
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารศก. (Staff)  
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอ าพร บุศรังษี    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข    ประธาน 
2. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสิทธิ   
3. นางสาวพรรณวรท อุดมผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย  
4. นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย  
5. นางมานิตย์ พิรักษา หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ   
6. นางวาสนา ปะสังคานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
6. นางมะลิลา ตันติยุทธ นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ  

 

สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563   
  นางมะลิลา ตันติยุทธ แจ้งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 ในระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ย.63  เพ่ือให้

แต่ละกลุ่มได้พิจารณาปรับแผนเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 
 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจ าปี 2563 
ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

รายการ เดือนมิ.ย.63 เดือนก.ค.63 เดือนส.ค.63 เดือนก.ย.63 หมายเหต ุ
แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ 
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
1.1 จัดประชุม คกก.สธ. 102,650  102,650   
1.2 การประชุมคณะอนุกก.กลั่นกรอง           
ร่างกม.ระดับอนุบัญญัติตามกม.สธ. 

17,125 
(จัดแล้ว) 

17,125 17,125   

1.3 การประชุม Cluster LAW  700 700 700   
1.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพ                
ฝ่ายเลขานุการ คกก.ตามกฎหมาย  

28,000 28,000 
(1-2 ก.ค.63) 

  เลื่อนมาจดัเดือน
ก.ค.63 

1.5 การประชุมเรื่อง “เทคนิคการ
น าเสนอ” 

 32,000    

1.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ก าหนด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการ
เรียนรู้กม.ในความรับผดิชอบของกรม
อนามัย 

 50,750    

1.7 การทบทวนสถานการณ์การด าเนินงาน
ตามกม.ที่เกีย่วข้องโดยการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ เอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์
และเรียบเรียงข้อมูลการบังคับใช้ กม.สธ.
และกม.ว่าด้วยโรงงาน 

140,000  210,000 210,000 -เลื่อนเบิกจ่าย      
ไปเดือนก.ย.63 
ให้ได้ตาม
ระยะเวลาใน TOR 
- แจ้งพัสดุ         
เร่งด าเนินการ          
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รายการ เดือนมิ.ย.63 เดือนก.ค.63 เดือนส.ค.63 เดือนก.ย.63 หมายเหต ุ
ท าสัญญาจ้าง 
 

1.8 ประชุม คทง.จัดท าแผนการด าเนินการ
ตามพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

3,100 
(ก าหนด          

จัดสัปดาห์ที ่4) 

3,100   จัด 1 ครั้ง 

9. วิเคราะห์กม./ระเบียบ/ค าสั่ง/มติครม.      
ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 2019 ของหน่วยงานทุก
ระดับเพื่อจัดท าแนวทางและบทบาทหน้าที่
ของศอ.,สสจ. 

1,500 
(ด าเนินการแล้ว) 

    

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 
2.1 ประชุมทางไกล Teleconference          
ในระดับผู้รับผิดชอบงาน 

3,800     

2.2 ประชุมทางไกล Teleconference  
ในระดับผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 

3,800     

2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามกม.สธ. 

 16,250    

2.4 ประชุมคณะท างานและรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างแผนงาน/มาตรการการพัฒนา
และขับเคลื่อนการบังคับใช้กม.ว่าด้วยการ
สาธารณสุข (2563-2567)  

36,550 38,450    

2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานข้อมูลส าคัญ
และระบบสารสนเทศด้านการบังคบัใช้กม. 
ที่อยู่ในความรับผดิชอบกรม และติดตาม
ประเมินผลการน าเทคโนโลยไีปใช้ของภาคี
เครือข่าย 

1,280 1,280    

2.6 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบของ      
กรมอนามัยและกฎหมายอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

10,800     

2.7 สร้างช่องทางในการขับเคลื่อน
กฎหมายและผลติสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ในความรับผดิชอบของกรมอนามยั และ
เผยแพรผู่้ประกอบกิจการ และเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชน 

100,000 34,300 
90,000 

  จ้างท าคลิปวีดีโอ
ปรับค่าจ้างลดลง
คงเหลือ  
90,000บาท  

2.8 พัฒนาหลักสตูรอบรมตามกฎหมาย 
ส าหรับอปท.สสอ.,สสจ และเจ้าหน้า
ส่วนกลางกรมอนามัย รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบ/วิธีการในการขับเคลื่อนการน า
หลักสตูรไปใช้ประโยชน์ โดยให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารบัการอบรมแบบ 

8,550 6,200 300,000   
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รายการ เดือนมิ.ย.63 เดือนก.ค.63 เดือนส.ค.63 เดือนก.ย.63 หมายเหต ุ
Online หรืออบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ได ้
2.9 ประเมินและวิเคราะห์ข้อมลูรายงานผล
การด าเนินงานของ คสจ. และ คสก.รวมทั้ง
ปรับปรุงโปรแกรมก ากับติดตามรายงานผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ระยะที่ 2)  

