
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที ่1/2566 
วันพุธที ่5 ตุลาคม 2565 
เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1.  นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3.  นางนุชนารถ รักประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
5.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
6.  นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
7.  นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8.  นางสาวศนินธร  ริมชลาลัย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
10. นางสาวกานดา สีสังข์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวเขมณัฎฐ์ ศิริเชาวพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. พันจ่าเอกธวัชชัย อุตรา                              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นายธนพล สวารักษ์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
18. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานทั่วไป 
25. นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์   นักวิเคราะห์งบประมาณ 
26. นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ ์   พนักงานพิมพ์ ส3 
27. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ์ ส 3 
28. นายส าราญ เสือเดช                                  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
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ผู้ที่ไม่มาประชุม 
1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
3. นางสาวศิริญา จักษุพันธ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                    ประธานเปิดการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีการจัดประชุม

แบบ Onsite รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดว่าไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงเป็นเพียงโรคเฝ้าระวัง

ตามปกติ  

                    1. การจัดตั้งกองดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และกองตรวจราชการ มีการแบ่งส่วนของโครงสร้าง 

ราชการ แผนงาน ภารกิจ ทรัพยากรและบุคลากรจากกองแผนงาน ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในฐานะ

หน่วยงานที่ เทียบเท่ากองในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยพิจารณาด้านการบริการจัดการและด้านงบประมาณ                     

งบด าเนินงาน งบลงทุน ที่ยังคงต้องใช้ร่วมกับกองแผนงาน การก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ                 

และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  

                    2. การติดตามนโยบาย สถานการณ์จากกระทรวงหรือกรมต่างๆ เพ่ือน าภารกิจ ผลิตภัณฑ์ของ

กรมอนามัยมาก าหนดทิศทาง เป้าหมายเพ่ิมมากขึ้น การกระจายอ านาจ ปฐมภูมิ การท างานร่วมกับกรมหรือ

กระทรวงอ่ืนๆ จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ท าให้เกิดการร่วมมือและเกิดการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย           

การจด MOU ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อภารกิจของกรมอนามัย รวมถึงนโยบายของ

อธิบดีกรมอนามัยได้เน้นย้ าถึงการขับเคลื่อนภารกิจ Digital Light จากการประชุมกรมอนามัย ณ จังหวัดสงขลา         

เป็นหน้าที่กองแผนงานที่ต้องขับเคลื่อนภารกิจต่อไป 

  3. การตั้งกรุ๊ปไลน์ กองแผนงาน ควรตั้งกลุ่มใหม่แยกจากกลุ่มเดิม   

  4. กองแผนงานควรตั้งงบประมาณด้านการตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการลงพ้ืนที่ โดยการน าทีม

จากผู้อ านวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

การงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล และกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม เห็นควรน ามาพิจารณาและ                 

จากการตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่ การประชุมจากกระทรวง กรม คลัสเตอร์ กพว. ฯลฯ ที่มีข้อสั่งการจากอธิบดีควรน ามา

เสนอผ่านกรุ๊ปไลน์และในที่ประชุมกองแผนงานรับทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
  2. ประธานการประชุมมอบหมายให้กลุ่มอ านวยการ ประสานกองคลังในการจัดตั้งหน่วยเบิกจ่าย
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2565 
  นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ผู้แทนกลุ่มอ านวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    
ครั้งที ่11/2565 วันที ่29 สิงหาคม 2565 หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผู้แทนกลุ่มอ านวยการ ได้น าเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  

1.งบด าเนินงาน เบิกจ่ายไป 8,392,307.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
คงเหลือ 42.22 บาท 

2.งบลงทุน เบิกจ่ายไป 33,523,591.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.40 คงเหลือ 7,350 บาท 
3.ภาพรวมการเบิกจ่าย (งบด าเนินงานและงบลงทุน) เบิกจ่ายไป 41,915,899.38 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 66.54 เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 2 รายการ วงเงิน 21,067,650 บาทและส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
จ านวน 2 รายการ วงเงิน 4,950 บาท 

