
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที ่1/2565 
วันที ่28 ตุลาคม 2564  

เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

 
----------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1.  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์   ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.  นางนุชนารถ รักประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6.  นายธีรพงษ์ คำพุฒ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
8.  นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
9.  ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
10.  นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
12.นางสาวกานดา สีสังข ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14.นางสาวเขมณัฎฐ์ ศิริเชาวพัฒน์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15.นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16.นายธัพญสรณ์ กองแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17.นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18.นายกิตตินันท์ สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
19.นายศรัณยู จำปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
20.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
21.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
22.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
22.นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
23.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
25.นางสาวพรหมมณ ีสิงหรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
28.นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานทั่วไป 
29.นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ ์   พนักงานพิมพ์ ส3 
30.นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   พนักงานพิมพ์ ส3 
31.นายสำราญ เสือเดช    พนักงานขับรถยนต์ ส 
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ผู้ไม่มาประชุม  
1.  นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
2.  นายดุลยวัฒน์ มาป้อง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
3.  นางปัทมา มโนมัธย์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาวกชกร โคตรชมภู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5.  นายธนพล สวารักษ์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
6.  นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ประธานการประชุมได้แจ้งในที่ประชุมถึงการมอบหมายและการสั่งการ         
ให้เป็นผู้แทนของกองแผนงานในการเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติหน้าที ่ต่าง ๆ โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่                        
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน อย่าเกี่ยงว่าจะต้องเป็นข้าราชการหรือคิดว่าตนเอง                  
เป็นชั้นผู้น้อยและไม่สามารถตอบคำถามได้ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความเต็มใจและเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุม                       
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น ๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 
  นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    
ครั้งที่ 12/๒๕64 วันที่ 29 กันยายน 2564 หากไม่มีผู ้ใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว   
 มติที่ประชุม ไม่มีแก้ไข ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

นางสาวธีรากรณ์ ศรีนิเวศน์ ผู ้แทนกลุ ่มอำนวยการ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ                
กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ว่ากรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณ          
ให้กองแผนงาน จำนวน 56,985,400 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 4,209,300 บาท งบลงทุน  จำนวน 
52,776,100 บาท แผนบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  186,000 บาท รับโอนงวดแรก 
88,410 บาท และงบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 4,209,300 บาท รับโอนงวดแรก 
2,350,060 บาท 

งบลงทุนมีทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน (กลุ่มอำนวยการ) จำนวน 69,600 บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ  
2. โครงการจัดทำระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

การงบประมาณ) เงินตั ้งต้น 500,000 บาท เงินที ่ใช้จริง 490,000 บาท ได้รับผู ้รับจ้างและลงนามในสัญญา                
เรียบร้อยแล้ว  

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มเทคโนโลยีสารนเทศ) จำนวน 8,306,500 บาท    
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อใน website  

4. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ จำนวน 43,900,000 บาท            
อยู่ระหว่างเสนอ TOR ขึ้นกรมอนามัย 
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ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้แจ้งให้กลุ่มอำนวยการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณตามที่กรมกำหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบ ัต ิราขชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ได้รายงานการถ่ายระดับตามรับคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด
กองแผนงาน มีทั้งสิ้น 11 ตัว ดังนี้ 

 

 
 

ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้สั่งการมอบหมายให้กำหนดวันประชุมและนัดหมายหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัดต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ  ผู ้แทนกลุ ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รายงานผลการ

ดำเนินงานสำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 
นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ประเด็น 

ดังนี้ (1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง (2) เศรษฐกิจสุขภาพ (3) สมุนไพร กัญชา กัญชง (4) สุขภาพดีวิถีใหม่                    
Living with COVID–19 (5) COVID-19 (6) ระบบบริการก้าวหน้า (7) ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  (8) ธรรมมาภิบาล              
(9) องค์รวมแห่งความสุข ตัวชี้วัดนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่เกี่ยวข้อง
กับกรมอนามัย ได้แก ่
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ประเด็นที่ 4 สุขภาพดีวิถีใหม่ : กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลัก  
ประเด็นที่ 7 ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรมอนามัยเป็นหน่วยงานร่วม  
ประเด็นที่ 8 ธรรมมาภิบาล : กรมอนามัยมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ (ITA)  
ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข กรมอนามัยมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 
นางสาวระพีพรรณ ศร ีเนตร ผ ู ้แทนกลุ ่มบร ิหารย ุทธศาสตร ์การงบประมาณ ได ้รายงาน                       

ผลการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มงาน 3 ประเด็น คือ  
- ประเด็นที่ 1 งบเงินกู ้รอบสอง วงเงิน 34.4014 ล้านบาท รองรับการดูแลกลุ ่มเปราะบาง                

และแบ่งเบาภาระกลุ่มบริการ On Process ตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ได้มีการประสาน                
ขอข้อมูลมาที่กองแผนงาน และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณได้ส่งข้อมูลให้ทางสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย 

