รายงานการประชุมกองกฎหมาย
ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕64
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
ผู้มาประชุม
1. นางณีรนุช อาภาจรัส
2. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน
3. นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์
4. นางวาสนา ปะสังคานนท์
5. นางสาวสุภาวดี จันทมุด
6. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์
7. นางสาวพรพรรณ วรตันติ
8. นางกรณิกา ดงแสง
9. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
10. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
11. นางสาวพรนภา แซ่ลี้
12. นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ
13. นางมานิตย์ พิรักษา
14. นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร
15. นายศุภชัย เครือเมฆ
16. นายเทิดทูล เจริญสุข
17. นางพิศมัย วัดสา
18. นางสาวฉายจิต ทองแหยม
19. นางสาวประภัสสร สว่างภพ
20. นางสาวสิริมา นาทองชัย
21. นายคมน์พิสิฐ พุฒิเผือก
22. นายไอลวิล ขันธสนธิ์
23. นางนิยดา วิไลกิจวัฒน์
24. นายภัทรวิทย์ รัตนเสริมพงศ์
25. นางสาวณสิกุล ดีอ่อน
26. นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี
27. นางสาวจิรัชญา สายสะโร
28. นางสาวผกากานต์ เพ็ชรบุรี
29. นายธนเสฎฐ์ พรหมโพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย ประธานการประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานธุรการ ส4
พนักงานธุรการ ส3
พนักงานพิมพ์ ส3
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติกร
นิติกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์และพัสดุ
ผู้ไม่มา/...
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาววิกรานต์ ยาสมาน
1. นางสาวพรรณวรท อุดมผล
2. นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
3. นางมะลิลา ตันติยุทธ
4. นายกานต์ เจิมพวงผล
5. นางสาวสุจิตรา นามประดิษฐ์
6. นางสาวขวัญใจ แว่นใหญ่
7. นางจุฑามาศ แสงส่ง
8. นางสาวอรณิชา บรรพศรี
9. นางสาวไพลิน สาราบรรณ์
10. นายวิทยา โสแพทย์
11. นายไอลวิล ขันธสนธิ์
12. นายประวิทย์ เหมือนนึก

นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นิติกร
นิติกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติกร

ไปราชการ
ไปราชการ
ติดประชุมราชการอื่น
ไปราชการ
ลาพักผ่อน
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
WFH
ไปราชการ
ติดประชุมราชการอื่น
WFH

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากที่ประชุมกรม
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยเน้นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ให้เป็นไป
ตามที่ ค.ร.ม. และกรมอนามัยกำหนด ในเดือนตุลาคม 2564 กองกฎหมายสามารถเบิกจ่ายได้ 2.45% (เป้าหมาย
9%) ซึ่งเป็นลำดับที่ 4 ใน 5 หน่วยงานส่วนกลางที่สามารถเบิกจ่ายได้มากที่สุด แต่ในภาพรวมของกรมยังไม่สามารถ
เบิ ก จ่ ายได้ ต ามเป้ าหมาย จึ งมอบหมายหั ว หน้ ากลุ่ ม กำกั บ ติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณของกลุ่ ม ให้
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีงานด่วนเข้าแทรกมาก็ให้ปรับแผนปฏิบัติการ
2) การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเข้ าร่ว มกิ จกรรมที่ ภ าคี เครื อ ข่ ายภายในกรมอนามั ย จั ด วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2564 เป็นวันส้วมโลก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม และขอความร่วมมือจาก กกม.