ร้อยละการเบิกจ่ายตามที่กรมก าหนด 
1.งบด าเนินงาน กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายร้อยละ 100 กองแผนงานเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 
2.งบลงทุน กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายร้อยละ 100 กองแผนงานเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 61.40 
3.ภาพรวมการเบิกจ่าย (งบด าเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยก าหนดเป้าหมาย                         

ร้อยละ 100 กองแผนงานเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 66.54 
ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานจ าแนกตามกลุ่มงาน 
- กลุ่มอ านวยการ เบิกจ่ายร้อยละ 100  เงินคงเหลือ 42.22  บาท 
- กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เบิกจ่ายร้อยละ 100 เงินคงเหลือ  -  บาท 
- กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ เบิกจ่ายร้อยละ 100 เงินคงเหลือ   -  บาท 
- กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล เบิกจ่ายร้อยละ 100 เงินคงเหลือ   -  บาท 
- กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจ่ายร้อยละ 100 เงินคงเหลือ   -   บาท 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจ่ายร้อยละ 100  เงินคงเหลือ  -  บาท 
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แผนปฏิบัติการกลุ่มอ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน มีทั้งหมด 15 กิจกรรม วงเงินงบประมาณที่              

ได้รับ 1.5039 ล้านบาท 
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
กลุ่มอ านวยการได้ถ่ายทอดมาตรการการเบิกจ่ายจากกองคลังและจัดท ามาตรการ เร่งรัด                  

ก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละเดือนเพื่อให้แต่ละกลุ่มงานช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามท่ีกรมอนามัยก าหนด 
 
มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
  2. ประธานการประชุมมอบหมายให้กลุ่มอ านวยการจัดท ากรอบการเบิกจ่ายงบประมาณของ           
แต่ละเดือนให้ทุกกลุ่มงานเพื่อให้กองแผนงานสามารถเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามที่กรมอนามัยก าหนด 
 

3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางสาวเสาวพร ตรีมงคล ผู้แทนคณะกรรมการบริหารก าลังคนกองแผนงาน ได้รายงาน              

ความเคลื่อนไหวของก าลังคนกองแผนงาน ดังนี้ 
แนะน าพนักงานราชการใหม่ ชื่อนางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ 

ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง งบนอก 

1. การโอนของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จ านวน 1 ราย  
1.1 นางสาวเขมณัฏฐ์  ศิริ เชาวพัฒน์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                         

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ขอโอนไปส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างรอค าสั่งให้โอน          
2. การย้ายของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จ านวน 1 ราย  

2.1 นางสาวสุจิตรา บุญโต ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ            
ขอย้ายไปศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างรอค าสั่งย้าย  
                     3.การบริหารต าแหน่งว่าง 

3.1 ข้าราชการ 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนานโยบาย           

และยุทธศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการ 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มประเมินผลและนิเทศ

ติดตาม อยู่ระหว่างรอค าสั่งย้าย 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

การงบประมาณ  อยู่ระหว่างรอค าสั่งย้าย 
- ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์          

รอเรียกข้าราชการมาทดแทน 
- ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล รอบัญชีจากส านักงาน

สถิติแห่งชาติ 
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นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ได้น าเสนองานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ กองแผนงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้ 

1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
2. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล  ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการเงิน 
3. นางสาวศิริญา จักษุพันธ์   ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการเงิน งานยานพาหนะ 
4. นางสาวปวีณา  ริ้วเหลือง มั่นคง  ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ  
5. นางสาวภาณุมาศ   คงคา   ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ 
6. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล  ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการเจ้าหน้าที่  
7. นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสารบรรณ รับ - ส่ง  
8. นางสาวเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ์  ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสารบรรณ รับ - ส่ง  
9. นายส าราญ เสือเดช    ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ  
10. นายมณฑล เปรมปราณี   ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ และเดินเอกสาร  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการด าเนินงานส าคัญของแต่ละกลุ่มงาน ประจ าเดือนกันยายน 2565 
1. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 

1.1 การสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข และจัดท าแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง             
สาธารณสุข  มอบนโยบายมุ่งเน้นประจ าปี 2566 “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” สู่เป้าหมาย “ประชาชน
แข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” มีทั้งหมด 5 ประเด็น  

1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น  
2.  ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง 
3. ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

