วัสดุสำหรับใช้ในการผลิตขาดตลาด แต่วางแผนส่งมอบงานภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา 3 

   6) จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ครบกำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนดในวันที่ 27                       4 

กรกฎาคม 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว 5 

    7) จ้างพัฒนาระบบงบประมาณ กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนดในวันที่  22 6 

สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว   7 

       8) ซื้อพร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุม (e-meeting) กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด 8 

ครบกำหนดในวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน9 

แจ้งส่งมอบงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ 10 

    9) จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ครบกำหนดส่งมอบงาน 4 งวด              11 

ครบกำหนดในวันที่ 22 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบันลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 12 

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการบริหารสัญญา 13 

  10) ก่อสร้างห้องน้ำห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด ครบกำหนด         14 

ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบันวางแผนส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 15 

  11) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการ16 

วิชาการ  กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ส่งเบิกจ่ายวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 17 

วางแผนส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565  18 

 มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานพัสดุ ดังนี้ 19 

 (๑) ประสาน ติดตามรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้20 

ได้ผลการวินิจฉัยโดยเร็ว รวมทั้งเตรียมแผนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีหากไม่สามารถดำเนินการตามแผน21 

ที่กำหนด 22 

 (๒) กำกับ ติดตามรายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยเฉพาะรายการที่             23 

๘ – ๑๐ ข้างต้น ให้สามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามระยะเวลาที่กำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  24 

 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 

  นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการใช้26 

จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 27 

1,506,400.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงวดที่ 1  และงวดที่ 2 ทั้งสิ้น 28 

1,229,054.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) รอรับจัดสรรงวดที่ ๓ จำนวน 29 

๒๗๗,๓๔๖.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ประกอบด้วย 30 

  (๑) งบ Fixed Cost ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี 680,000.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่น              31 

บาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และงวดที่ 2 จำนวน 510,000.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รอ32 

รับจัดสรรงวดที่ ๓ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 33 

  (๒) งบประมาณโครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ34 

เป้าหมายตามยุทศาสตร์ ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี จำนวน 826,400.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพัน          35 

สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และงวดที่ 2 จำนวน 719,054.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน             36 

ห้าสิบสี่บาทถ้วน) รอรับจัดสรรงวดที่ ๓ จำนวน จำนวน ๑๐๗,๓๔๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 37 

  โดยสถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่  9 มิถุนายน ๒๕๖๕                38 

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,092,057.58 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันห้าสิบเจ็ดบาท           39 

ห้าสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 72.49 และผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน รวมทั้งสิ้น 1,161,157.45 บาท 40 



[๖] 
 

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 77.08 คงเหลือ1 

งบประมาณ งวดที่ 1 และงวดที่ 2 จำนวน 67,896.55 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาท               2 

ห้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 4.51 ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  11 

 4.3  ผล-แผน การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 

  นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผล-แผน 13 

การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ข้อมูล ณ วันที่ 14 

9 มิถุนายน 2565 ซ่ึงขณะนี้รอการโอนจัดสรรงบประมาณงวดที่  3 จำนวน 277,346.00 บาท                    15 

(สองแสนเจด็หมืน่เจด็พันสามรอ้ยสี่สิบหกบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

24 

  25 

  ทั้ งนี้  จากแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาสที่  ๓ ภาพรวมการเบิกจ่าย                26 

งบประมาณ (สะสม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,148,071.18 บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่27 

กำหนด (ร้อยละ ๗๗) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 28 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ รายการส่งเสริมสถาบัน29 

พระมหากษัตริย์ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 30 

  มติ ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 31 

  (๑) มอบกลุ่มงานบริหารทั่ วไป ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการส่งเสริมสถาบัน32 

พระมหากษัตริย์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  33 

  (๒) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการ ดังนี้ 34 

      ๑) กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 35 

      ๒) จัดทำเรื่องขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี36 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่    37 

๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยใช้วงเงินจำนวน ๑๔๓,๐๕๘.๐๐ บาท  38 

  (๓) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด และเข้าร่วมการ39 

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี40 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ 41 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 
(เบิก) 

ไตรมาสที่ 2 
(เบิก) 

ไตรมาสที่ 3 
(แผน) 

ไตรมาสที่ 4 
(แผน) 

๑. งบ Fixed Cost ๑๐๑,๑๐๑.๒๒ ๒05,070.35 ๑31,517.84 242,310.59 
๒. งบประมาณโครงการ ๒๒๘,๘๐๕.๗๐ ๓74,2๓5.57 ๑07,340.50 116,018.23 

รวม ๓๒๙,๙๐๖.๙๒ ๕79,305.9๒ 238,858.34 358,328.82 
ภาพรวมการใชจ้่ายงบประมาณ(สะสม) ๓๒๙,๙๐๖.๙๒ ๙09,๒1๒.8๔ ๑,148,071.18 ๑,๕๐๖,๔๐๐.๐๐ 
ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม ๒๑.๙๐ ๖0.36 76.21 ๑๐๐.๐๐ 



[๗] 
 

 4.4  เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 

  นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ นำเสนอ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน2 

กิจกรรมภายใต้โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 3 

  (1 ) กิจกรรมที่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการ วงเงิน  923,950 บาท 4 

ประกอบด้วย 5 

   1) งบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 วงเงิน 693,570 บาท  6 

   2) งบประมาณโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 วงเงิน 230,380 บาท  7 

  (2) กิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินงาน (ต้องยื่นคำขอรับจัดสรรจากงบอ่ืนของกรม)  8 

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4 9 

  มติ ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 10 

  (1) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการทบทวนและนำเสนอกิจกรรม/หลักสูตรการจัดอบรม                 11 

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง   12 

  (2) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ เป็นเจ้าภาพหลักการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน                    13 

เพ่ือระดมสมองการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 14 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 

 - ไม่มี - 16 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 17 

 ๖ .๑  กำหนดการสอบ เพื่ อประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ                 18 

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 

 นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 20 

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลมีภารกิจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร                    21 

พนักงานราชการทั่วไป ณ สนามสอบมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีตำแหน่งที่รับสมัคร 22 

ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๒ อัตรา , นักวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา , นักวิเคราะห์นโยบาย           23 

และแผน ๑ อัตรา , แพทย์แผนจีน ๒ อัตรา , นักเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24 

1 อัตรา จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานดังกล่าว  25 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 26 

 (๑) มอบทุกกลุ่มงาน ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานดังกล่าว  27 

 (๒) มอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม (ลูกจ้างเหมาบริการ) เตรียมความพร้อมในการ28 

สมัครสอบพนักงานราชการในตำแหน่งที่ตนเองมีคุณสมบัติ 29 

 ๖.2 การส่งเอกสารยืมเงินราชการ 30 

 ประธานเน้นย้ำเรื่องการส่งเอกสารยืมเงินราชการ โดยต้องมีแผนดำเนินการอย่างเป็น31 

ระบบและบริหารจัดการระยะเวลาการส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถือปฏิบัติ32 

ตามระเบียบของการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่กำหนดอย่างเคร่งครัด                  33 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ          34 

เลิกประชุมเวลา 1๒.00 น. 35 

 36 

  (นางสาวธัญลักษณ์  แก้ววงษา)37 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 38 

            ฝ่ายเลขานุการ 39 

       ผู้จดรายงานการประชุม 40 