 9,950 9,950 - ปรับลดวงเงินจาก 
30,000 คงเหลือ 
19,900 บาท
แบ่งจ่าย 2 งวด
ตาม TOR  

3. โครงการคุม้ครองสิทธิประชาชน 
3.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ์

23,400 23,400 23,400 23,400  

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ์

14,480 14,480 14,480 14,480  

3.3 การประชุมคณะท างานเปรียบเทียบคดี
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก           
พ.ศ.2560 

350 350 350 350  

4. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่กรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม  
4.1 พัฒนาองค์กร PMQA 
/HPO/HLO/KM/PMS/โครงสร้าง 

3,500 3,500 3,500 
 

3,500 -  การปรับปรุง
โครงสร้างขอให้
ผู้รับผิดชอบศึกษา
รายละเอียดการ
เขียนของ
หน่วยงานท่ีมีการ
ปรับโครงสร้าง 
หรือสอบถามจาก
กองป. 
(ดร.เบญจวรรณ)  

4.2 การประชุมหน่วยงาน/Staff  7,600  7,600   
4.3 การพัฒนาศักยภาพบคุลากร 25,000     
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 
5.1 การบริหารจัดการหน่วยงาน (อาทิ) 
ค่าจ้างเหมาบริการ /ค่าวัสดุส านักงาน/          
ค่าทางด่วน /ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  

107,000 107,000 107,000 56,393  

5.2 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน 
(จ านวน 9 ราย)  

120,000 120,000 120,000 120,000  

แผนงานบุคลากรภาครฐั 
6. โครงการบริหารจัดการค่าใชจ้า่ยตามสิทธิ  
6.1  ค่าเช้าบ้าน (จ านวน 4 ราย)  9,130    -กองคลัง         

ยังไม่ได้โอน
งบประมาณมาให้
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รายการ เดือนมิ.ย.63 เดือนก.ค.63 เดือนส.ค.63 เดือนก.ย.63 หมายเหต ุ
ขอให้ผู้ที่เบิก          
ค่าเช่าบ้านส่ง
หลักฐานต่อเมื่อ
ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเตมิแล้ว  

  
 มติที่ประชุม   รับทราบและมีการปรับแผนในการด าเนินงานแต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย รายเดือนตาม   

ที่กรมก าหนด คือ  
 เดือน เป้าหมายการเบิกจ่าย 
มิ.ย. 84%  
ก.ค. 94% 
ส.ค. 96% 
ก.ย. 100% 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางมะลิลา ตันติยุทธ จัดท ารายละเอียดประกอบการชี้แจง (กรณีผู้บริหาร
สอบถาม) ว่ากิจกรรมที่ไม่สามารถปรับแผนการเบิกจ่ายได้เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่นค่าจ้างหมาบริการ รายเดือน              
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามกฎหมาย และค่าจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน  เป็นต้น 

2. แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 
     ด้วยกองแผนงาน แจ้งกรอบการจัดท าและขับเคลื่อน Cluster ซึ่งประกอบด้วย  Master Plan             

(แผนแม่บท ปี 2564 – 2565), แผนปฏิบัติราชการปี 2565 ,แผนงบประมาณขาขึ้นปี 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการขาลง ปี 2564 (Action Plan) ซึ่งกรอบระยะเวลาในการจัดท า Master Plan ปี 2564 - 2565                   
และกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการปี 2565 ในเบื้องต้นกองแผนงานได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63                   
โดยได้ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2565               
และได้ร่วมกันจัดท า Worksheet 1 (ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ) ซึ่งศก. และ Cluster LAW ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน ที่
มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่  

 แผนแม่บท : กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 แผนย่อย : การพัฒนากฎหมาย 
 เป้าหมาย : กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบที่มุ่งให้ 

ประชาชนในวงกว้างที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนกฎหมายที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น 

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
          ในการด าเนินงานต่อไป Cluster LAW จะต้องร่วมกันวิเคราะห์ Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่า)             

ตาม Worksheet 2 และส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 12 มิ.ย.63    

