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45. นางสาววิชุดา วีระนนท์ นักจัดการงานทั่วไป 20 

46. นางสาวสุกัญญา วรรณเชฐอิสรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 

ผู้ไม่มาประชุม   22 

47. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (ลาป่วย) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 23 

48. นางสาวชนัญธิดา จำปาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลาคลอด) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 24 

49. นางสาวศิริวรรณ โพธิ์สุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปฏิบัติหน้าที่)  25 

  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 26 

50. นางสาวรัชนีกร ศรีตรัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ปฏิบัติหน้าที่) 27 

  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 28 

51. นางสาวรัตนาพร บุญทาทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลาพักผ่อน) 29 

  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   30 

เริ่มประชุม เวลา  10.30 น. 31 
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[๓] 
 

ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ รวมทั้งรับทราบ1 

ปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานจากหัวหน้ากลุ่มงาน 2 

        (2) การประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กำหนดจัดประชุมเป็นการประจำทุกเดือน              3 

ในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบนโยบาย 4 

นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของทุกกลุ่มงาน     5 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  6 

 1.๒  กำหนดการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  7 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 8 

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กำหนดจัดประชุมขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.    9 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยให้มีกิจกรรม  10 

เนื่องในเทศกาลปีใหม่และมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ร่วมกันในราคาชิ้นละ 100 บาท จึงขอให้บุคลากร11 

สำนักงานเลขานุการกรมทุกคน เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน  12 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ                13 

 1.๓ แนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักงานเลขานุการกรม 14 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน15 

เลขานุการกรม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 16 

 (1) ประเภทข้าราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 17 

      1) นางสาวจิดาภา  คีรีมาศทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่18 

ประจำกลุ่มงานบริหารทั่วไป 19 

      2) นางสาวกนกวรรณ สร้อยมณี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่20 

ประจำกลุ่มงานช่วยอำนวยการ 21 

 (2) ประเภทลูกจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 ราย คือ              22 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  วิกล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานพัสดุ 23 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 24 

  ๑.๔  กำหนดการจัดอบรมของสำนักงานเลขานุการกรม เดือนธันวาคม 2564 25 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเลขานุการกรม 26 

กำหนดจัดอบรมตามกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายใต้โครงการยกระดับ27 

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 28 

  (1) หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามระเบียบสารบรรณในสถานการณ์ฉุกเฉิน” กำหนด             29 

จัดอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2  30 

ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings31 

  (2) หลักสูตร “รู้จริง! วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการใช้ลายมือชื่อ32 

อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง” กำหนดจัดอบรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 – 33 

16.30 น.  ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 34 

และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings    35 

  (3) หลักสูตร “การให้ความรู้ตามกฎ กพ. มาตรา 63 ว่าด้วยการย้าย การโอน การเลื่อน36 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ” กำหนดจัดอบรมในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบ 37 

Onsite ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และรูปแบบ Online  38 

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  39 

  (4) หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน                  40 

จากคลัง” กำหนดจัดอบรมในวันที่  20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบ Onsite                    41 



[๔] 
 

ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และรูปแบบ Online                1 

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  2 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคน เข้ารับการอบรม                  3 

ตามหลักสูตรดังกล่าว  4 

 1.๔ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 

 ประธานแจ้งให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปและผู้เกี่ยวข้อง สอดส่องดูแลและกำชับการปฏิบัติ6 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 7 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 8 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑/๒๕6๕ 9 

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุม10 

สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๑/๒๕6๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณา 11 

ผ่านทางหนังสือเวียน และ  Application Line ของสำนักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                   12 

๑๖ พฤศจิกายน 2564 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 13 

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่  1/2565               14 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 15 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 16 

 3.๑ รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-๒๕๖๕ 17 

 นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปี18 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 19 

 (๑) ความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันเหลื่อมปี) รายการ20 

ปรับปรุง ตกแต่งห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2564 ผู้รับจ้างดำเนินงาน          21 

ในรายการที่เหลืออยู่ มีกำหนดส่งมอบงานและทดสอบระบบต่าง ๆ ของห้องประชุม ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 22 

และคณะกรรมการตรวจรับในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 23 

 (๒) ความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ               24 

โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลดำเนินงาน ดังนี้ 25 

   ๑) รายการจ้างทาสีอาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วงเงิน 26 

๑,๕๑๔,๕๐๐ บาท ผลการดำเนินการปัจจุบันได้เสนออนุมัติสั่งจ้างและมีกำหนดส่งมอบงาน ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 27 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 28 

   ๒) รายการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ สาขาอุดรธานี วงเงิน 29 

