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[๒] 
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(Video Conferencing) ด้วยโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 32 
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  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุข36 

บางส่วนและเตรียมประกาศให้โรคโควิด ๑๙ เป็นโรคประจำถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ                 37 

แต่การระบาดของโรคยังคงมีอย่างต่อเนื่องและมีรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้38 

บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A 39 
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและมอบบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 41 



[๓] 
 

 1.2 แนวทางการปฏิบัติงานในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๑๙ 1 

      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                 2 

กำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพค  3 

เมืองทองธานี ซึ่งสำนักงานเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจหลายด้าน ประกอบด้วย                4 

ภารกิจด้านยานพาหนะรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่กรม , ภารกิจด้านการต้อนรับ , ภารกิจด้านการสนับสนุนการเบิกจ่าย5 

งบประมาณที่เกี่ยวข้อง และภารกิจด้านการจัดเลี้ยงรับรองผู้บริหาร ณ ห้องอำนวยการ จึงขอให้กลุ่มงาน            6 

ที่รับผิดชอบภารกิจแต่ละด้าน ประสานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน            7 

และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดวันดังกล่าว รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมงานมหกรรม 8 

ขอให้ศึกษารายละเอียดภายในงานเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกรณีหากมีบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อสอบถาม 9 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและมอบทุกกลุ่มงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 10 

 1.๓ แนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักงานเลขานุการกรม 11 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน12 

เลขานุการกรม ประเภทข้าราชการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายธีรภัทร์  ชัยดรุณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล13 

ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 14 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 15 

 ๑.๔ แจ้งงดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ                 16 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 17 

  ประธาน แจ้งงดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ   18 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ 19 

เนื่องจากต้องบริหารงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรมที่มีอยู่ให้เพียงพอสำหรับภารกิจที่มีความจำเป็นต่อไป  20 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  21 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๕/๒๕6๕ 22 

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุม23 

สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ ๕/๒๕6๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณา 24 

ผ่านทางหนังสือเวียน และ  Application Line ของสำนักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                   25 

๒๑ มิถุนายน 2565 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 26 

 มติ ที่ ประชุ ม ที่ ป ระชุ มรับ รองรายงานการประชุ ม สำนั กงาน เลขานุ การกรม                      27 

ครั้งที ่๕/2565 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 28 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 29 

 3.๑ รายงานความคืบหน้าเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  30 

  (๑) เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี31 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 32 

    นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า                   33 

ได้ประสานข้อมูลรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก              34 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการกรม ดังนี้ 35 

   ๑) กลยุทธ์ที่ ๑ องค์กรบริหารจัดการเป็นเลิศ 36 

   ๒) กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับระบบและโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและทันต่อ37 

การเปลี่ยนแปลง 38 

   ๓) กลยุทธ์ที่ ๓ ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล 39 



[๔] 
 

      ๔) กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะที่หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม 1 

และมีความสุขในการทำงานเพ่ือให้การมีผลผลิตที่ดีและสอดรับกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 2 

   ๕) กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนารูปแบบการบริหารและบริการสู่ระบบดิจิทัล 3 

   ทั้งนี้ กลุ่มงานช่วยอำนวยการได้ประสานทุกกลุ่มงานเตรียมความพร้อมในการเสนอ4 

กิจกรรมให้สอดรับกับกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดประชุมหารือรายละเอียดกับทุกกลุ่มงานอีกครั้งในช่วง5 

สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 6 

     มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 7 

     (๑) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กำหนด Timeline การจัดทำแผนงาน/โครงการ 8 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดประชุมกลุ่มงานเพ่ือระดมสมองการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ9 

ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 10 

     (๒) มอบทุกกลุ่มงาน ทบทวนและนำเสนอกิจกรรมการพัฒนาให้มีความชัดเจน               11 

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง  12 

  (๒) การตรวจสอบกรณีทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย/เสียหาย 13 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบ14 

ความคืบหน้าการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุปกรณ์ดับเพลิงสูญหาย ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งความ15 

ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เชิญบริษัทผู้ รับจ้างรักษาความปลอดภัย              16 

หารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เพ่ือรับทราบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ิมเติมว่าผู้ก่อเหตุ              17 

เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้รับจ้างจริง และผู้รับจ้างยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับกรมการ18 

