
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที ่11/2565 
วันจันทร์ที ่29 สิงหาคม 2565 

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.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
6.  นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7.  นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางสาวศนินธร  ริมชลาลัย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวเขมณัฎฐ์ ศิริเชาวพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. พันจ่าเอกธวัชชัย อุตรา                              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายกิตตินันท์ สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นายศรัณยู จำปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
17. นายสุชาญ กิจลือเลิศ                                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
18. นายธนพล สวารักษ์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
19. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
20. นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
21. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
22. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
23. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
28. นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานทั่วไป 
29. นางสาวศิริญา จักษุพันธุ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
30. นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ ์   พนักงานพิมพ์ ส3 
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ผู้ที่ไม่มาประชุม 
1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางปัทมา มโนมัธย์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวกานดา สีสังข์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ์ ส 3 
7. นายสำราญ เสือเดช                                   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                    1. คำสั่งการจัดตั้งกองดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และกองพัฒนาระบบบริการ อยู่ระหว่าง 
การดำเนินการ 
                    2. ปฏิทินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ผ่านวาระ 2 และวาระ 3 โดยให้ทางกลุ ่มพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน และการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
2566  
                    3. ตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขณะนี้ผลคะแนน           
ของตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มงานได้ออกอย่างเป็นทางการ กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามรวบรวมและดำเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 

 

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
  2. ประธานการประชุมมอบหมาย ดังนี้ 
การจัดตั้งกองดิจิทัล 
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการจัดตั้งกองดิจิทัล  
     2.1 คณะกรรมการบริหารกองแผนงาน 
     2.2 กลุ่มอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่  
       2.3 งานพัสดุ งานสารบรรณ 
    2.4 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประชุมกรมอนามัย 
     - มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ จัดทำ Power Point เพ่ือชี้แจงงบประมาณ 
     - มอบกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำ Power Point เรื่องแผนปฏิบัติการ 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 
  นางสาวสุจิตรา บุญโต ผู ้แทนกลุ่มอำนวยการ ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    
ครั้งที ่10/2565 วันที ่ 2 สิงหาคม 2565 หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565  

1.งบดำเนินงาน เบิกจ่ายไป 7,285,350.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.07 
คงเหลือ 336,699,83 บาท 

2.งบลงทุน เบิกจ่ายไป 33,523,591.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.40 คงเหลือ 0 บาท 
3.ภาพรวมการเบิกจ่าย (งบดำเนินงานและงบลงทุน) เบิกจ่ายไป 40,808,942.39 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 64.81 
ร้อยละการเบิกจ่ายตามที่กรมกำหนด 
1.งบดำเนินงาน กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายร้อยละ 93 กองแผนงานเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 87.07 
2.งบลงทุน กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายร้อยละ 100 กองแผนงานเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 61.40 
3.ภาพรวมการเบิกจ่าย (งบดำเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายร้อยละ     

กองแผนงานเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 64.81 
ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานจำแนกตามกลุ่มงาน 
- กลุ่มอำนวยการ เบิกจ่ายร้อยละ 79.92  เงินคงเหลือ 357,099.21  บาท 
- กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เบิกจ่ายร้อยละ 96.54 เงินคงเหลือ 15,000 บาท 
- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ เบิกจ่ายร้อยละ 100 เงินคงเหลือ   -  บาท 
- กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล เบิกจ่ายร้อยละ 64.60 เงินคงเหลือ   70,000  บาท 
- กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจ่ายร้อยละ 100 เงินคงเหลือ   -   บาท 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจ่ายร้อยละ 93.16  เงินคงเหลือ  15,900 บาท 

 

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
2. ประธานมอบหมายการประชุมมอบหมาย ดังนี้ 
- มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเร่งรัดการส่งมอบงานแต่ละโครงการให้เร็วขึ้น 
- ติดตามการจัดทำเล่มข้อมูลเฝ้าระวัง คาดว่าจะได้ประมาณวันที่ 25 ก.ย.2565 
 
3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางสาวสุจิตรา บุญโต ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน 

ไดร้ายงานความเคลื่อนไหวของกำลังคนกองแผนงาน ดังนี้ 
1. การโอนของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จำนวน 2 ราย  