ใ น ก า ร ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม จึ ง ข อ ใ ห้ ก ลุ่ ม ส่ ง ตั ว แ ท น เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
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3) การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น 3 ปี 2565 ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ล้านคน จึง
ขอให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
4) กรมอนามัยให้ความสำคัญเรื่องโปรแกรมออนไลน์ การออกใบอนุญาต บัตรเจ้าพนักงาน และให้
ดำเนินการในภาพของกรม จึงมอบกลุ่ม สส. ประสาน/ติดตามกองแผนงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทัน
5) การวิเคราะห์ กฎหมาย กรมอนามัยมอบกองกฎหมายวิเคราะห์ กฎหมาย การกระจายอำนาจ
ด้านสาธารณสุขโดยถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีผลกระทบ/ข้อดี/
ข้อเสียอย่างไรต่อกรมอนามัย และให้ กองกฎหมายนำเสนอในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป จึงมอบกลุ่ม สส. เป็นแกนหลัก
และมอบกลุ่ม พก. ร่วมดำเนินการด้านกฎหมาย
1.2 การจั ดโครงสร้ า งภายในกองกฎหมาย เมื่อ วัน ที่ 29 ตุล าคม 2564 หน่ว ยงานได้มี คำสั่ งแบ่ ง
โครงสร้างภายในเป็น 6 กลุ่มงาน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย 2 คน ได้แก่ นายสุพจน์ อาลีอุสมาน ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการ และนางสาววิกรานต์ ยาสมาน
ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกฎหมาย และมีเจ้าหน้าที่บางคนต้องย้ายกลุ่มงาน
ให้ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ ทั้งนี้ อาจมีปรับเปลี่ยนในโอกาสต่อไป
1.3 การตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมหรือเป็นผู้จัดประชุมก็ควรตรงต่อเวลา เพื่อเป็นการให้
เกียรติผู้จัดประชุมและเคารพตนเอง และให้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1.4 แสดงความยิ น ดี กั บ เจ้ าหน้ า ที่ ก องกฎหมาย นางสาวพรรณวรท อุ ด มผล และนางสาวสกุ ณ า
คุณวโรตม์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนระดับสูงขึ้น
1.5 เจ้าหน้าที่กองกฎหมายได้ร่วมทำบุญกฐินกรมอนามัย ยอดเงินทำบุญ จำนวน 3,199 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และให้เจ้าหน้าที่ กกม. ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
กลุ่มอำนวยการได้จัดทำรายงานการประชุม กองกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม
๒๕64 และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบเรียบร้อยแล้ว นางมานิตย์ พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จึงขอให้
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางวาสนา ปะสังคานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจำปี 2565 กองกฎหมาย งบดำเนิ น งาน ณ วั น ที่
9 พฤศจิ ก ายน 2564 และผลการวิ เคราะห์ ก ารเบิ ก จ่ า ย ปั ญ หา/อุ ป สรรค และแนวทางการแก้ ไ ข ดั ง นี้
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ประธาน - มอบหัวหน้ากลุ่มกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการของกลุ่มให้ได้ตามแผน หากมีปัญหา/อุปสรรค
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ก็ปรับแผนเพื่อให้หน่วยงานได้เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย
- การจัดประชุม การเดินทางไปราชการ หรืออื่นใด ที่ทราบกำหนดการล่วงหน้า ขอให้ยืมเงินราชการจาก
กองคลัง ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อช่วยในเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยให้ถือเป็นนโยบาย
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายให้มีการประสานขอผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า ส่วนความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานให้กลุ่มเจ้าของงานและกลุ่มอำนวยการช่วยกันดู
- การจัดทำ TOR การประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายของกลุ่ม พก.ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน
2564 เนื่องจากวงเงินงบประมาณค่อนข้างสูง หากติดขัดอย่างไรให้มาหารือกัน กรณีไม่มั่นใจเรื่องระเบียบให้ถามผู้รู้
จากกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือกองคลัง และมอบกลุ่ม อก. ช่วยในเรื่องของระเบียบ
มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)
3.2 นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นางวาสนา ปะสังคานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบนโยบายมุ่งเน้นของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
(ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย คือข้อ 4 สุขภาพดีวิถีใหม่)
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(ต่อ)
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(ต่อ)
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ประธาน เจ้าหน้าที่กองกฎหมายต้องทราบว่ากองกฎหมายเกี่ยวข้องในส่วนไหนของนโยบาย จึงให้หัวหน้ากลุ่มสื่อสาร
ให้ผู้อยู่ในบังคับบัญชาเข้าใจ
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)
3.2 แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.4 มีการปรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์
- การคีย์ DOC มีเปลี่ยนแปลง กลุม่ บย. จะสื่อสารผู้เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป
- หากมีข้อสงสัยเรื่องเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด สอบได้ที่กลุ่ม บย. หรือเจ้าภาพตัวชี้วัด
- เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กำหนด ให้ความสำคัญกับ PMQA หมวด 3 และหมวด 6 หน่วยงานควรใช้กลไก
PMQA ขับเคลื่อน กลุ่ม สส. มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน และจัดทำ SOP งานของทุกกลุ่มแล้ว
สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานตอบตัวชี้วัดได้ (ผู้เสนอ : น.ส.พรนภา แซ่ลี้ กลุ่ม สส.)
