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[๒] 
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39. นางสาวชนัญธิดา จำปาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 

40. นายวุฒิพงษ์ นามศรี นักจัดการงานทั่วไป 14 

41. นายอนุชา หอมแม้น เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 15 

42. นายกฤตชัย นรสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป 16 

43. นายณัฐพล รัศมิทัต เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 17 
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  27 
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 ประธานกล่าวเปิดการประชุมแบบ Onsite ภายในห้องประชุมและ Online ผ่านระบบการประชุม29 

ทางไกล (Video Conferencing) ด้วยโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด30 

ของไวรัส โควิด 19 โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบดังกล่าว และดำเนินการตามระเบียบวาระ              31 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 33 

 1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 34 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ               35 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แจ้งเวียนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ                36 

การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณตามหนังสือที่ สธ ๐๕๐๑.๐๑/ว ๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕                   37 

ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมและใช้จ่ายงบประมาณ หรือก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน38 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว                39 

โดยเคร่งครัด 40 

 41 



[๓] 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมาย ดังนี้ 1 

  (๑) มอบทุกกลุ่มงาน ทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๔ และดำเนินการเบิกจ่าย2 

หรือก่อหนี้ผูกพันในภารกิจที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  3 

  (๒) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ประสานทุกกลุ่มงานเพ่ือหาข้อสรุปแผนการใช้จ่าย4 

งบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   5 

 1.๒ แนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักงานเลขานุการกรม 6 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน7 

เลขานุการกรม ประเภทลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวลักขณาวรรณ  สินธุ ตำแหน่ง 8 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 9 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 10 

 1.๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  11 

  ประธานเจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการ12 

ระบาดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าแนวโน้มความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยจะลดลง แต่เมื่อต้องหยุดปฏิบัติงานก็จะ13 

ส่งผลกระทบกับภารกิจในความรับผิดชอบและเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้บุคลากรสำนักงาน14 

เลขานุการกรมทุกคน ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันตนเองให้ห่างไกล              15 

จากโรคดังกล่าว รวมทั้งเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานส่วนรวม 16 

ขององค์กรต่อไป 17 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 18 

 1.๔ การปฏิบัติงานในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๑๙   19 

  ประธานขอบคุณบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในงาน20 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๖  – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อิมแพค เมืองทองธานี  21 

จนสำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   22 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 23 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/๒๕6๕ 24 

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุม25 

สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/๒๕6๕ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณา  26 

ผ่านทางหนังสือเวียน และ  Application Line ของสำนักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                   27 

๒๑ กรกฎาคม 2565 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 28 

 มติ ที่ ประชุ ม ที่ ป ระชุ มรับ รองรายงานการประชุ ม สำนั กงาน เลขานุ การกรม                      29 

ครั้งที ่6/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 30 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 31 

 3.๑ รายงานความคืบหน้าเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  32 

  (๑) เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี33 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 34 

    นางสาววนิดา  คำหงษา ผู้แทนกลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ                   35 

ความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเมื่อ36 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ได้จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มเพ่ือหารือการจัดทำ 37 

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 38 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ การพัฒนาองค์กร วิชาการ บุคลากร 39 



[๔] 
 

การบริการ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความทันสมัย (SMART DTAM) ซึ่งมี ๕ กลยุทธ์ ในวงเงิน 1 

๘๙๔,๔๑๕.๐๐ บาท ดังนี้ 2 

   ๑) กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ที่ ๑ องค์กรบริหารจัดการเป็นเลิศ จำนวน ๓ กิจกรรม 3 

วงเงิน ๑๘๑,๓๒๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๗ 4 

   ๒) กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ที่  ๓ ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน            5 

๒ กิจกรรม วงเงิน ๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๔ 6 

   ๓) กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะที่หลากหลาย 7 

(Multitasking) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการทำงานเพ่ือให้กรมมีผลผลิตที่ดีและสอดรับกับความ8 