๔๕,๖๑๑,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการปัจจุบันได้ประกาศร่าง TOR และมีแผนลงนามสัญญาภายในวันที่              30 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดส่งมอบงาน ๔๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 31 

   ๓) รายการก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วงเงิน ๑๑,๗๙๖,๒๐๐ บาท ผลการ32 

ดำเนินการปัจจุบัน ได้ประชุมกำหนด TOR ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และต้องเร่งรัดการจัดทำแบบและประชุม 33 

เพ่ือกำหนด TOR และราคากลาง ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีแผนลงนามสัญญาในวันที่ ๑๙ 34 

มกราคม ๒๕๖๕ และกำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน (เริ่มก่อสร้าง ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)  35 

   ๔) รายการก่อสร้างห้องน้ำห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ วงเงิน ๘๕๙,๔๐๐ บาท             36 

ผลการดำเนินการปัจจุบัน ได้ประชุมกำหนด TOR ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว กำหนดแผนลงนามสัญญาในวันที่               37 

๗ มกราคม ๒๕๖๕ และกำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน ครบกำหนดในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 38 

 39 



[๕] 
 

   ๕) รายการก่อสร้างลานจอดรถ อาคาร ๓ วงเงิน ๔๗๑,๖๐๐ บาท ผลการดำเนินการ1 

ปัจจุบัน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว กำหนดแผนลงนามสัญญาในช่วงวันที่ ๑๓-๑๔ 2 

ธันวาคม ๒๕๖๔ และกำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน เริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๑๓ 3 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 4 

   ๖) รายการก่อสร้างทางลาด วงเงิน ๑๗๖,๒๐๐ บาท ผลการดำเนินการปัจจุบัน                5 

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว กำหนดแผนลงนามสัญญาในช่วงวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม 6 

๒๕๖๔ และกำหนดส่งมอบงาน ๖๐ วัน เริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 7 

 (๓) แผนปิดสถานที่จอดรถ ดังนี้ 8 

   ๑) ปิดสถานที่จอดรถอาคาร ๓ สำหรับการทาสีอาคารและปรับปรุงพ้ืนลานจอดรถ       9 

ในระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 10 

   ๒) ปิดสถานที่จอดรถอาคาร ๒ สำหรับการก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 11 

รวมทั้งทาสีอาคารและการก่อสร้างห้องน้ำ ในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ 12 

   โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดระบบจราจรใหม่และขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ลานจอดรถ13 

ของหน่วยงานอื่น 14 

  มติ ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 15 

  (1) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป  จัดระเบียบความเรียบร้อยและเก็บรวบรวมวัสดุ               16 

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการครุภัณฑ์ของห้องประชุม 3 อาคาร ๒ ชั้น ๑               17 

ให้แล้วเสร็จ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานของห้องประชุมต่อไป  18 

  (๒) มอบกลุ่มงานพัสดุ ปรับแผนปฏิบัติงานรายการงบลงทุนที่สำนักงานเลขานุการกรม19 

รับผิดชอบ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายการจ้างทาสีอาคาร , รายการก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,20 

รายการก่อสร้างห้องน้ำห้องประชุมอาคาร ๒ , รายการก่อสร้างลานจอดรถอาคาร ๓ และรายการก่อสร้าง                   21 

ทางลาด ให้เป็นแผนภาพรวมเพ่ือความชัดเจนในการบริหารสัญญาการก่อสร้าง และให้มีผลกระทบกับ                22 

การจอดรถน้อยที่สุด  23 

   3.๒ รายงานความคืบหน้าเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 24 

  (๑) การเปิดทางเข้า-ออก อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  25 

    นายดำรง หุ่นประเสริฐ ผู้แทนกลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 26 

ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการเปิดทางเข้า -ออก ทั้ง 3 อาคาร ตั้งแต่วันที่                27 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง พบปัญหา-อุปสรรคที่สำคัญ                 28 

ได้แก่ บุคลากรกรมบางรายไม่แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และไม่ให้ความสำคัญกับการสแกนวัดอุณหภูมิ29 

ร่างกายในการเข้า-ออก อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 30 

   ประธาน มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 31 

    (๑) มอบหมายและกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่32 

ประจำจุดคัดกรองทั้ง ๓ อาคาร ในช่วงก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม             33 

ผู้อยู่เวรประจำจุดคัดกรอง รวมทั้งขอให้ตระหนักและใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามระบบการรักษา34 

ความปลอดภัยภายในสถานที่ราชการ  35 

   (๒) กรณีเจ้าหน้าที่ไม่แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ให้มีการแลกบัตรสำหรับผ่านเข้า-ออก 36 

