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 1.2 เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 1 

พ.ศ. 2566 2 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอให้ 3 

ทุกกลุ่มงานเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือเสนออนุมัติ4 

โครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โดยทบทวน               5 

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย             6 

ที่เป็นปัจจุบัน และนำปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา หรือนำข้อมูล/ฐานข้อมูลของกิจกรรมที่ได้         7 

มีการเก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 

รวมทั้งเตรียมแผนดำเนินงานรายการงบลงทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการกรม                  9 

ให้มคีวามพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป    10 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบทุกกลุ่มงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  11 

 1.3 การจัดทำยุทธศาสตร์ของกลุ่มงาน 12 

  ประธานมอบนโยบายให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการจัดทำ13 

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มงาน โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 14 

หน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน                  15 

ให้สัมฤทธิผล บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดและเกิดการพัฒนางานไปในทิศทางที่เหมาะสมรองรับ                 16 

กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป             17 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 18 

  (1) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ เป็นผู้ประสานหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ของทุกกลุ่มงาน 19 

  (2) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 20 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/๒๕6๕ 21 

  นางสาวธัญลักษณ์ แก้ววงษา กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุม22 

สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/๒๕6๕ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงานพิจารณา 23 

ผ่านทางหนังสือเวียน และ  Application Line ของสำนักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่                   24 

๑1 มีนาคม 2565 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 25 

 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่  3/2565               26 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 27 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 28 

 3.๑ รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 29 

 นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานความคืบหน้างบลงทุน ประจำปี30 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 31 

 (๑) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ32 

จัดซื้อจัดจ้าง) จำนวน 9 รายการ มีผลดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด คงเหลือ 2 รายการ ดังนี้ 33 

  ๑) การก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีแผนลงนามสัญญาวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 34 

  2) จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร มีแผนลงนามสัญญาวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 35 

 (๒) รายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 36 

ในระเบียบวาระที่ 4.1 ต่อไป  37 

  มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 38 

 39 

 40 
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 3.๒ รายงานความคืบหน้าเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  1 

  (๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  2 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า3 

ตามที่คณะกรรมการตรวจรับและบริษัทผู้รับจ้าง ได้มีการประชุมหารือแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน              4 

ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่5 

รักษาความปลอดภัยในรายที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและได้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย            6 

มาปฏิบัติหน้าที่แทนเรียบร้อยแล้ว และจากรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับ               7 

พบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น    8 

       มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 9 

    (๑) เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย /                   10 

สูญหาย   11 

     (๒) ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการและจัดวางระบบในการควบคุม กำกับการปฏิบัติ12 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด ให้มีระเบียบวินัยและปฏิบั ติหน้าที่                   13 

ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อราชการ 14 

  (๒) การเปิดทางเข้า-ออก อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  15 

    นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า16 

ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดทางเข้า-ออก ทั้ง ๓ อาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๖      17 

มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดอยู่เวรประจำจุดคัดกรอง                   18 

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. เพ่ือทำการคัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออก อาคารกรมการแพทย์             19 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้ง 3 อาคาร 20 

    นายเสน่ห์  พานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ เสนอที่ประชุมพิจารณายกเลิก21 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมผู้อยู่ เวรประจำจุดคัดกรอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด              22 

ของโรคโควิด ๑๙ เริ่มคลี่คลาย 23 

    ทั้ งนี้  ประธาน ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีกา รจัดวางระบบการคัดกรอง                  24 

ผู้ผ่านเข้า-ออก สำหรับบุคลากรกรมและคนภายนอก ทั้ง ๓ อาคาร โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับ25 

เจ้าหน้าที่ผู้อยู่ประจำจุดคัดกรอง และเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่   26 

     มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทบทวนและจัดวางระบบการคัดกรองผู้ผ่าน              27 

เข้า-ออก อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้ง ๓ อาคาร ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 28 

  (๓) ข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์  29 

    นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการ30 

จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ ซึ่งได้ดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีโอนเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้31 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และจะดำเนินการเสนอรายงานข้อมูล            32 