ต้องการด้านสุขภาพของประชาชน จำนวน ๙ กิจกรรม วงเงิน ๖๑๕,๒๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๙ 9 

     มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบทุกกลุ่มงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 10 

และหากมีกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม สามารถปรับเพ่ิมกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการดังกล่าวได้ เพ่ือความครบถ้วน11 

สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 12 

 (๒) การตรวจสอบกรณีทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย/เสียหาย 13 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบผล14 

การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ กรณีวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารกรมสูญหาย 15 

โดยคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง จะรายงานผลสอบหาข้อเท็จจริงต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบ ขณะนี้ 16 

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายงานผลดังกล่าว  และบริษัทผู้รับจ้างจะดำเนินการ17 

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  18 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 19 

    (๑) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำกระบวนงานในการตรวจสอบทรัพย์สิน              20 

ทางราชการสูญหาย/เสียหาย และเสนอเลขานุการกรมเพ่ือพิจารณาต่อไป 21 

    (๒) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานพัสดุ กำกับ ติดตามและรายงานเลขานุการกรม22 

ทราบต่อไป 23 

  (3) วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ตกค้างบริเวณอาคารกรม 24 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 25 

ได้ตรวจสอบหน่วยงานที่มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ตกค้างบริเวณอาคารกรม จำนวน ๘ หน่วยงาน และได้ส่งหนังสือ                26 

แจ้งเตือนให้ดำเนินการขนย้ายและจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยขณะนี้คงเหลือ ๖ หน่วยงาน               27 

ทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ เนื่องจากมีพ้ืนที่จำกัด  28 

    ทั้ งนี้  ประธานให้ข้อแนะนำเพ่ิมเติมว่า ควรประสานหน่วยงานที่ เหลือดังกล่าว                    29 

ให้ดำเนินการขนย้ายและจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ตกค้างบริเวณอาคารกรมให้เรียบร้อย และหาพ้ืนที่จัดเก็บ                30 

ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอัคคีภัย เพ่ือไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดิน /ทางหนีไฟ                31 

และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร 32 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป เร่งประสานหน่วยงาน               33 

ที่เหลือให้ดำเนินการขนย้ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ตกค้างบริเวณอาคารกรมโดยเร็ว  34 

   35 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  36 

 4.๑ รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 37 

 นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน 38 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 64 รายการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จำนวน 44,911,000 บาท              39 

(สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการดำเนินงาน  40 

ดังนี้ 41 



[๕] 
 

 (๑) ดำเนินการเบิกจ่ายรายการงบลงทุนแล้ว จำนวน 54 รายการ วงเงิน 15,8๘๓,๒๒๖.03 บาท 1 

(สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหกบาทสามสตางค์) 2 

 (2) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (รายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา3 

อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า              4 

วงเงิน 11,๗๙๙,๕๙๔.00 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ผลการติดตาม5 

การพิจารณาอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งผลการการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับกรมและผู้ยื่น6 

อุทธรณ์ โดยจะใช้ระยะเวลาในการแจ้งผลประมาณ ๒ เดือน                 7 

 (3 ) รายการงบลงทุนที่ อยู่ ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน 9 รายการ วงเงิน               8 

16,๘๙๑,๐๘๐.00 บาท (สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 9 

    ๑) จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตามสัญญา 940,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบงาน  10 

4 งวด ครบกำหนดในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้รับการขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลการ11 

ดำเนินงานปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๑ – ๒ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงระบบการใช้งานในวันที่                    12 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวางแผนส่งมอบงานงวดที่ ๓ – ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 13 

   ๒) จ้างพัฒนาระบบงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 930,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน               14 

4 งวด ครบกำหนดในวันที่  22 สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๑ – ๒ เรียบร้อยแล้ว              15 

อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงระบบการใช้งานในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวางแผนส่งมอบงาน16 

งวดที่ ๓ – ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 17 

   ๓) จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตามสัญญา 580,000 บาท               18 

ครบกำหนดส่งมอบงาน 4 งวด  ครบกำหนดในวันที่  22 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบันส่งเบิก               19 