   (๓) กรณีไม่สแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้นำสติ๊กเกอร์มาใช้สำหรับผู้ผ่านการคัดกรอง                   37 

ตามมาตรการที่กำหนด 38 

     มติ ทีป่ระชุมมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  39 

 40 

 41 



[๖] 
 

  (๒) การบริหารรถยนต์ราชการ 1 

     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่งานช่วยอำนวยการอธิบดี ขอรับการ2 

สนับสนุนรถยนต์ราชการ สำหรับรองรับภารกิจของงานช่วยอำนวยการอธิบดีและรองอธิบดี จำนวน ๑ คัน 3 

หมายเลขทะเบียน 1 นก 3586 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมชาย สิทธิมงคล เป็นพนักงานขับรถยนต์   4 

และมอบแนวทางปฏิบัติสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ดังนี้  5 

     (๑ ) ค่ าใช้ จ่ าย เกี่ ยวกับ รถยนต์ ราชการ หมายเลขทะเบียน  1  นก 3586 6 

กรุงเทพมหานคร สำหรับภารกิจงานช่วยอำนวยการอธิบดีและรองอธิบดี ให้เบิกจ่ายจากงบสนับสนุน              7 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  8 

     (๒) กรณีใช้รถยนต์ราชการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายจากงบผู้บริหาร  9 

     (๓) กรณีผู้บริหาร ขอสนับสนุนรถยนต์ราชการสำหรับเดินทางไปราชการต่างจังหวัด                  10 

มอบให้กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์            11 

ตามระเบียบพัสดุให้เรียบร้อย 12 

           มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการจัดซื้อ          13 

จัดจ้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ เพ่ือดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป  14 

  (๓) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 15 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 

    ประธานติดตามการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่  1 (1 ตุลาคม 2564 –                 17 

30 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้กลุ่มงานดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด18 

ตัวชี้วัดรายบุคคลและเสนอเลขานุการกรมภายในวันที่ 15 ธันวาคม 256๔ 19 

    มติ ที่ประชุมมอบทุกกลุ่มงานเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 20 

  (๔) แผนพัฒนาระบบงานสารบรรณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 21 

    ประธาน ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาระบบงานสารบรรณ22 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก               23 

   มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป หารือเลขานุการกรมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา24 

ระบบงานสารบรรณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป 25 

 (๕)  การปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม 26 

  ประธาน ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน27 

เลขานุการกรม โดยผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการลิ้งค์ข้อมูลการอบรม E-Learning เข้าสู่เว็บไซต์กรมเรียบร้อยแล้ว 28 

  ทั้งนี้ ประธานให้ข้อสังเกตว่า กิจกรรมที่สำนักงานเลขานุการกรมจัดขึ้น เช่น การประชุม29 

ในระดับสำนัก , การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือกิจกรรมอ่ืน  ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน ไม่ปรากฏ30 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในไลน์กรม ดังนั้น ทุกกลุ่มงานควรมีการเผยแพร่/สื่อสาร กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ                   31 

ให้บุคลากรภายในกรมรับทราบ  32 

  มติ ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้  33 

  (1) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป กำหนดผู้รับผิดชอบในการถ่ายภาพกิจกรรม                34 

และคัดเลือกภาพส่งให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไป 35 

  (๒) มอบทุกกลุ่มงาน สรุปสาระสำคัญของกิจกรรมและจัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์  36 

ตามรูปแบบที่กรมกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในไลน์กรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่มีการจัดกิจกรรม   37 

  (๓) มอบหัวหน้าทุกกลุ่มงาน ตรวจทานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนก่อนเผยแพร่ต่อไป 38 

 39 

 40 

 41 



[๗] 
 

 (๖)  แผนปฏิบัติงานการเปิดให้บริการตลาดนัดวันพุธ 1 

  ประธาน มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำแผนเชิงรุกในการเปิดตลาดนัด2 

สินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตลาดนัดวันพุธ)  3 

  มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการต่อไป  4 

  (๗) งบประมาณรายจ่ายประจำ (Fixed Cost) สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี5 

งบประมาณ พ.ศ.256๕ 6 

   ประธานเน้นย้ำให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคน ตระหนักและใช้วัสดุ7 

สำนักงานให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย8 

รายการค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และรายการค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สี/ขาวดำ) รวมทั้ง ขอให้หัวหน้าทุกกลุ่มงาน 9 

ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายรายการค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และรายการค่าเช่าเครื่องปริ้ นเตอร์ (สี/ขาวดำ)                    10 

ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและไม่เกินวงเงินภาพรวมที่ได้จัดสรรทั้งปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              11 