- คำสั่ง PMQA ของกองกฎหมาย กลุ่ม บย. อยู่ระหว่างการทบทวนและร่างคำสั่ง และจะได้นำเสนอผู้อำนวยการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และประธานให้นำเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัด-งานตาม
ภารกิจของกลุ่มที่ถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลหารือใน Staff ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)
3.4 ผลการดำเนินงานของกลุ่ม
1) กลุ่มพัฒ นากฎหมาย นางสาวสุภาวดี จันทมุด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจ้งให้ที่
ป ร ะ ชุ ม ท ร า บ ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ข อ ง ก ลุ่ ม ดั ง นี้
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ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการอธิบดี
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กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบได้ประสานกับกลุ่ม บย. เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และ
ทาง Facebook หน่วยงาน
ประธาน ขอให้กลุ่ม พก. ดำเนินการ ดังนี้
- เรื่องที่เสนออธิบดีและท่านมีแก้ไขกลับมา ก็ให้กลุ่ม พก. เร่งดำเนินการ เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่กำลังจะ
เปิดประเทศ
- กฎหมายใหม่ต่าง ๆ ที่ออกมา ให้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน และให้ร่วมกันกับกลุ่ม สส. ในการทำ
ความเข้าใจกฎหมายเพื่อไปถ่ายทอดต่อหรือทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยถือเป็นผลงานของทั้ง 2 กลุ่ม
- ให้มีการติดตามหนังสือที่เสนอลงนาม
- TOR งานจ้างประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย ให้กลุ่ม พก. เร่งดำเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)
2) ผลการดำเนิ น งานของกลุ่ ม คุ้ มครองและพิทั กษ์ สิ ทธิ์ นายสุ พจน์ อาลี อุส มาน นั กวิช าการ
สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม คส. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม ดังนี้
• พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้ คพอ. ทำหน้าที่วินิจฉัย และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
• ตั้งคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่อง
• คส. ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการของ คพอ. และคณะอนุกรรมการ
• เมื่อมีคำวินิจฉัยแล้ว หากถูกฟ้องศาลปกครอง ต้องทำคำให้การแก้คำฟ้องภายในเวลาที่กำหนด
• เรื่องอุทธรณ์ เฉลี่ย 10 เรื่อง/เดือน เนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีความคาดหวังต่อผลการพิจารณาสูง
• คดีปกครอง เฉลี่ย 2 เรื่อง/เดือน
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- การเชื่อมโยงงานภายในกองกฎหมาย งาน พ.ร.บ. นมผง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม พก. ในการออกหลักเกณฑ์
เพิ่มเติม กลุ่ม สส. ในการขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมาย กลุ่ม กว. ในการเปรียบเทียบคดี
- กลุ่ม คส. เดิมเป็นผู้รับผิดชอบงานเปรียบเทียบคดี ซึ่งยังมีงานเปรียบเทียบคดี ที่อยู่ระหว่างดำเนินการหลาย
เรื่องซึ่งไม่ได้ส่งมอบให้กลุ่ม กว. ดำเนินการต่อ
ประธาน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
- งาน PA ภารกิ จกองกฎหมาย (ร้ อ ยละของเรื่อ งอุ ท ธรณ์ ที่ ด ำเนิ น การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เสร็จ สิ้ น ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) มีการตั้งเป้าหมายไว้ต่ำกว่า 100 จึงให้กลุ่ม คส. กำหนดเงื่อนไขไว้ใน Template ด้วย
- ควรจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน หรือ SOP งานเปรียบเทียบคดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานของกอง
กฎหมาย และศูนย์อนามัย