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ก่อเหตุให้กับตำรวจเพ่ือดำเนินคดีต่อไป  19 

    ทั้งนี้ ประธานให้ข้อแนะนำเพ่ิมเติมว่า กรณีการชดใช้ค่าเสียหาย คณะกรรมการตรวจ20 

รับพัสดุ ควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน และหากบริษัทผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามระยะเวลา               21 

ที่กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีมติแจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น            22 

และให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อราชการ 23 

          มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานพัสดุ ติดตามและเร่งรัด24 

บริษัท ผู้รับจ้างดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายโดยเร็ว   25 

  (3) วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ตกค้างบริเวณอาคารกรม 26 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 27 

ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการขนย้ายและจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ตกค้างบริเวณอาคารกรม ทั้งนี้ กลุ่มงาน28 

บริหารทั่วไป ได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง เพ่ือให้ดำเนินการขนย้ายและจัดเก็บ                    29 

ให้เรียบร้อย โดยเสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  30 

       มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการในส่วนที่31 

เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป 32 

  (4) กำหนดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 33 

    นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รายงานความ34 

คืบหน้าการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร                  35 

ซ่ึงกำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้สมัครสามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 36 

๔ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน                37 

เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  38 

  มติที่ ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม               39 

(ลูกจ้างเหมาบริการ) ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดำเนินการตามกำหนดการ40 

ดังกล่าวต่อไป 41 



[๕] 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  1 

 4.๑ รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 2 

 นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 64 รายการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 44,911,000 บาท 4 

(สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลการดำเนินงาน  5 

ดังนี้ 6 

 (๑) ดำเนินการเบิกจ่ายรายการงบลงทุนแล้ว จำนวน 54 รายการ วงเงิน 15,841,606.03 บาท 7 

(สิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทสามสตางค์) 8 

 (2) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (รายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา9 

อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า              10 

วงเงิน 11,796,200.00 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)                 11 

 (3 ) รายการงบลงทุนที่ อยู่ ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน 9 รายการ วงเงิน 12 

16,932,810.00 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 13 

   1) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง วงเงินตามสัญญา 1,980,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ14 

งานในวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซึ่งเป็นพัสดุนำเข้าจาก15 

ต่างประเทศ ผู้ขายแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และสงคราม จึงขอขยายระยะเวลาส่งมอบ 16 

จำนวน 65 วัน ครบกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 17 

  2) จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตามสัญญา 940,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบงาน  18 

4 งวด ครบกำหนดในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบันแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้ว แต่ยังไม่19 

เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงพิจารณาให้แก้ไขและส่งมอบงานใหม่ 20 

   3) จ้างพัฒนาระบบงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 930,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน               21 

4 งวด ครบกำหนดในวันที่  22 สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบันวางแผนส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายใน22 

เดือนกรกฎาคม 2565   23 

  4) จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินตามสัญญา 580,000 บาท               24 

ครบกำหนดส่งมอบงาน 4 งวด  ครบกำหนดในวันที่ 22 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ 1 25 

เรียบร้อยแล้ว 26 

        5) ซื้อพร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุม (e-meeting) วงเงินตามสัญญา 27 

735,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนดในวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 28 

เบิกจ่ายงวดที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว 29 

  6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) วงเงินตามสัญญา 1,670,000 บาท        30 

ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา               31 

โดยได้เร่งรัดการส่งมอบงานแล้ว ผู้ขายแจ้งว่าจะส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา เนื่องจาก          32 

เป็นครุภัณฑ์นำเข้า 33 

  7) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Disk to Disk (D2D) วงเงินตามสัญญา 730,000 บาท 34 

ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ผู้ขายแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรุ่น            35 

จึงขอขยายระยะเวลาเป็น 85 วัน และอยู่ระหว่างขอข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 36 

    8) ก่อสร้างห้องน้ำห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 วงเงินตามสัญญา 890,000 บาท  37 

กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด ครบกำหนดในวันที่ 8 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างดำเนินงาน            38 

งวดที่ 1 โดยมีการเจาะเสาเข็มและหล่อตอม่อเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเตรียมก่อสร้างฐานรากหล่อคาน-พ้ืน หล่อเสา          39 

รับหลังคา 40 



[๖] 
 