ไม่อนุญาตให้มีการปรับเพ่ิมวงเงิน ดังนั้น ทุกกลุ่มงาน ต้องบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายประจำดังกล่าว                  12 

ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม หากกิจกรรม/ภารกิจนั้น มีการดำเนินงาน             13 

ที่ส่งผลต่อภาพรวมของกรม สามารถเบิกจ่ายจากงบสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ 14 

แล้วแต่กรณี 15 

   มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ 16 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา  17 

 4.๑ งบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 

  นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า19 

สำนักงานเลขานุการกรม ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 20 

1,506,400 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ทั้งสิ้น 753,200 บาท  21 

(เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 22 

  (1) งบประมาณโครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ23 

เป้าหมายตามยุทศาสตร์ ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี จำนวน 826,400 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อย            24 

บาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 จำนวน 413,200 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  25 

  (2) งบ Fixed Cost ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาท26 

ถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 จำนวน 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 27 

  (๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี งบประมาณ                   28 

พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. งบประมาณโครงการ 267,925.70 383,905.00 101,969.30 72,600.00 
2. งบ Fixed Cost 153,050.00 176,850.00 176,850.00 173,250.00 

รวม 420,975.70 560,755.00 278,819.30 245,850.00 
ภาพรวมการใชจ้่ายงบประมาณ(สะสม) 420,975.70 981,730.70 1,260,550.00 1,506,400.00 

ร้อยละการเบิกจา่ยภาพรวม 27.95 65.17 83.67 100.00 



[๘] 
 

  ทั้งนี้  จากการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ เกี่ยวข้อง ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่                1 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีข้อหารือเพ่ือพิจารณาด้วยกัน ๓ ประเด็น ดังนี้ 2 

  (1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี งบประมาณ            3 

พ.ศ. 2565 ในไตรมาสที่ 1 มีการเบิกจ่ายภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 27.9๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย การใช้จ่าย4 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กระทรวงการคลังกำหนด (ร้อยละ 32) โดยประธาน ให้ข้อคิดเห็น                  5 

และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้อนุมัติโครงการ             6 

และงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 7 

  (2) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              8 

ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ หากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ไม่เพียงพอ 9 

จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ และเห็นควรขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิม10 

โดยมอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการสรุปตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              11 

เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป  12 

  (3) งบประมาณรายจ่ายประจำ (Fixed Cost) กรณีรายการค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร              13 

และรายการค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สี/ขาวดำ) เกินแผนที่กำหนด โดยมติที่ประชุม ได้มอบหัวหน้าทุกกลุ่มงาน 14 

ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกำกับให้มีการใช้กระดาษในปริมาณที่ลดลง สอดคล้อง              15 

ตามนโยบายการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้รายการค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและรายการค่าเช่า16 

เครื่องปริ้นเตอร์ (สี/ขาวดำ) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดและไม่เกินวงเงินภาพรวมที่ได้รับจัดสรร              17 

ทั้งป ี18 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายดังนี้ 19 

  (1) มอบทุกกลุ่มงานเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 20 

  (2) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการสรุปตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้21 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ิม กรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่  1            22 

ไม่เพียงพอ 23 

  (3) มอบทุกกลุ่มงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และควบคุม กำกับการ24 

เบิกจ่ายรายการงบ Fixed Cost ให้อยู่ภายใต้วงเงินที่ ได้รับจัดสรร หากมีปัญหา-อุปสรรคที่ไม่สามารถ25 

ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ให้รีบหารือเลขานุการกรมทันที 26 

 4.๒  รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 

  นางสาววนิดา  คำหงษา ผู้แทนกลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ28 

รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน ๙ ตัวชี้วัด29 

ประกอบด้วย 30 

  (๑) ตัวชี้วัดร่วมหน่วยงาน จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้ 31 

       ๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี                  32 

มีน้ำหนักการประเมินร้อยละ ๑๐ 33 

        2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 1๐ 34 

       ๓) ระดับความสำเร็จของการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ ๑๐ 35 

       ๔) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง                 36 

มีน้ำหนักการประเมินร้อยละ ๑๐ 37 

  (๒) ตัวชี้วัดหลักหน่วยงาน จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 38 

       ๑) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 39 

(Retention Rate) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ำหนักร้อยละ ๑๕ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานทรัพยากร40 

บุคคล 41 



[๙] 
 

       ๒) ร้อยละของบุคลากรกรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงภายใต้โครงการ 1 

ของกรมหรือหลักสูตรภายนอก ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง น้ำหนักร้อยละ ๑๐ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม 2 