  4. น าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  5. ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพ่ือประชาชน  
ดร.สาธิต  ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข มอบนโยบายมุ่งเน้นประจ าปี 2566 ดังนี้ 
“ดูแลกาย รักษาใจ สร้างภูมิคนไทย ก้าวต่อไปแข็งแรง” มีทั้งหมด 4 ประเด็น 

1.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.สร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชน  
3.ผลักดันการใช้ทรัพยากรสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
4.พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ 
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นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายและทิศทางการด า เนินงาน                        
กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2568 ดังนี้  “สุขภาพคนไทย เพ่ือสุขภาพประเทศไทย” 
  หลักปฏิบัติในการท างาน 3 ท คือ ท ท าทันที , ท ท าต่อเนื่อง , ท ท าและพัฒนา 
  นโยบายและทิศทางการด าเนินงานประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพในทุมิติ 
2. ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราการตายโรคส าคัญ 
3. ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขยุคดิจิทัล 
4. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 
5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สุขภาพนานาชาติ 
6. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ในการท างานที่ดีข้ึน 
1.2 แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ภาพรวมการจัดสรรงบด าเนินงาน กองแผนงาน จ านวน 3,137,900 บาท ไม่รวมจัดสรรกองดิจิทัล                            
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย จ านวน 800,000 บาท  

(1) กลุ่มอ านวยการ ได้รับจัดสรรจ านวน 1,617,900 บาท  
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน (15 กิจกรรม) 1,503,900 บาท 
- โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (1 กิจกรรม) จ านวน 114,000 บาท 

(2) กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
- โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อม (4 กิจกรรม) จ านวน 350,000 บาท  

(3) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณราจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (1 กิจกรรม) 
จ านวน 70,000 บาท  

(4) กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  
- โครงการพัฒนาข้อมูลกลางกรมอนามัย เพ่ือการยกระดับในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์  
(3 กิจกรรม) จ านวน 700,000 บาท 

(5) กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  
- โครงการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกรมอนามัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 (6 กิจกรรม) จ านวน 400,000 บาท 
1.3 แผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566  

ภาพรวมงบประมาณของกลุ่ม จ านวน 350,000 บาท  
(1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหารยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 11,100 บาท (เดือนมีนาคม 2566) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย  

จ านวน 20,100 บาท (เดือนมกราคม 2566) 
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กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 168,800 บาท (เดือนธันวาคม 2566) 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าเล่มแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับพ้ืนที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 150,000 บาท (เดือนกรกฎาคม 2566) 

สรุปการขออนุมัติปรับแผน และขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลางกรมอนามัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ภาพรวมการขออนุมัติปรับแผนและขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ จ านวนทั้งหมด 173 ครั้ง  
รวมทั้งสิ้น 73,392,718.96 บาท หน่วยงานที่มีการขออนุมัติปรับแผนบ่อยที่สุด 5 ล าดับ คือ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักงานเลขานุการกรม ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ส านักโภชนาการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ไม่มีการปรับแผน คือ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 
5 ราชบุรี และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ  น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่มงาน  ดังนี้  
ประเด็นที ่1 :  งบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานที่  
ค้างจ่าย (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565)  9 หน่วยงาน วงเงินรวม 17.1810 ล้านบาท ประกอบด้วย 

(1) งบเงินกู้ 6.1995 ล้านบาท  
  - มติ ครม.13 กันยายน 2565 

- ปรับปรุงโครงการลงในระบบ eMENSCR 16 กันยายน 2565 
  - จัดท าแผนการใช้เงินส่ง สบน. เพื่อขอจัดสรรเงินกู้ 28 กันยายน 2565 
ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ ทางกลุ่มงบประมาณได้ด าเนินการจัดท าแผน              
การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 

(2) งบกลาง 10.2909 ล้านบาท 
- มติ ครม.27 กันยายน 2565 
- จัดท าแผนการใช้เงินเพ่ือขอรับจัดสรรงบกลางกับส านักงบประมาณ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอท่านอธิบดีเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินให้หน่วยงาน 
(3) งบกลางคงเหลือ (รอบเดือนตุลาคม  - ธันวาคม 2564) 0.6906 ล้านบาท 
ซึ่งในส่วนของ งบกลาง กองคลังได้ด าเนินการกันเงินเหลื่อมปี (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 