    มติที่ประชุม   รับทราบ ก าหนดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ใน Cluster LAW โดยเชิญจนท.
จากกองแผนงานร่วมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบ/ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตาม Worksheet 2               
ในวันที่ 9 มิ.ย.63 และขอให้มีการพิจารณาร่วมกันภายในศก.ก่อนส่งให้กองแผนงานในวันที่ 12 มิ.ย.63 
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3. การขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณเพื่อจัดท าโปรแกรมท าบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข              
     นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ศูนย์เทคฯ สป. ได้อนุมัติให้จัดท าโปรแกรม
ท าบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้ว ตามแผนจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 แต่เนื่องจากมีงบประมาณ
เพียงพอที่จะด าเนินงานในปีนี้ จึงขอแปลงหมวดเงินจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุนในวงเงิน ประมาณ 60,000 บาท  
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมไม่ขัดข้องโดยขอให้นางมะลิลา ตันติยุทธ จัดท ารายละเอียดว่างบประมาณ            
ที่จะขอแปลงหมวดเงินจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน (จากแผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ)ใช้งบจาก
กิจกรรมใดบ้าง และเมื่อใกล้สิ้นปีงบด าเนินงานประมาณไม่เพียงพอ ให้ของบประมาณจากกรมเพ่ิมเติม               
และขอให้กลุ่มสส.ด าเนินการขออนุมัติจัดท าโปรแกรมฯ เพ่ือเป็นต้นเรื่องในการขอแปลงหมวดเงินผ่านกลุ่มบย. 
ด าเนินการต่อไป 
4. แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
(รอบ 6 เดือนหลัง) มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี และมิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร 
     นางมานิตย์ พิรักษา กลุ่มอก. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 1 และมิติที่ 3 ได้เสนอแผนการ
ขับเคลื่อนของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนหลัง) ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กร           
มีสุขภาพดี ประกอบด้วย  
 1) กิจกรรมออกก าลังกาย (8 กิจกรรมย่อย)  
 2) กิจกรรมด้านโภชนาการ (3 กิจกรรมย่อย)            
 3) กิจกรรมการประเมินผล (5 กิจกรรมย่อย)   
 ประธาน ได้เน้นย้ าส าหรับกิจกรรมด้านโภชนาการ เรื่องการรณรงค์ให้จัดอาหารเพ่ือสุขภาพเป็น
อาหารว่างและอาหารกลางวันในการจัดประชุมของหน่วยงานนั้น และกรณีที่จ้างจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มให้ขอความร่วมมือให้ผู้จัด จัดอาหารเพ่ือสุขภาพด้วย และแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน            
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร ที่ประชุมขอปรับบางกิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสม โดยร่วมกันพิจารณาแล้ว            
และเห็นชอบให้มีกิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้บุคลากรในแต่ละเดือน 
 2) ประชาสัมพันธ์เทคนิคการออมเงินให้ได้ผลดีมากท่ีสุด 
          3) กิจกรรม D- Day รณรงค์ให้บุคลากรศก. ออกก าลังกายตาม Social Distancing (มีหลักฐานการ          
เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ภาพถ่ายการออกก าลังกาย ยอดจ านวนก้าว เป็นต้น 
 4) กิจกรรมร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 โดยขอให้ทบทวนเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมด้วย 
  5. แนวทางการ Work from home ของบุคลากรศก. 
       นางมานิตย์ พิรักษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้กรมแจ้งให้หน่วยงานพิจารณาการท างานเหลื่อม
เวลาและการ Work from home ของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเวลาที่ก าหนดให้ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ดังนี้ 

 รอบเวลา 07.30 - 15.30 น 
 รอบเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 รอบเวลา 09.30 – 17.30 น. 
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 มติที่ประชุม  รับทราบและมีข้อตกลงร่วมกันว่า ศก.ไม่มีการท างานแบบ Work from home 
เนื่องจากภาระงานแต่ละกลุ่มมีมาก ประกอบกับในช่วงสถานการณ์นี้จะต้องรองรับข้อสั่งการจากผู้บริหาร หรือการ
ไปเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา และอนุญาตให้บุคลากรท างานแบบเหลื่อม
เวลาได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ากลุ่ม  และในการเลือกรอบเวลาปฏิบัติงานขอให้เลือกช่วงเวลาให้เหมือนกัน
ตลอดทั้งเดือน และมอบให้กลุ่มอก.ท าหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลการของหน่วยงาน .ทราบต่อไป   
6. แผนผังส านักงานใหม่ของศก.  

   นางมานิตย์ พิรักษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สลก.ได้จัดท าแผนผังส านักงานใหม่โดยขอให้หน่วยงาน
ได้พิจารณา กรณีมีการปรับแก้ไขแจ้งให้ สลก. ทราบจะได้สรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และได้พิจารณาร่วมกันจัดที่นั่งของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมกับจ านวนของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม ขอให้มีปริ้นเตอร์ประจ ากลุ่ม  ขอให้กลุ่มอก.พิจารณาว่าปริ้นเตอร์มีเพียงพอในแต่ละกลุ่ม
หรือไม่ ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารให้ตั้งไว้นอกส านักงาน และมอบให้ กลุ่มอก. ประสาน สลก. ในการปรับแก้ไข
แผนผังใหม่ 

 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วาสนา ปะสังคานนท์ 
นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการ 

 สรุปการประชุม 
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