       ๓) ความสำเร็จของการพัฒนาระบบปฏิบัติงานสู่ระบบดิจิทัล น้ำหนักร้อยละ ๑๕ 3 

       ๔) ระดับความสำเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม ประจำปี4 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ำหนักร้อยละ ๑๐ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 5 

       ๕) ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนงบลงทุน6 

ในภาพรวมของกรม น้ำหนักร้อยละ ๑๐ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัสดุ 7 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมาย ดังนี้ 8 

  (๑) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการดังนี้ 9 

       ๑) ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกำหนด 10 

       ๒) กำหนดตัวชี้วัดร่วม จำนวน ๔ ตัวชี้วัด กระจายลงสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคลต่อไป 11 

  (๒) มอบผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน                12 

ตามแนวทางที่กำหนด 13 

  (๓) มอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคน ดังนี้ 14 

       ๑) ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑท์ี่ดีข้ึน 15 

       ๒ ) เข้ ารั บ ก ารอบ รม เพ่ื อ พั ฒ น าทั กษ ะ ตน เอ ง  ใน ห ลั ก สู ต รที่ ก รมจั ด ขึ้ น 16 

(Online/Onsite) หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ให้ครบจำนวนชั่วโมงตามเกณฑ์ที่กำหนด                      17 

(ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อรอบการประเมิน) และต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมเป็นหลักฐานประกอบตัวชี้วัด 18 

  (๔) มอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหน่วยงาน ดำเนินการให้เป็นไปตาม Milestone ที่กำหนด 19 

  (๕) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ประสานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการปรับน้ำหนัก20 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน ดังนี้ 21 

       ๑) ปรับน้ำหนักตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบปฏิบัติงานสู่ระบบดิจิทัล 22 

จากร้อยละ ๑๕ เป็น ร้อยละ ๑๐ 23 

       ๒) ปรับน้ำหนักตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน                    24 

ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากร้อยละ ๑๐ เป็น รอ้ยละ ๑๕ 25 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 26 

 5.๑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 27 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีมีข่าวการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน 28 

(Omicron) ซึ่งถูกพบครั้งแรกในแถบแอฟริกาใต้ และขณะนี้เริ่มมีการระบาดไปทั่วโลก ดังนั้น จึงขอให้บุคลากร29 

สำนักงานเลขานุการกรมทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ             30 

ที่ส่วนราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย การไม่รับประทานอาหารร่วมกัน             31 

การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง เพ่ือเป็นการป้องกันตนเองจากโรคโควิด ๑๙ 32 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคน ถือปฏิบัติ             33 

ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 34 

 5.๒ กำหนดการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘  35 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ 36 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ๑-๓ ชั้น ๕ 37 

สยามพารากอน ซึ่งสำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่หลักด้านการต้อนรับ โดยมีกลุ่มงานบริหารทั่วไป              38 

และกลุ่มงานช่วยอำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการประสานการต้อนรับและกำหนดบุคคลในการปฏิบัติ39 

หน้าที่ดังกล่าว 40 



[๑๐] 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 1 

 (๑) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  2 

 (๒) มอบทุกกลุ่มงาน จัดสรรเวลาให้บุคลากรในกำกับ มีโอกาสเข้าศึกษาและเที่ยวชม            3 

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติดังกล่าว 4 

 5.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ                  6 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบดังกล่าวให้รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยระบบ7 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติม ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรทุกคนศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจเพ่ือให้มีการ8 

ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  9 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 10 

 (๑) มอบบุคลากรทุกคน ศึกษารายละเอียดและถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว 11 

 (๒) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำหนังสือแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพ่ือดำเนินการ12 

สำรองข้อมูล (Back up) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้อีกแห่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย   13 

 5.4 ข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์  14 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์หลายรายการ มีความซ้ำซ้อน                15 

และค้างในระบบ GFMIS จำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงรายการ16 

ข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์ท่ีมีการจำหน่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตรงกับที่มีการใช้จริง เพ่ือป้องกันปัญหา17 

หมายเลขครุภัณฑ์ค้างในระบบดังกล่าว  18 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 19 

 (๑) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานพัสดุ ตรวจสอบและปรับปรุงรายการข้อมูล20 

หมายเลขครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 21 

 (๒) มอบกลุ่มงานพัสดุ ประสานทุกหน่วยงานและเน้นย้ำการปฏิบัติตามกระบวนการ22 

จำหน่ายพัสดุ รวมทั้งจัดส่งข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการ               23 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 24 

 25 

เลิกประชุมเวลา 12.๒0 น. 26 

 27 

 28 

  (นางสาวธัญลักษณ์  แก้ววงษา)29 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 30 

            ฝ่ายเลขานุการ 31 

        ผู้จดรายงานการประชุม 32 