2566) เรียบร้อยแล้ว และให้กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม ด าเนินการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้และงบกลาง
ต่อไป 
ประเด็นที ่2 งบประมาณค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์บุคลากร ปี 2565 (เพิ่มเติม) 
วงเงินที่กองคลังขอจัดสรรเพ่ิมเติม 1.2450 ล้านบาท เงินงบประมาณคงเหลือ ณ 22 กันยายน 2565 0.0689     
ล้านบาท รวม 1.3139 ล้านบาท งบประมาณรอเบิกจ่าย 1.5098 ล้านบาท ส่งผลกระทบ 5 หน่วยงานที่ไม่พอเบิก
ค่าเช่าบ้านเดือนกันยายน 2565 (กจ./กค./สภ./สอพ./กกส.) 
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ประเด็นที ่3 งบประมาณปี 2566 วงเงิน 1,778.4989 ล้านบาท 
- พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

19 กันยายน 2565  
**อยู่ระหว่างส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติแผนส านักงบประมาณ  
**คาดว่าจะจัดสรรงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2565 

แผนปฏิบัติการกลุ่มงบประมาณ ปี 2566 
การจัดท าค าขอ ปี 2567  
- ไตรมาสที่ 1 งบปี 67 ขั้นค าขอ มีการประชุมทบทวนและจัดท าค าของบประมาณ เมื่อวันที่              

3 ตุลาคม 2565 ประชุมพิจารณาค าของบประมาณ (งบลงทุน งบยุทธศาสตร์)  จัดท าค าของบประมาณ                     
ทุกงบรายจ่ายเสนอกรมอนามัย  

- ไตรมาสที่  2 งบปี 67 ขั้นส านักงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณส่งกระทรวงเสนอ                
ส านักงบประมาณและจัดท าแผนส านักงบประมาณขาขึ้น จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอส านักงบประมาณ  

- ไตรมาสที่ 3 งบปี 67 ขั้นสภา Defend กรอบวงเงินกับส านักงบประมาณ ทบทวนปรับปรุง
งบประมาณประชุมเตรียมการ จัดท าเอกสารชี้แจงสภา วงเงิน 70,000 บาท 

- ไตรมาสที่  4 งบปี 67 ขั้น พ.ร.บ. การชี้แจงงบประมาณต่อสภา การจัดท าแผนส านัก
งบประมาณขาลง การจัดท าแผนจัดสรร และสรุปบทเรียนการด าเนินงาน 

โดยไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 มีการจัดท าค าขอ ปี 2568 ควบคู่กันไปด้วยในส่วนของ                 
ไตรมาส 3 มีการทบทวนปรับปรุงแนวทางการจัดท าค าของบประมาณ งบลงทุน การจัดท าค าของบลงทุนรอบแรก 
และส่วนของไตรมาส 4 การทบทวนปรับปรุงแนวทางการจัดท าค าของบประมาณงบด าเนินงาน 

งานพัฒนาปรับปรุงระบบ (e-Budget- Anamai) 
- ไตรมาสที่ 1 ปรับปรุงรูปแบบและรายละเอียดการจัดท างบด าเนินงานโครงการ  
- ไตรมาสที่ 2 ข้อเสนอการปรับปรุงระบบ โดยประเมินการใช้งานระบบงบลงทุน  

ผ่าน Google Form  
- ไตรมาสที่ 3 ปรับปรุงระบบงบลงทุน ปรับปรุงระบบในส่วนของการจัดท างบลงทุน  
- ไตรมาสที่ 4 อบรมการใช้งานในส่วนของบด าเนินงาน (โครงการ) 
โดยไตรมาส 2 – ไตรมาส 4 มีการจัดท าราคามาตรฐานควบคู่กัน โดยการร่างราคามาตรฐาน          