   9) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการ1 

วิชาการ วงเงินตามสัญญา 40,500,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 13 งวด ครบกำหนดในวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๕ 2 

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2565 3 

 ทั้งนี้ ประธานให้ข้อแนะนำเพ่ิมเติมกรณีการขอขยายระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างรายการ4 

อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Disk to Disk (D2D) ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงเหตุแห่งความล่าช้านั้น5 

ประกอบการขอขยายระยะเวลาด้วย รวมทั้งการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการต้องให้ความสำคัญ6 

กับระยะเวลาครบกำหนดส่งมอบงานและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบกลุ่มงานพัสดุ ดังนี้ 8 

 (๑) กำกับ ติดตาม และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 9 

 (๒) เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการที่ ๘ ข้างต้น เพ่ือบริหารสัญญา                10 

และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งจัดทำหนังสือ11 

แจ้งบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป 12 

 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 

  นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการใช้14 

จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการโอนจัดสรร15 

งบประมาณ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบประมาณภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,506,400.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน16 

ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 17 

  (๑) งบ Fixed Cost ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี 680,000.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่น              18 

บาทถ้วน)  19 

  (๒) งบประมาณโครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ20 

เป้าหมายตามยุทศาสตร์ ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี จำนวน 826,400.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพัน          21 

สี่ร้อยบาทถ้วน)  22 

  โดยสถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน ๒๕๖๕                23 

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,260,540.02 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาท          24 

สองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 83.68 และผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน รวมทั้งสิ้น 1,308,836.07 บาท               25 

(หนึ่งล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 86.89 คงเหลืองบประมาณ 26 

จำนวน 197,563.93 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) คิดเป็น             27 

ร้อยละ 13.11 ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
 36 
 37 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 38 

  (1) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  39 

  (2) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 40 



[๗] 
 

  (3) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทบทวนค่าใช้จ่ายงบ Fixed Cost รายการค่าปฏิบัติงานนอกเวลา1 

ราชการ (พนักงานขับรถยนต์) และรายการค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริงและสอดคล้องกับ2 

จำนวนรถราชการที่มีอยู่  3 

  (๔) มอบกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ปรับรูปแบบกิจกรรมการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ                    4 

ที่บรรจุใหม่เพ่ือบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่มีอยู่  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 5 

ก.พ. กำหนด 6 

 4.3  ผล-แผน การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 

  นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผล-แผน 8 

การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ข้อมูล ณ วันที่ 9 

30 มิถุนายน 2565 ซึ่ งได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณงวดที่  3 จำนวน 277,346.00 บาท                    10 

(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

19 

  20 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 21 

  (๑) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน             22 

ที่กำหนด 23 

  (๒) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด  24 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 

 ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม                 26 

รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 

  นางสาววนิดา  คำหงษา ผู้แทนกลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการ28 

ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม รอบ ๙ เดือน ประจำปี29 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ๙ ตัวชี้วัด โดยข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการ30 

ดำเนินงานในระบบ Management Cockpit เรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นไป31 

ตามแผนที่กำหนด และมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 32 

  (1) ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงภายใต้33 

โครงการของกรมหรือหลักสูตรภายนอก ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง  กำหนดให้รายงานข้อมูล ภายในวันที่             34 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  35 

  (2) ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง 36 

สอดรับกับภารกิจและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดรายงานข้อมูลในระบบ  Management 37 

Cockpit ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 38 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 39 

  (๑) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ประสานและติดตามหน่วยงานให้รีบดำเนินการ                40 

ส่งรายงานข้อมูลการอบรมศักยภาพพัฒนาบุคลากรให้เสร็จสิ้นก่อนในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  41 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 
(เบิก) 

ไตรมาสที่ 2 
(เบิก) 

ไตรมาสที่ 3 
(เบิก) 

ไตรมาสที่ 4 
(แผน) 

๑. งบ Fixed Cost ๑๐๑,๑๐๑.๒๒ ๒05,070.35 ๑78,428.48 195,399.95 
๒. งบประมาณโครงการ ๒๒๘,๘๐๕.๗๐ ๓74,2๓5.57 172,898.70 50,460.03 