งานงวดที่ ๒ เมื่อวันที ่๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 20 

   ๔) ซื้อพร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุม (e-meeting) วงเงินตามสัญญา 21 

735,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนดในวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน           22 

อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงระบบ 23 

   ๕) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง วงเงินตามสัญญา 1,980,000 บาท ครบกำหนดส่งมอบ24 

งานในวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  ผลการดำเนินงานปัจจุบันส่งมอบงานแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ 25 

   ๖) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) วงเงินตามสัญญา 1,670,000 บาท        26 

ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบันส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ27 

อนุมัติเบิกจ่าย 28 

   7) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Disk to Disk (D2D) วงเงินตามสัญญา 730,000 บาท 29 

ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรุ่น30 

และกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานรุ่นใหม่ภายใน ๑๒ วัน นับถัดจากวันลงนามข้อตกลง (ประมาณวันที่                     31 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) 32 

     8) ก่อสร้างห้องน้ำห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 วงเงินตามสัญญา 890,000 บาท  33 

กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด ครบกำหนดในวันที่ 8 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ได้รับการประสานจะส่ง34 

มอบงานงวดที่ ๑ ได้ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และแผนส่ง35 

มอบงานงวดที่ ๓ ภายในระยะเวลาตามสัญญา 36 

   9) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการ37 

วิชาการ วงเงินตามสัญญา 40,500,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 13 งวด ครบกำหนดในวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๖   38 

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน วางแผนส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และแผนส่งมอบงานงวดที่ 39 

๔ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕  40 

 41 



[๖] 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 1 

 (๑) มอบกลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการดังนี้ 2 

   ๑) กำกับ ติดตาม และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 3 

    ๒) ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามรายการที่ ๘ ข้างต้น เพ่ือเร่งรัดและ4 

ติดตามการส่งมอบงานของผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาตามที่กำหนด 5 

   ๓) ทบทวนการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖              6 

โดยนำสถานการณ์และปัญหา-อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาประกอบการจัดทำ7 

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพ และเกิด8 

ประโยชน์ต่อทางราชการ  9 

   ๔) ทบทวนการจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เพียงพอ 10 

เหมาะสม และสอดคล้องกับจำนวนรถราชการที่มีอยู่ 11 

 (๒) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้างทำความสะอาด 12 

และบริษัทผู้รับจ้างดูแลการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ปฏิบัติงาน13 

ตามเงื่อนไขทีก่ำหนดในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 

 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 

  นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการใช้16 

จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการโอนจัดสรร17 

งบประมาณ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบประมาณภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,506,400.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน18 

ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 19 

  (๑) งบ Fixed Cost ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี 680,000.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่น              20 

บาทถ้วน)  21 

  (๒) งบประมาณโครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ22 

เป้าหมายตามยุทศาสตร์ ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี จำนวน 826,400.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพัน          23 

สี่ร้อยบาทถ้วน)  24 

  โดยสถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่  5 สิงหาคม ๒๕๖๕                25 

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,321,968.58 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหก26 

สิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์ ) คิดเป็นร้อยละ 87.76 และผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน รวมทั้งสิ้น 27 

1,371,886.07 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 28 

91.07 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 134,513.93 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสามบาทเก้าสิบ29 

สามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 8.93 ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
 38 

  (๓) งบสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับจัดสรรงบประมาณ39 

ภาพรวมทั้งสิ้น ๔๑,๖๘๖,๖๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่               40 

5 สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒,๐๗๓,๖๗๐.๒๙ (สามสิบสองล้านเจ็ดหมื่นสาม41 



[๗] 
 

พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๔ และผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันรวมทั้งสิ้น 1 

๓๘,๒๙๒,๓๗๕.๘๕ บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) 2 

คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๔ คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๓,๓๙๔,๒๒๔.๑๕ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พัน 3 

สองร้อยยี่สิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๔ ซึ่งงบประมาณสำหรับหมวดรายจ่ายประจำ               4 