มีการทบทวนปรับปรุงราคามาตรฐานงบลงทุน กรมอนามัย ส่วนราคามาตรฐาน Fix cost หน่วยงาน มีการทบทวน
ปรับปรุงราคามาตรฐานงบด าเนินงาน กรมอนามัย และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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3.กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลการเฝ้าระวัง (Surveillane Data) 
ปรับปรุงฐานข้อมูลเฝ้าระวังรายกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard) กลุ่มพัฒนา

ระบบข้อมูลได้ด าเนินการร่วมกับส านักผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาตัวชี้วัดเฝ้าระวัง จ านวนตัวชี้วัดเฝ้าระวังในระบบ 
เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 พบว่ามีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น และมีข้อมูลเฝ้าระวัง ปี จ านวน 176 ตัวชี้วัด 
และชุดข้อมูลที่ถูกเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2565 อีกจ านวน  5 ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในปี 2565 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2564 มีการพัฒนา Factsheet เฝ้าระวัง โดยสรุปผลที่เป็นตัวชี้วัดเฝ้าระวังและเผยแพร่ 

ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย  2564               

มีการเผยแพร่ไปยังห้องสมุด หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย หน่วยงานที่ส าคัญ และ จัดท า Template                        

คู่มือเฝ้าระวังรายละเอียดรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย      

ได้รับงบประมาณจากอธิบดีกรมอนามัย และเห็นควรให้มีการพัฒนารูปแบบ infografic และเผยแพร่ต่อไป 

ประเด็นที่ 2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม              

(DoH Dashboard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด 10,962 คน นอกกระทรวง

สาธารณสุข คิดเป็น 51.81 % กรมอนามัย คิดเป็น 30.20 % และกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็น 17.99 %                

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565)  

ประเด็นที่ 3 ข้อมูลเพื่อการบริหาร (Management Data) 
ระบบ DOC แก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2566 – 2570 

- มีการยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูลจาก D - FIN เปลี่ยนเป็น Key in ข้อมูลน าเข้าจากการประชุม
กรมอนามัย 

- แก้ไขการเชื่อมโยงกิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ ท าให้การแสดงผลสรุป
งบประมาณตาม cluster เป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  

- ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมส าคัญ/โครงการส าคัญ ให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์
กรมอนามัย ฉบับใหม่ (ปี พ.ศ. 2566 – 2570) 

- ปรับปรุงหน้ารายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายรายไตรมาส 

ระบบ (DOH Data Center) ได้ด าเนินการพลิกโฉม User Interface และ User Experience 
(UI/UX) ของระบบ DOH Data Center ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายนอกกรม 
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ประเด็นที่ 4 ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ (Open Data) พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย                          
(Anamai Data Catalog) ด้วยโปรแกรม CKAN เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมทั้งหมดของกรม และจัดท าชุดข้อมูลน าร่อง 
ปี 2565 จาก Cluster กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมจ านวน 25 ชุดข้อมูล 

ประเด็นที่ 5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านข้อมูล (Data HRD) การพัฒนาอบรม API Coding     
และอบรม Data Scientist  
แผนปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ปี 2566 

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลได้รับงบประมาณ จ านวน 700,000 บาท โครงการพัฒนาข้อมูลกลาง 
กรมอนามัยเพ่ือการยกระดับในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1.การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐขับเคลื่อนงานเฝ้าระวั ง งานสส . + อวล .             
จ านวน 200,000 บาท 

2.การพัฒนาชุดข้อมูลกลางเพ่ือการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม           
จ านวน 400,000 บาท 

3.การศึกษาสถานการณ์การ เฝ้ าระวั งด้ านส่ ง เสริมสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม                      
จ านวน 100,000 บาท 

งบประชุมราชการ กองแผนงาน จ านวน 31,900 บาท แบ่งเป็น 3 ประชุม ดังนี้ 
1.ประชุมบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล  
2.ประชุมพัฒนาข้อมูลกลาง  
3.ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง 

 

การท า Power Point แผนปฏิบัติการกองแผนงาน กรมอนามัย  
ขอความร่วมมือแต่ละกลุ่มงานส่งไฟล์ Power Point แผนปฏิบัติการ ให้กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

เพ่ือน าขึ้นบนเว็บไซต์กองแผนงานให้เป็นประโยชน์ต่อไป  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  น าเสนอผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 