- ควรมีการสกัดเป็นชุดความรู้หรือกรณีศึกษาการจัดการเรื่องอุทธรณ์โดยไม่ระบุตัวตนหรือหน่วยงาน เพื่อ
สะท้อนให้กลุ่ม สส. ในการบังคับใช้กฎหมาย และกลุ่ม พก. ในการพัฒนากฎหมาย
- ควรมีการพัฒนาศักยภาพ/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
- พ.ร.บ. นมผง ต้องหารือกันเพื่อออกแบบระบบงานให้ชัด ทำแผนงานร่วมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ทั้ง 4 กลุ่ม
วิชาการ ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน จึงมอบกลุ่ม กว. เป็นหลักในการจัดประชุมหารือ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบระบบการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และให้กลุ่ม บย. ร่วมประชุมด้วย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)
3) ผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย นางสาวพรนภา แซ่ลี้ นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานการดำเนินงานของกลุ่มช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของการขับเคลื่อน
แนวทางในการใช้อำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19
- จั ด ประชุ มวัน ที่ 13 พฤศจิก ายน 2564 ร่ว มกับ สายอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มและกองแผนงาน
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการโควิดพรีเซ็ตติ้ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจไปยังสาธารณสุขจังหวัด
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ กฎหมายที่ออกใหม่ที่ต่อเนื่องมาจากกลุ่ม พก.
- จัดทำแนวทาง ประกาศโควิด 19 ทำสื่ออินโฟกราฟฟิค/วันเพจ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
- ทำหนังสือประสานกับจังหวัด
- ระบบกระบวนการตอบข้อหารือ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- การทำ/...

~ 15 ~
- การทำแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย ได้ทำหนังสือขอข้อมูลหน่วยงานวิชาการ
จัดทำเป็นรูปเล่ม นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป
ประธาน มอบหมายให้กลุ่ม สส. ดำเนินการ ดังนี้
- ให้ มีการทำข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูล ลู กค้า ให้ ครอบคลุ ม เพื่อ ใช้เป็ นฐานข้อมูล ในการพัฒ นา
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
- การทำสื่ออินโฟกราฟฟิคทำได้ดีอยู่แล้ว แต่ให้ทำร่วมกับกลุ่ม พก.
- ให้จัดทำเพาเวอร์พอยท์ต้นแบบให้ศูนย์อนามัยไปสื่อสารสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และ
ประธาน - แจ้งกำหนดประชุมกองกฎหมาย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์
วัชโรทัย ให้ทุกคนเข้าร่วมประชุม
- มอบหมายกลุ่ม บย. ดำเนินการการหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์กองกฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน มอบกลุ่ม สส. ดำเนินการวางระบบกระบวนการตอบข้อหารือ และมอบกลุ่ม กว. เป็นหลักในการจัดประชุม
5 กลุ่มวิชาการ หารือกันเพื่อออกแบบระบบงาน พ.ร.บ. นมผง โดยให้นำเสนอในที่ประชุมกองและให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2564
- ให้นำเรื่องที่ประชุมในวันนี้ไปสื่อสารต่อกับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
นางวาสนา ปะสังคานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม บย. แจ้งที่ประชุมว่า
หากกลุ่ ม งานมี ข้ อมู ล ที่ จ ะลงในเว็บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน ขอให้ ก รอกแบบฟอร์ม ส่ งข้ อมู ล เผยแพร่โดยหั ว หน้ ากลุ่ ม เป็ น
ผู้กลั่นกรองและส่งไฟล์ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ บย. ทางอีเมล์เท่านั้น
สำหรับกลุ่ม กว.เอกสารสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์
กองกฎหมายได้
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร
นางมานิตย์ พิรักษา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