1.1 นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                     
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ขอโอนไปปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเ กษเรียบร้อยแล้ว  
โดยไปรายงานตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565   

1.2 นางสาวเขมณัฏฐ์ ศิร ิเชาวพัฒน์ ตำแหน่งนักว ิชาการสาธารณสุขปฏิบัต ิการ                         
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส่งหนังสือมาทาบทามยัง           
กรมอนามัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 

2. การย้ายของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จำนวน 1 ราย  
2.1 นางสาวสุจิตรา บุญโต ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ            

ขอย้ายไปศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยจะย้ายไปวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
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                  3.การบริหารตำแหน่งว่าง 
3.1 ข้าราชการ 
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ 126 กลุ ่มพัฒนา

นโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ได้แจ้งความประสงค์ขอรับย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่
ดำเนินการ 

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ 142 กลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตาม อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ 

- ตำแหน่งน ักว ิชาการสถ ิต ิปฏ ิบ ัต ิการ เลขท ี ่  146 กล ุ ่มพ ัฒนาระบบข ้อมูล                     
รอบัญชีจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

3.2 พนักงานราชการ   
     - ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  
ขณะนี้ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยจะมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่กองแผนงาน           
ในวันที่ 1 กันยายน 2565  ขอความร่วมมือบุคลากรกองแผนงาน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ)  
ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบบุคลากรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (รอบที่ 2 : วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป  
 
มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
  2. ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ติดตาม 

    - ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ของนางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน  
และนางปัทมา มโนมัธย์ โดยมีการชี้ตัวในวันที่ 2 กันยายน 2565  

   - แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการคลัง สำหรับนักบริหารระดับต้น มีค่าใช้จ่าย 
การอบรมจำนวน 38,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้ารับการอบรมจะต้องมีตำแหน่งระดับชำนาญการข้ึนไป 

   - มอบหมายกลุ่มอำนวยการ ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากร ท่านใดท่ียังไม่ไปและสามารถ 
ให้บุคลาการไปได้จำนวนเท่าใดและจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการอบรมดังกล่าว 
 

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง 
นางสาวศนินธร ริมชลาลัย เลขาคณะกรรมการกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการของกองแผนงาน นำเสนอผลคะแนนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 11 ตัวชี้วัด  
รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) ดังนี้ 
1.ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP  
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
2.ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
3.ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง 4.0611 คะแนน 
4.ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) คะแนนประเมินตนเอง 4.8750 คะแนน 
5.ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
คะแนนประเมินตนเอง 5  คะแนน 
6.ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
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7.ตัวชี้วัดที่ 1.29 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) (ร้อยละ 100)  
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
8.ตัวชี้วัดที่ 1.30 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ข้อมูล (Data Scientist) (ร้อยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
9.ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)       
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
10.ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
11.ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ                   
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
 

- ผลคะแนนตัวชี้วัดกองแผนงาน รอบ 5 เดือนหลัง มีค่าคะแนน 4.9033 คะแนน ภาพรวมการถ่ายระดับ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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3.4 รายงานผลการดำเนงานสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 
1. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 

1.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำโครงการสำคัญกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จำนวน 11 แผนงาน 33 โครงการ 82 กิจกรรมสำคัญ  

1.2 (ร่าง) Timeline แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 
      - วันที่ 5 – 14 กันยายน 2565 : หน่วยงานจัดทำแผน DOC  
       - วันที่ 15 – 22 กันยายน 2565 : กองแผนงานตรวจสอบ/แจ้งปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 
และปริ้นท์ จากระบบ DOC 
       - วันที่ 23 – 30 กันยายน 2565  
        : กองแผนงานเสนอแผนปฏิบัติการหน่วยงาน (อธิบดีพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ) 
        : กองแผนงานแจ้งการอนุมัติแผนฯ ให้หน่วยงานไปดำเนินการตามแผน 

