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35. นางสาวพนิดา แก้วประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป 8 

36. นางสาวชนัญธิดา จำปาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 

37. นายวุฒิพงษ์ นามศรี นักจัดการงานทั่วไป 10 
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39. นายอนุชา หอมแม้น เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 12 

40. นายกฤตชัย นรสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป 13 

41. นางสาวเบญจวรรณ อรัณยะนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14 

42. นายฐณเมศร์ สุทธิทัศนาโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 
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44. นายศิริศักดิ์ จำปาศิริ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 17 
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เริ่มประชุม เวลา  10.30 น. 30 

 ประธานกล่ าวเปิ ดการประชุ มผ่ านระบบการประชุ มทางไกล (Video Conferencing)                           31 

ด้วยโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยให้32 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบดังกล่าว และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 33 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 34 

 1.1 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 35 

 ประธานขอบคุณบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการ36 

ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท จนมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรอง                 37 

การปฏิบัติราชการอยู่ ในขั้นสูงทุกตัวชี้วัด รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ สำเร็จลุล่วง               38 

ตามเป้าหมายที่กำหนด และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100  39 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  40 



[๓] 
 

  1.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับเข้า-ออก อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  1 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.)                2 

ได้มีการปรับมาตรการผ่อนคลายมากข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย                     3 

และการแพทย์ทางเลือก ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการเปิดทางเข้า-ออกทั้ง 3 อาคาร 4 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรกรมและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 5 

18.30 น. โดยเวลา 18.30 – 20.00 น. ให้เข้า-ออก ทางอาคาร 1 ชั้น 1 และในเวลา 20.00 น.                 6 

ปิดอาคารทั้ง 3 อาคาร รวมทั้งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดวางระบบป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด7 

ของโรคโควิด-19 โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปจะได้จัดทำแนวทางปฏิบัติ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบ                 8 

และถือปฏิบัติต่อไป 9 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 10 

  (1) มอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคน ดังนี้ 11 

       1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด  12 

       2) ผู้ที่รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม และมีความประสงค์รับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน13 

(Booster Dose) สามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้ทีศู่นย์บริการฉีดวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 

  (2) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษา15 

ความปลอดภัย , เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด , เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ และผู้ค้าในตลาดนัดวันพุธ ที่มีความ16 

ประสงคร์ับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) เข็มที่ 3 และรายงานความคืบหน้าเสนอเลขานุการกรมต่อไป 17 

 1.3 การบริหารรถยนต์ราชการ 18 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รถยนต์ราชการในส่วนที่สำนักงานเลขานุการกรม19 

รับผิดชอบ จำนวน ๕ คัน ประกอบด้วย 20 

  1) รถยนต์ราชการสนับสนุนภารกิจตามปกติ จำนวน 2 คัน ได้แก่ รถยนต์ทะเบียน                 21 

1 นก 3586 และ นจ 3190  22 

 ๒) รถยนต์ราชการสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน/ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ได้แก่ รถยนต์ทะเบียน 23 

๑ นก ๓๕๘๗  24 

 ๓) รถยนต์ราชการสนับสนุนภารกิจตามปกติในระยะทางใกล้ ภายในกระทรวงสาธารณสุข25 

จำนวน ๒ คัน ได้แก่ รถยนต์ทะเบียน นข ๓๔๐๔ และ กต ๘๖๒๒  26 

 โดยมีพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ คน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารและควบคุมการใช้27 

รถยนต์ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า จึงขอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป มอบหมายงาน               28 

ให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคนอย่างเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่29 

เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อราชการ 30 

                    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการในส่วนที่31 

เกี่ยวข้องต่อไป 32 

 1.4 คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 33 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                  34 

ได้มีคำสั่ง ดังนี้ 35 

 (1) คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 1879/2564 ลงวันที่                36 

14 ตุลาคม 2564 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกำหนด37 

เลขที่หนังสือของหน่วยงาน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน 38 

 (2) คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 1880/2564 ลงวันที่                39 

14 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์40 

ทางเลือก 41 



[๔] 
 

 (3) คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 1881/2564 ลงวันที่                1 

14 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์              2 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3 

 (4) คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 1882/2564 ลงวันที่                4 

14 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                   5 

สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 6 

 (5) คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 1883/2564 ลงวันที่                7 

14 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ8 

สำนักงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่ากองสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี9 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10 

 ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจ                11 

เนื้อหาสาระของคำสั่งดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจน เพ่ือให้การประสานภารกิจมีความถูกต้อง สอดคล้อง               12 

ตามหน้าที่ อำนาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และแม้ว่าสำนักงาน13 

เลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี การเสนอเรื่อง/หนังสือของสำนักงานเลขานุการกรม                  14 

ในบางเรื่องต้องเสนอต่อรองอธิบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม อนุมัติ อนุญาต ตามอำนาจหน้าที่ที่อธิบดีมอบอำนาจ 15 

ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี               16 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคน               17 

ศึกษารายละเอียดตามคำสั่งดังกล่าวเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป  18 

 1.5 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) ประจำปี19 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 20 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เข้าสู่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ              21 

รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอให้ทุกกลุ่มงาน 22 

เร่งดำเนินการมอบหมายงานและจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดรายบุคคล ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               23 

ประธานได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาตนเอง                 24 

และพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยกำหนดจำนวนชั่วโมงการอบรมพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูง25 

เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อรอบการประเมิน (หลักสูตรที่กรมจัดอบรม หรือ หลักสูตรที่26 

หน่วยงานภายนอกจัดอบรม) และต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบตัวชี้วัด 27 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและมอบทุกกลุ่มงานเร่งดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดระดับ28 

บุคคลให้แล้วเสร็จและส่งให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 29 

 30 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 9/๒๕64 31 

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุม32 

สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 9/๒๕64 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณา 33 

ผ่านทางหนังสือเวียน และ  Application Line ของสำนักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                   34 

30 กันยายน 2564 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 35 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 36 

 37 

 38 

 39 

 40 



[๕] 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 1 

 3.๑ รายงานความคืบหน้าเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 2 

  (1) การเตรียมการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 

   นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า    5 

การเตรียมการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ของกรมการแพทย์แผนไทย              6 

และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ งดำเนินการ แล้วเสร็จภายในเดือน                  7 

กันยายน ๒๕๖๔ และได้มีการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างจ้างเหมาบริการของทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  8 

   มติที่ประชุม  มอบกลุ่มงานพัสดุ เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำสัญญาจ้าง             9 

รอบท่ี ๒ ต่อไป 10 

  (2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 11 

    นางสาวสกุลณา  ดุริยะศรีไพร หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รายงานให้ที่ประชุม12 

ทราบว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 อธิบดีกรมการแพทย์13 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ลงนามคำสั่งเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน14 

ราชการเรียบร้อยแล้ว และส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้กลุ่มงานคลังเพ่ือทำการเบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราใหม่                15 

โดยจะได้รับเงินเดือนตกเบิกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔     16 

   มติที่ประชุม รับทราบ 17 

  (๓) แผนพัฒนาระบบงานสารบรรณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 18 

       นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบ19 

ความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาระบบงานสารบรรณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก              20 

ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมทั้งฉบับ  21 

    มติที่ประชุม  มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป เร่งรัดดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้า22 

การจัดทำแผนดังกล่าวต่อเลขานุการกรมเป็นระยะ 23 

 (๔) การปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม 24 

   นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบ25 

ความคืบหน้าการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม โดยได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล26 

ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการปรับปรุงเมนูการอบรม E-Learning  27 

  มติที่ประชุม  มอบหมาย ดังนี้  28 

  (1) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ลิ้งค์ข้อมูลการอบรม E-Learning เข้าสู่เว็บไซต์กรม                  29 

เพ่ือให้บุคลากรกรมสามารถเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 30 

  (๑) มอบผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานทุกกลุ่มงาน จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงาน31 

บริหารทั่วไป ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 32 

  (๕) แผนปฏิบัติงานการเปิดใหบ้ริการตลาดนัดวันพธุ 33 

       นางสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานแผนการเปิดตลาดนัด34 

สินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (ตลาดนัดวันพุธ) โดยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์35 

ทางเลือก ได้อนุมัติเปิดตลาดนัดสินค้าในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และมีร้านค้าร่วมออกร้าน 36 

จำนวน ๑๓ ร้านค้า   37 

       มติที่ประชุม มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการ ดังนี้ 38 

    (๑) กำหนดค่าใช้จ่ายด้านการทำความสะอาดและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้มีความ39 

ชัดเจน เหมาะสม  40 

    (๒) เร่งดำเนินการจัดทำผังร้านค้าและการประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อย      41 



[๖] 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 

 - ไม่มี – 2 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  3 

 - ไม่มี –  4 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 5 

 ๖.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ (Fixed Cost) สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 6 

พ.ศ.256๕ 7 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานเลขานุการกรมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย8 

ประจำ (Fixed Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  จำนวน ๖๘๐,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)           9 

ประกอบด้วยงบรายจ่ายขั้นต่ำ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 580,000 บาท และรายจ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 10 

จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 100,000 บาท และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว 11 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 12 

 (๑) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการ ดังนี้ 13 

      ๑) เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 14 

      ๒) การเสนอหนังสือเพ่ือลงนาม ขอให้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ15 

หนังสือที่อยู่ในระดับกอง/สำนัก หรือหนังสือที่เสนอเลขานุการกรมลงนามเพื่อแจ้งเวียนหน่วยงาน 16 

 (๒) มอบหัวหน้าทุกกลุ่มงาน ควบคุม กำกับ รายการค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและรายการ17 

ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สี/ขาวดำ) ให้มีปริมาณลดลง สอดคล้องตามนโยบายการใช้ระบบสารบรรณ18 

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 19 

 (๓) มอบบุคลากรทุกคน ตระหนักและใช้วัสดุสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติ20 

ตามนโยบายการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายรายการค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร                   21 

และรายการค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (สี/ขาวดำ) 22 

 23 

เลิกประชุม เวลา 12.๒0 น. 24 

นางสาวธัญลักษณ์  แก้ววงษา      ผู้จดรายงานการประชุม 25 