และค่าสาธารณูปโภค จำนวน  ๒๑ รายการ พบว่ามีงบประมาณ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ที่กลุ่มงาน               5 

ช่วยอำนวยการ จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากกองวิชาการและแผนงานต่อไป  6 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 7 

  (1) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการดังนี้ 8 

   ๑) เร่งประสานขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ิมเติมสำหรับรายจ่ายประจำ               9 

และค่าสาธารณสุขโภค จากกองวิชาการและแผนงานต่อไป 10 

   ๒) ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  11 

  (2) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 12 

  (3) มอบกลุ่มงานบริหารทั่ วไปและกลุ่มงานพัสดุ  ประสานและหารือผู้ เกี่ยวข้อง                    13 

เพ่ือเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายการงบสนับสนุนกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6                  14 

ให้แล้วเสร็จต่อไป  15 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 16 

 ๕.๑  สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ             17 

ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 

  นางสาววนิดา  คำหงษา ผู้แทนกลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปผล19 

คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม 20 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ๙ ตัวชี้วัด โดยสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม รอบ ๙ เดือน ดังนี้ 21 

  (๑) ตัวชี้วัดหลัก จำนวน ๕ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นสูงทุกตัวชี้วัด และมี22 

คะแนนถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๖๐.๐๐ 23 

  (๒) ตัวชี้วัดร่วม จำนวน ๔ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นสูง จำนวน ๓ ตัวชี้วัด          24 

(ยกเว้นตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสำเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากร มีผลการดำเนินงาน             25 

อยู่ในขั้นมาตรฐานเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ BMI จำนวน ๑๑ ราย) และมีคะแนนถ่วงน้ำหนักร้อยละ 26 

๓๘.๙๐ 27 

  สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดสำนักงานเลขานุการกรม มีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ร้อยละ ๙๘.๙๐ 28 

อยู่ในระดับคุณภาพ 29 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 30 

BMI ดูแลสุขภาพตนเองให้มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและดีขึ้น 31 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 32 

 ๖.๑ แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 33 

 นายเสน่ห์   พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบแผน             34 

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการที่ยังไม่ทราบวงเงิน ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 35 

 (๑) งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร ๑ ชั้น ๑  36 

 (๒) งานปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ ชั้น ๑  37 

 (๓) งานหลังคากันสาด อาคาร ๓ ชั้น ๑ 38 

 (๔) งานปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณงานสารบรรณกลางกรม อาคาร ๓ ชั้น ๒  39 



[๘] 
 

 จึงขอให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เร่งจัดทำรายละเอียดราคาต่อหน่วยและและแจ้งกลุ่มงาน1 

ช่วยอำนวยการเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานพัสดุ ทบทวน3 

แผนรายการงบลงทุนให้มีความชัดเจน คุ้มค่า ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน              4 

ในราชการต่อไป 5 

 ๖.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย                6 

และการแพทย์ทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ7 

สุขภาพ และกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 8 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรมกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ9 

บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ             10 

ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ และกิจกรรมเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 11 

ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จึงขอให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม            12 

ทุกคน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้มีภารกิจประจำ                  13 

ที่จำเป็นและไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับคณะเดินทางได้ ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาความเหมาะสม14 

เท่ าที่ จ ำเป็ น  เพ่ื อมิ ให้ กระทบกับ งานประจำ โดยอาจ ให้ เดิ นท างเข้ าร่ วมกิ จกรรมในภ าคบ่ าย                      15 

และให้จัดเตรียมรถตูไ้ว้สำหรับ รับ-ส่ง เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานดังกล่าว จำนวน 1 คัน   16 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหัวหน้าทุกกลุ่มงาน พิจารณาและมอบหมาย17 

บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 18 

เลิกประชุมเวลา 1๒.๓0 น. 19 

 20 

 21 

  (นางสาวธัญลักษณ์  แก้ววงษา)22 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 23 

            ฝ่ายเลขานุการ 24 

       ผู้จดรายงานการประชุม 25 