ให้ทราบต่อไป 33 

       มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้  34 

      (๑) มอบกลุ่มงานพัสดุ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์ให้มีความ35 

ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน        36 

      (๒) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการ ดังนี้ 37 

       ๑) สำรวจและตรวจสอบความเรียบร้อย สวยงามของอาคาร สถานที่ หากพบวัสดุ/ครุภัณฑ์ 38 

ที่ตกค้าง/หลงเหลือตามบริเวณต่าง  ๆให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบพัสดุต่อไป                  39 

     ๒) สำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายการวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน/ 40 

งานครัวให้เป็นปัจจุบัน (รายไตรมาส) และเสนอรายงานให้เลขานุการกรมทราบต่อไป 41 



[๕] 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  1 

 4.๑ รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-๒๕๖๕ 2 

 นางศรีวัย  อินน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปี3 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 4 

 (๑) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ5 

จัดซื้อจัดจ้าง) จำนวน 2 รายการ โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 6 

  ๑) การก่อสร้างอาคารและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่าง7 

ประกาศเชิญชวน มีแผนลงนามสัญญาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และกำหนดส่งมอบงาน 180 วัน ภายใน8 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 9 

 2) จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่าง10 

ประกาศเชิญชวน มีแผนลงนามสัญญาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และกำหนดส่งมอบงาน 120 วัน ภายใน11 

วันที่ 14 กันยายน 2565 12 

 (๒) รายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน 12 รายการ ดังนี้ 13 

   ๑) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่  14 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ส่งมอบงานแล้วและอยู่ระหว่างเสนออนุมัติเบิกจ่าย 15 

   ๒) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  16 

ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา 17 

   ๓) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Disk to Disk (D2D) ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่          18 

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหวา่งบริหารสัญญา  19 

    ๔) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconverged และซอฟท์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์20 

เสมือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการ21 

ดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา 22 

   ๕) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 23 

ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา     24 

   ๖) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๖๕  25 

ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา     26 

   ๗) ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์27 

กระจายสัญญาณ ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๕  ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่าง28 

บริหารสัญญา 29 

    ๘) จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนดในวันที่               30 

27 กรกฎาคม ๒๕๖๕   ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 31 

   ๙) จ้างพัฒนาระบบงบประมาณ กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนดในวันที่               32 

22 สิงหาคม ๒๕๖๕   ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนออนุมัติ33 

เบิกจ่าย 34 

  10) ซื้อพร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุม กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนด           35 

ในวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๕   ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ส่งมอบงานงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจ36 

รับพัสด ุ37 

  11) ก่อสร้างห้องน้ำห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ครบกำหนด38 

ในวันที่ 8 กันยายน ๒๕๖๕   ผลการดำเนินงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างตรวจผลการทดสอบสภาพดิน 39 

  12) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการ40 

วิชาการ  กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ส่งเบิกจ่ายวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 41 



[๖] 
 

 มติ ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 1 

  (๑) มอบกลุ่มงานพัสดุ กำกับ ติดตาม และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 2 

  (๒) มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติใช้รถราชการ /                 3 

การจองและขอใช้ห้องประชุม/การขออนุญาตลา (ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน) ให้อยู่ในระบบออนไลน์               4 

และเชื่อมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  5 

  (๓) มอบทุกกลุ่มงาน เสนอหนังสือ (กรณีภารกิจงานประจำ) ผ่านระบบสารบรรณ6 

อิเล็กทรอนิกส์  7 

 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 

  นางสาวตุ๊กตา  นาแถมนาค ผู้แทนกลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผล9 

การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 10 

1,506,400 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงวดที่ 1  และงวดที่ 2 ทั้งสิ้น 11 

1,229,054.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) ประกอบด้วย 12 

  (๑) งบ Fixed Cost ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาท13 

ถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และงวดที่ 2 จำนวน 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  14 

  (๒) งบประมาณโครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ15 

เป้าหมายตามยุทศาสตร์ ได้รับจัดสรรวงเงินสุทธิทั้งปี จำนวน 826,400 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพัน          16 

สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และงวดที่ 2 จำนวน 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  17 

  โดยสถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน ๒๕๖๕                18 

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,003,900.86 บาท (หนึ่งล้านสามพันเก้าร้อยบาทแปดสิบหกสตางค์) 19 

คิดเป็นร้อยละ 66.64 และผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน รวมทั้งสิ้น 1,101,802.45 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน20 

หนึ่งพันแปดร้อยสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 73.14 คงเหลืองบประมาณ งวดที่ 1 และงวดที่ 221 

จำนวน 127,251.55 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 22 

8.45 ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

  มติ ที่ประชุมมอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  32 

 4.3  ผล-แผน การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 33 

  นางสาวตุ๊กตา  นาแถมนาค ผู้แทนกลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ             34 

ผล-แผน การใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส                   35 

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ต่อไปนี้ 36 

 37 

 38 

 39 

งบประมาณ เบิก ร้อยละ 
(ฐาน ๑.๕ ลบ.) เบิก+ผูกพัน ร้อยละ 

(ฐาน ๑.๕ ลบ.) 
คงเหลือ 

งวดที่ ๑+2 
ร้อยละ 

(ฐาน ๑.๕ ลบ.) 

๑. งบ Fixed Cost 339,598.๐9 49.94 435,849.68 64.10 74,150.32 10.90 

๒. งบประมาณ
โครงการ 

644,302.77 80.39 665,952.77 80.58 53,101.23 6.43 

รวมท้ังสิ้น 1,003,900.86 66.64 1,101,802.45 73.14 127,251.55 8.45 



[๗] 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

8 

  9 

  มติ ที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 10 

  (1 ) มอบทุกกลุ่ มงาน  ดำเนินการทบทวนแผนการใช้จ่ ายรายการ Fixed Cost                 11 

ให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริง และปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 12 

  (2) มอบกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน13 

ที่กำหนด 14 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 

 ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม                 16 

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 

  นางสาววนิดา  คำหงษา ผู้แทนกลุ่มงานช่วยอำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการ18 

ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ                   19 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 20 

  (1) ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม21 

รอบ 6 เดือน จำนวน 9 ตัวชี้วัด โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน                22 

ที่กำหนด และมีคะแนนผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ 100  23 

  (2) เป้าหมายและเกณฑ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ดังนี้ 24 

       1) ตัวชี้วัดหน่วยงาน จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดปรากฎตามตารางต่อไปนี้ 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 
(เบิก) 

ไตรมาสที่ 2 
(เบิก) 

ไตรมาสที่ 3 
(แผน) 

ไตรมาสที่ 4 
(แผน) 

๑. งบ Fixed Cost ๑๐๑,๑๐๑.๒๒ ๒05,070.35 ๑๖2,21๑.08 211,617.35 
๒. งบประมาณโครงการ ๒๒๘,๘๐๕.๗๐ ๓74,2๓5.57 ๑42,973.73 80,385.๐๐ 

รวม ๓๒๙,๙๐๖.๙๒ ๕79,305.9๒ ๓05,184.81 ๒92,002.35 
ภาพรวมการใชจ้่ายงบประมาณ(สะสม) ๓๒๙,๙๐๖.๙๒ ๙09,๒1๒.8๔ ๑,๒14,397.65 ๑,๕๐๖,๔๐๐.๐๐ 
ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม ๒๑.๙๐ ๖0.36 ๘0.๖2 ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน เป้าหมายขั้นสูง เกณฑ์/เป้าหมาย 
1.1 อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรกรม 

ร้อยละ 90 - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือจัดเสริมสร้างองค์กร
คุณธรรม วัฒนธรรมองค์กร และความสุขของ
บุคลากร ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรม รอบ 9 เดือน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1.2 ร้อยละของบุคลากรกรม
ได้รับการพัฒนาศักวภาพ 

ร้อยละ 80 - จัดอบรมหลักสูตรภายใต้โครงการยกระดับการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร 
- สรุปผลการคำนวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รอบ 9 เดือน ในภาพรวมกรม            
และรายงาน ในระบบ  Management Cockpit 
ภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 