1.3 Timeline แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
      - วันที่ 24 สิงหาคม 2565 : แจ้งจัดทำการดำเนินการให้กลุ่มงานรับทราบ 
      - วันที่ 29 สิงหาคม 2565 : กลุ่มจัดส่งแผนฯ 
      - วันที่ 5 – 14 กันยายน 2565  :  ลงแผนปฏิบัติการกองแผนงานในระบบ DOC , ปรับแผนตาม
วงเงินจัดสรร , อนุมัติแผนฯ จัดทำเล่ม , แจ้งเวียนแผนฯ กองแผนงาน การลงข้อมูลแผนปฏิบัติการกอง ฯ ในระบบ 
DOC จะปรับเปลี่ยนตาม Timeline แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

1.4 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- (ร่าง) แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  จำนวน 14 แผนงาน 37 โครงการ 59 ตัวชี้วัด 
- ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรมอนามัย) ประกอบด้วย  

8 ตัวชี้วัด ดังนี้  
(1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน : Cluster แม่และเด็ก   
(2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 

Cluster แม่และเด็ก   
(3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 59 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิง อายุ 15 – 59 ปี  

1,000 คน : Cluster วัยเรียนวัยรุ่น  
(4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan : Cluster ผู้สูงอายุ  
(5) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเริมสุขภาพดี (Wellness Plan) : Cluster ผู้สูงอายุ  
(6) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน : Cluster HL   
(7) ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด :  Cluster อนามัย

สิ่งแวดล้อม  
(8) ร ้อยละของโรงพยาบาลที ่พ ัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)  : Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.5 โครงการสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของ สคช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกรมอนามัย 

โครงการสำคัญทั้งหมด จำนวน 58 โครงการ ผ่านการพิจารณาของ สคช.จำนวน 40 โครงการ คิดเป็น 69 % 
      - คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาเพ่ือให้ความเห็บชอบโครงการฯ  
(22 สิงหาคม 2565 รอมติที่ประชุม) 
      - สคช.เสนอโครงการฯต่อ ครม.เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
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  1.หน่วยงานนำโครงการที ่ผ ่านการจัดลำดับความสำคัญไปดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด                
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และนำไปบรรจุในแผนฏิบัต ิราชการ ก่อนนำไปสู่ กระบวนการขอรับการจัดสรร                 
งบประมาณต่อไป 

2.กรณ ีข้อเสนอโครงการฯไม่ผ่านการจัดลำดับฯ แต่หน่วยงานประสงค์จะนำเสนอข้อเสนอโครงการ 
เข้าสู่กระบวนการงบประมาณ จะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ  
*หน่วยงานต้องใช้ชื่อโครงการตามที่เสนอมาเท่านั้น* 
สรุปข้อเสนอโครงกรสำคัญที่ผ่านการพิจารณา ของสคช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกรมอนามัย 40 โครงการ 
ซึ่งในประเด็นแผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
10,000,000 บาท เป็นของกองแผนงาน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน  ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 :  งบประมาณปี 2565 งบเงินกู ้วงเงิน 17.1810  ล้านบาท เป็นค่าตอบแทน                 
การเสี่ยงภัยและฉีดวัคซีนค้างจ่าย ปี 2565 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565) 9 หน่วยงาน ขณะนี้ได้ดำเนินการ
ยืนยันข้อมูลโครงการส่งให้สภาพัฒน์ฯ เมื ่อวันที ่ 26 สิงหาคม 2565 เพื ่อเตรียมเสนอครม.และเมื ่อผ่าน                      
ครม. แล้วดำเนินการทำแผนส่งให้กับสบน.ที่จะได้จัดสรรงบเงินกู้ต่อไป 

ประเด็นที่ 2 : งบประมาณปี 2566 ขั้นผ่านสภา วงเงิน 1,778.4989 ล้านบาท  
- ผ่านสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2,3 แล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และกำลังเข้าสู่ วาระ 2,3 

วุฒิสภา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผนจัดสรรให้สำนักงบประมาณ และกำลังสื่อสาร           
การจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผ่าน Video conference 

การจัดสรรของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 
คาดว่างบดำเนินงาน รอบท่ี 1 จัดสรร 50 % รอบท่ี 2 จัดสรร 25 % รอบท่ี 3 จัดสรร 25 %  

งบลงทุน รอบท่ี 1 จัดสรร 100 % 
ประเด็นที่ 3 : งบประมาณปี 2567 ขั้นคำของบลงทุนในภาพรวมของกรมอนามัย  