1.การนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามสายรองอธิบดีนายแพทย์         
สราวุฒิ  บุญสุขและรองอธิบดีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา 

การตรวจนิเทศงานศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ,ศูนย์อนามัยที่ 8                
จ.อุดรธานี ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข่ามชาติ จ.ล าปาง, และศูนย์อนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์                         
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงาน ประเด็นที่ 1 ให้ก ากับติดตามการด าเนินงานของศูนย์อนามัยให้เป็น              
ไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานโดยไม่ทับซ้อนกับภารกิจของศูนย์อนามัย                         
และประเด็นที่ 2 ก ากับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัย ซึ่งต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย 
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2.รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
BIG ROCK 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านการอภิบาล การรักษาพยาบาล ที่บ้าน/ชุมชน และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม โดยกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพ  

2.1 กลไกการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ 83.75%  
2.2 การบริบาลและรักษาพยาบาล 80 % 
2.3 การสื่อสารสุขภาพเพ่ือการดูแลตนเอง 80 % 
3.แผนปฏิบัติการกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม ปี 2566 
1.โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 งบประมาณ 400,000 บาท มีทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 50,000 บาท 
(2) จัดท าคู่มือตรวจราชการกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 20,000 บาท 
(3) จัดท าคู่มือนิเทศงาน กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 20,000 บาท 
(4) จัดท าหนังสือรายงานประจ าปี กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จ านวน 100,000 บาท 
(5) นิเทศงาน กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 110,000 บาท 
(6) ประเมินแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  
(พ.ศ.2563 – 2565) จ านวน 100,000 บาท 
(7) สรุปผลการด าเนินงานภาวะฉุกเฉินและสาธารณะภัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  (ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมยังไม่ได้ประมาณการ) 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนและ                

12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณกรมอนามัย  
(1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  

จ านวน 600,000 บาท  
(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน  

จ านวน 1,500,000 บาท 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  - ไม่มี- 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นางสาวศนินธร ริมชลาลัย เลขานุการคณะท างานตัวชี้วัดกองแผนงาน น าเสนอตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองแผนงาน 

ตัวชี้วัดกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีดังนี ้ 
1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) (กลุ่มอ านวยการ/ทุกกลุ่ม) 
2.ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนที่ความรู้และการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ) 
3.ระดับความส าเร็จร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มอ านวยการ/ทุกกลุ่ม) 
4.ระดับความส าเร็จของร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม/กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์) 
5.การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล (กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล/ทุกกลุ่ม) 
6.จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมอนามัย (รายหน่วยสะสม)  

(กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล) 
7.ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและข้อตกลง/

พันธสัญญาระหว่างประเทศ (กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์/กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม) 
ประเด็นเพ่ือพิจารณา 
(1) กองแผนงานก าหนด 7 ตัวชี้วัดเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ 2566 
(2) มอบทุกกลุ่มงานเจ้าภาพด าเนินการจัดท า Template ตัวชี้วัดส่งกพร. 
(3) มอบทุกกลุ่มงานประสานการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง/รับผิดชอบ 
(4) ให้เบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานกองแผนงานในการด าเนินงานทั้ง 7 ตัวชี้วัด 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
เรื่ อง  การ เปิด ให้บริการระบบจองสิทธิ์ การ ใช้ งาน Video Conference กรมอนามัย                       

ก าหนดผู้อนุมัติการขอใช้สิทธิ์ใช้งานระบบประชุมทางไกลประจ าหน่วยงาน จ านวน 2 คน จากเดิมกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อมีการจัดตั้งกองดิจิทัลจึงต้องมีผู้รับผิดชอบของกองแผนงานในการพิจารณาสิทธ์การใช้
งานของแต่ละกลุ่มงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการด าเนินงาน 
 

มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมรับทราบ 
  2.มอบหมายให้นายธนพล สวารักษ์ และนางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย  
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล เป็นผู้รับผิดชอบการอนุมัติขอใช้สิทธิ์การใช้งานระบบประชุมทางไกล VideoConference 
ของกองแผนงาน  
 

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

     นางสาวสุจิตรา   บุญโต   ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