[๘] 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

       2) ตัวชี้วัดร่วมหน่วยงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดปรากฎตามตารางต่อไปนี้ 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 34 

  (1) มอบทุกกลุ่มงาน ดำเนินการให้เป็นไปตาม Milestone ที่กำหนด 35 

  (2) มอบบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีดัชนี36 

มวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน เป้าหมายขั้นสูง เกณฑ์/เป้าหมาย 
1.3 จำนวนกระบวนงานการ
พัฒนาระบบสำนักงานสุ่ระบบ
ดิจิทัล 

3 ระบบ - ส่งมอบงานงวดที่ 2 อย่างน้อย 2 ระบบ 
- รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร อย่างน้อย            
1 ครั้ง 

1.4 ความสำเร็จของการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน 

ดำเนินการขั้นตอนท่ี 
1-5  

- หน่วยงานส่งรายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 
- ประเมินรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับกรม 

1.5 ร้อยละความสำเรจ็ของการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ 
SMEs 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 - รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานและ
จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนกับ
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมกรม รอบ 8 เดือน 
และรายงานภายในเดือนมิถุนายน 2565 

ตัวชี้วัดร่วม เป้าหมายขั้นสูง เกณฑ์/เป้าหมาย 
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 
- ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 

ผลการคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อ
เทียบกับมติคณะรัฐมนตรี ณ ไตรมาสที่ 3 

2.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 

- มีการอัพเดทเว็บไซต์ 
2 ครั้ง/เดือน 
- ผู้เข้าชมเว็บไซต์
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 
1 ร้อยละ 5 

- มีการอัพเดทเว็บไซต์ 2 ครั้ง/เดือน 
- สรุปผลการดำเนินงานและนำข้อมูลลงในระบบ 
Management Cockpit ในเวลาที่กำหนด 
- บันทึกภาพหน้าจอเว็บไซต์ แสดงข้อมูลจำนวนผู้
เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงาน ณ วันที่  30 มิถุนายน 
2565 และนำข้อมูลลงในระบบ Management 
Cockpit ในเวลาที่กำหนด 

2.3 ระดับความสำเร็จการ
ประเมินดัชนีมวลกาย 

- รายงานผลครบถ้วน 
ทันเวลา 
- บุคลากรผา่นเกณฑ์
และดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
รอบที่ 2/2564 ร้อย
ละ 100 

- ร้อยละบุคลากรมีน้ำหนักดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่ 
2/2564  
- สำนักงานเลขานุการกรม มีผลการประเมินดัชนี
มวลกายเมื่อเทียบกับรอบท่ี 2/2564 ร้อยละ 88 

2.4 ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงานไดร้ับการอบรมพัฒนา
ให้มีสมรรถนะสูง 

- ไตรมาสที่ 3 ได้รับ
การอบรม 20 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 100) 

- บุคลากรจัดทำแบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร รายบุคคล รอบ 9 เดือน 
- หน่วยงานรายงานข้อมูลรายช่ือบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพส่งสำนักงานเลขานุการกรมและ
รายงานในระบบ  Management Cockpit ภายใน
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 



[๙] 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 1 

 ๖.๑ การหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ราชการ ราย นายธีระวัฒน์  ทองพีรพันธุ์ 2 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งสำนักงานเลขานุการกรมที่  1/2565              3 

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์  ทองพีรพันธุ์ 4 

หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มงานภายในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เพ่ือก ารพัฒนาความรู้                5 

ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการ6 

ภารกิจของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่องานราชการ จึงมอบหมาย7 

ให้ข้าราชการรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  8 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 9 

 ๖.2 การจัดระบบการทำงาน 10 

 ประธานเน้นย้ำการจัดระบบของงาน โดยทุกภารกิจต้องมีกระบวนงานที่ชัดเจน                 11 

รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานต้องกำกับ ติดตามบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ครบถ้วน 12 

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  13 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ         14 

   15 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 16 

 17 

 18 

  (นางสาวธัญลักษณ์  แก้ววงษา)19 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 20 

            ฝ่ายเลขานุการ 21 

       ผู้จดรายงานการประชุม 22 