1,285.9100 ล้านบาท ประกอบด้วย                           
          - ครุภัณฑ์ วงเงิน 413.6963 ล้านบาท  
         - สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 872.2137 ล้านบาท 
Timeline งบลงทุน  
          1.จัดทำคำของบลงทุนปี 2567 ครั้งที่ 2 ในระบบ e-Budget Anamai  (1 - 30 กันยายน 2565) 
          - กองแผนงาน วิเคราะห์ตรวจสอบและให้ข้อเนอแนะ 
          - หน่วยจัดหา ปรับปรุง/แก้ไขระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2.จัดทำสรุปคำของบลงทุนปี 2567 เสนอคณะกรรมการ FIN (1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป) 
ในส่วนของการจัดทำคำของบลงทุนปี 2567 ของกองแผนงาน มีการยื ่นคำขอทั้งหมด จำนวน 7 รายการ                 
วงเงิน 1.4982 ล้านบาท 
1.ครุภัณฑ์ 6 รายการ วงเงิน 1.0442 ลบ. แยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

(1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีเอกสารครบถ้วน  จำนวน 4 รายการ วงเงิน 0.9642 ล้านบาท 
- เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู ให้รวมเป็นรายการเดียวกัน 
- กระดานสัมผัสอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ขาดในส่วนของลายเซ็นต์ในใบเสนอราคา 
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(2) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จำนวน 2 รายการ ทั ้งสองรายการตัวเงินของแต่ละรายการ             
ไม่ถึง  50,000 บาท แนะนำให้เสนอขอในส่วนงบลงทุนเหลือจ่ายปี 2565 คาดว่ากองคลังแจ้งเวียนในเดือน
ธันวาคม 2565  
2. สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ วงเงิน 0.4540 ล้านบาท 

- รายการงานเปลี ่ยนชุดโคมไฟ LED Panal พร้อมอุปกรณ์และงานซ่อมฝ้าพร้อมทาสีห้อง
ผ ู ้ อำนวยการ  ในส ่ วนของ เอกสารประกอบท ี ่ แนบมา แบบแปลนไม ่ถ ู กต ้อง  ไม ่มี เอกสาร  ปร4,                                          
ปร5, งวดงาน - งวดเงิน , รูปภาพประกอบ รายการคำขอที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ให้ผู้รับผิดชอบทำการแก้ไข               
ในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ีกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 

ขอขอบคุณคณะทำงานตัวชี ้ว ัด 2.2 และเจ้าหน้าที ่กองแผนงานทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือ                 
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม -  กรกฎาคม 2565) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 คะแนนเต็ม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 

1.ระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2565 
       - จัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปีการเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน 50,000 บาท 
       - จัดจ้างผลิตคู ่มือรายละเอียดรายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ.2565 จำนวน 20,000 บาท 
2.รายงานผล PA อธิบดีกรมอนามัย ปี 2565 การพัฒนาองค์การสู ่ด ิจ ิทัล : การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล                    
(Data Catalog) นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของสำนักงาน กพร. 
       - รายงานผลกานำข้อมูลเปิดในระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ตามประเด็นภายใต้ Focus area และส่งให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
3.การนิเทศเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใสหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ณ ศูนย์อนามัย            
ที่ 5 ราชบุรี 
       - กองแผนงานได้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ชื ่อผลงาน” กองแผนงานเสริมสร้างคุณธรรม สู ่องค์กรคุณภาพ” และได้ร่วมเป็นคณะนิเทศฯและนำเสนอ                 
ผลกาดำเน ินงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบกองแผนงาน ในการนิเทศเย ี ่ยมเสร ิมพลังการดำเน ินงาน                        
คุณธรรมความโปร่งใส หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ณ ศูนย์อนามัยที ่ 5 ราชบุรี โดยนายภักดี โพธิศิริ                
ประธานชมรมจริยธรรม มีข้อสังเกตุจากการเข้าร่วมการการนิเทศดังกล่าว หน่วยงานควรใช้ชมรมจริยธรรม                 
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม 
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล กรมอนามัย Data Analytic & 
Data Visualization : Google Data Studio ระหว่างวันที่  5 – 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว        
ร ีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี โดยมีทุกกลุ ่มจากกกองแผนงาน และหน่วยงานส่วนกลาง                     
เข้าร่วมการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

5. การปรับปรุงระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) 
      -  ปร ับปร ุงเพิ ่มโครงการสำคัญ/ก ิจกรรม สำคัญของแผนงานการส ่งเสร ิมส ุขภาพและ                       
อนามัยสิ่งแวดล้อม  กลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบาง ตามแนวทางโครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
จำนวน 1 โครงการ  9 กิจกรรมสำคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมของระบบฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  

ขอความร่วมมือกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ช่วยตรวจสอบประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ระบบ DOC และกลุ ่มอำนวยการช ่วยตรวจสอบการรายงานผลของระบบ หากมีจ ุท ี ่ต ้องแก้ไขปร ับปรุง                              
แจ้งกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือควบคุมแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนในภาพรวมของระบบ DOC ต่อไป 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 
1 .การรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์           
จงัหวัดอุดรธานี 
         - นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมได้มอบนโยบาย
ขับเคลื ่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อม และนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ             
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เน้นการให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามและประเมินผล ช่วยสะท้อนผลสำเร็จ
ของการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน                    
ค้นหาวิธ ีปรับปรุงงงานและบริหารจัดการแผนงานโครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป                        
ให้ใช้โอกาสนี้ในการเตรียมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ กรอบแนวทางการขับเคลื่ อนกรดำเนินงานกรมอนามัย    
ในปี พ.ศ.2566 – 2567 

- ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ รูปแบบ Onsite จำนวน 327 คน (ร้อยละ 93.43) จากเป้าหมาย 350 คน
และมีผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Oniine จำนวน 130 คน โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมเฉลี่ย 
4.32 คะแนน ระดับมากที่สุด ด้านวิทยากร เฉลี ่ย 4.28 คะแนน ระดับมากที่สุด ด้านการบริการ/สถานที่/
ระยะเวลา/อาหาร / เฉลี่ย 4.16 คะแนน ระดับมาก ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.24 คะแนน ระดับมากท่ีสุด 
2.รายงานความก ้าวหน้าการประเม ินโครงการยกระดับหน่วยบร ิการกรมอนาม ัยรองร ับการระบาด                          
ของโรค COVID-19 : งบประมาณ 128,243,200 บาท โดยกลุ่มที่ปรึกษา ทริส และ สวค. 
   - มีการประเมินโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565  ผ่านระบบ Zoom โดยหน่วยงาน
ร่วมรับการประเมินฯ  ได้แก่ กองแผนงาน กองคลัง กองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ศอ. 1-12  สสม. และ ศอช. 
   - กองแผนงานให้การสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมแก่กลุ่มที่ปรึกษา ทริส และ สวค. เรียบร้อยแล้ว  
(วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน  ดังนี้ 
1. โครงการสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ (งบประมาณ 43.9 ล้านบาท)  
          - อยู ่ระหว่างทดสอบโปรแกรม ทดสอบ Application ทั ้งระบบบริหารงานของเจ้าหน้าที่                  
และการใช้งานของประชาชนและส่งมอบงานงวดที่ 3 
2. โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai (งบ 2,850,000 บาท)  
            - อบรมการใช้งานแล้ว เพ่ือส่งงานงวดที่ 4 แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 
3. ระบบ Thai Stop COVID Plus  
           - มีการปรับแบบประเมินเป็นตัวใหม่แล้วตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
           - มีการปรึกษาการใช้งานระบบผ่าน Line Officail ID: @stopcovid โดยมีเจ้าหน้าที ่คอยให้    
การปรึกษา 
4. พรบ.ข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562  
           -  อยู่ระหว่างรวบรวม ROPA ของหน่วยงาน และคำสั่งแต่งตั้ง DPO กรมอนามัย  
5. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย  
          - จะจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาในระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567  
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 
6. โครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ สร้างไทย สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2 
          - อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR มีการเก็บข้อมูล Cluster สิ่งแวดล้อม และกองกฎหมาย อยู่ระหว่าง
จัดทำ TOR คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
----------------------------------------------- 
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