รวม ๓๒๙,๙๐๖.๙๒ ๕79,305.9๒ 351,327.18 245,859.98 
ภาพรวมการใชจ้่ายงบประมาณ(สะสม) ๓๒๙,๙๐๖.๙๒ ๙09,๒1๒.8๔ ๑,260,540.02 ๑,๕๐๖,๔๐๐.๐๐ 
ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม ๒๑.๙๐ ๖0.36 83.68 ๑๐๐.๐๐ 



[๘] 
 

  (๒) มอบทุกกลุ่มงานเร่งดำเนินการจัดส่งรายงานข้อมูลการอบรมพัฒนาศักยภาพ                   1 

ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2 

  (๓) มอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ดูแลสุขภาพตนเองให้ มีดัชนีมวลกาย                3 

อยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสมและดีข้ึน 4 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 5 

 ๖.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ 6 

 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการตรวจสอบด้านการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  7 

ของสำนักงานเลขานุการกรม  โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้ 8 

 (๑) เอกสารการเบิกจ่าย มีการปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน เช่น ใบเสร็จรับเงินไม่ประทับตรา 9 

“จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อรับรองและวันเดือนปีที่จ่าย , การเบิกค่าผ่านทางด่วนพิเศษไม่สอดคล้องกับ10 

เส้นทางการเดินทาง , เอกสารไม่ลงวันที่ในแต่ละข้ันตอนที่ดำเนินการ เป็นต้น 11 

 (๒) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มีการปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบ/หลักเกณฑ์กำหนด 12 

 (3) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่มีการหักเวลาพักเที่ยงในวันหยุดราชการ 13 

และผู้ควบคุมไม่ได้อยู่ในวันที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลา 14 

 (4) ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีการเบิกค่าชดเชยกรณีใช้พาหนะส่วนตัว            15 

โดยไม่ใช้ระยะทางที่สั้นที่สุด  16 

 (5) ด้านเงินยืม มีการคืนเงินสดเกินกว่าร้อยละ ๒๕  17 

 (6) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ การจัดทำ18 

ราคากลางไม่ถูกต้อง , ไม่พบ TOR หรือจัดทำไม่ครบถ้วน , ระบุราคากลางไม่ถูกต้อง , ติดอากรไม่ครบถ้วน/          19 

ไม่มีการขีดฆ่าอากร , เอกสารไม่ครบถ้วน , ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนหรือมีความคลาดเคลื่อนจาก TOR กำหนด , 20 

ตรวจรับล่าช้า , ส่งเบิกล่าช้า และส่งคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า 21 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 22 

 (1) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการ ดังนี้ 23 

1) ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 24 

๒) กรณีการควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หากหัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถ               25 

อยู่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ขอให้มอบผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ควบคุม                26 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 27 

 (๒)  มอบกลุ่มงานคลัง ดำเนินการ ดังนี้ 28 

      ๑) กำชับผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง 29 

ครบถ้วน โดยมีรายการตรวจสอบกำกับทุกครั้ง หากไม่ครบถ้วน /ถูกต้อง รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง30 

ดำเนินการแก้ไข ก่อนเบิกจ่ายในขั้นตอนต่อไป 31 

      ๒) สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมผู้บริหารกรมครั้งถัดไป              32 

โดยมีประเด็น ดังนี้  33 

    - ข้อสังเกตจากกลุ่มตรวจสอบภายใน 34 

    - เสนอที่ประชุมทบทวนอัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการปะชุม35 

ภายในหน่วยงานและอัตราการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ืออนุมัติ               36 

ในหลักการ ก่อนเสนออธิบดีลงนามอนุมัตเิป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 37 

    - เสนอแนวทางการแก้ไข/คู่มือการปฏิบัติงาน  38 

       ๓) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางพิเศษให้ถูกต้อง                  39 

และสอดคล้องกับเส้นทางที่เดินทางไปราชการจริง  40 

 41 



[๙] 
 

 ๖.2 การรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา 1 

 ประธานมอบนโยบายให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคน ถือตระหนักและให้2 

ความสำคัญกับการรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ เป็นเรื่องสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม3 

ขององค์กร ต้องรายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที เพ่ือบริหารความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบ               4 

ทีจ่ะส่งผลเสียหายต่อราชการ 5 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ          6 

เลิกประชุมเวลา 1๒.๓0 น. 7 

 8 

 9 

  (นางสาวธัญลักษณ์  แก้ววงษา)10 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 

            ฝ่ายเลขานุการ 12 

       ผู้จดรายงานการประชุม 13 