- ประเด็นที่ 2 งบกลางรอบแรก ปี 2565  วงเงิน 1,374.61 ล้านบาท รองรับการเปิดเมืองเปิด
ประเทศ On Process ตอนนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงิน ทั้งสองส่วนนี้ทางทีมงบประมาณ                 
ได้มีการประสานกับทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 

- ประเด็นที่ 3 การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่         
น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ในปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณได้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด            
จากการวิเคราะห์ template ตัวชี ้ว ัดในรอบ 5 เดือนแรก ในระดับที ่ 1 - 3 เป็นขั ้น process มี 3 คะแนน                          
และระดับที่ 4 – 5 เป็นขั้น Output มี 2 คะแนน รวมระดับที่ 1 – 5 ทั้งหมด 5 คะแนน และได้กำหนดสัดส่วนการ
แบ่งคะแนนคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณจะใช้กิจกรรมการดำเนินงานเป็น
ตัวตั ้งและกำหนดคะแนนตามสัดส่วนตามที่ได้ร ับมอบหมาย ได้แก่ กลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ                      
48 คะแนน กลุ่มอำนวยการ 12 คะแนน ส่วนกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนกลุ่มละ 10 คะแนน โดยเบื้องต้นขอความร่วมมือ
ให้ทุกกลุ่มงานส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ให้บรรลุเป้าหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานผลการดำเนินงาน

ของกลุ่มงาน ดังนี้ 
- งบดำเนินงาน (กองแผนงาน) จำนวน 700,000 บาท 
- งบลงทุน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 งบประมาณ 8,306,500 บาท  
งบดำเนินงานกลาง (กรมอนามัย) โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลการรับรองบุคคลเพ่ือเข้ากิจการ

หรือกิจกรรมในสถานการณ์ COVID - 19 งบประมาณ 500,000 บาท ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการจัดจ้าง  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ได้รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน ดังนี้ 
1.การเตรียมความพร้อมบูรณาการข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ของกรมอนามัยใน Platform 

Health Link ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทำการสำรวจฐานข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพต่อไป 

2. เป็นแกนกลางของกรมอนามัยในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ด้านเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) 

3. จัดทำระบบ Dashboard รายงานผลการดำเน ินงานกระจาย ATK ของ สปสช. จำนวน                  
4 แสนชุด ในภาพรวมของกรมอนามัย 

4. การดำเนินงานในฐานะเจ้าภาพตัวชี้วัด PA กรมอนามัย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) KPI ที่ 1.29 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) 
2) KPI ที่ 1.30 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) 
3) KPI ที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

(Open Data) โดยได้จัดทำ Template ส่งให้ กพร. เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลขอหารือที่ประชุมฯเกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินงานตามข้อสั่งการ

ของอธิบดีกรมอนามัย จากการประชุม กพว. กรมอนามัย ครั ้งที ่ 1 / 2565 เมื ่อวันที ่ 19 ตุลาคม 2564                  
ที ่มอบให้กองแผนงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ              
ของกรมในปี 2564 โดยอาจจัดทำเป็นลักษณะของ Annual Report หรือ Factsheet ตามความเหมาะสม 

ประธานได้แจ้งในที่ประชุมทราบกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เพื่อจัดทำ
เอกสารคู ่มือการเฝ้าระวัง จำนวน 40,000 บาท ทั ้งนี ้ ได้แจ้งกลุ ่มอำนวยการเพื ่อจัดสรรงบประมาณ                 
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจ้างบุคลากรของกลุ่มเทคโนโลยี หากไม่มีการดำเนินการโครงการ
ดังกล่าวทางกลุ่มอำนวยการจะจัดสรรงบประมาณและแจ้งให้กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี – 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 รายงานกรอบอัตรากำลังกองแผนงาน 
นางสาวธีรากรณ์ ศรีนิเวศน์ ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ ได้รายงานอัตราว่างกองแผนงาน ดังนี้ 
ข้าราชการมีอัตราว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง  
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่ได้มีการ               

จัดประชุมคัดเลือกและกองแผนงานได้ชี้ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว  
2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ                

หาบัญชีให้แล้วจากกรมทรัพยากรน้ำ และกระทรวงมหาดไทย 
3. ตำแหน่ง นักว ิชาการสถิต ิปฏิบัต ิการ กองการเจ้าหน้าที่ ได ้ดำเนินการหาบัญชีให้แล้ว                  

จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 



- ๖ - 
 

พนักงานราชการมอัีตราว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขณะนี้อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่หาบัญชีให้ 
ทั้งนี ้ ผู ้แทนกลุ ่มอำนวยการได้แจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ หากมี                 

ความประสงค์จะดูเงินเดือนส่วนตัวของตนเอง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ระบบบุคลากร เมนูประวัติส่วนตัว                 
และข้อมูลการรับเงินเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี - 

 
ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

----------------------------------------------- 
 
     นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
  


