
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม 
คร้ังท่ี 3/2557 

วันพุธท่ี 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

................................................................... 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายสาทิตย์  คงสอน  เลขานุการกรม         ประธาน 
2. นางสาวพิมพ์รําไพ พยัคฆะนิธิ หัวหน้ากลุ่มรายงานและประสานราชการ    
3. นางสาววิไล  ชูเกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มช่วยอํานวยการ     
4. นางสุวรรณา  ไชยวังษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร       กรรมกา 
5. นางสาวอรุณรุ่ง  ศรีรัตนารัตน ์ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  รมการ      กรรมการ 
6. นางสาวอโนทัย  ปานจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
7. นางสาวศิริรัตน์            สาตรา            ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
8. นางสาวจุรรีัตน ์  เกิดลาภ  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที ่       ผู้ช่วยเลขานุการทีป่ระชุม 

ผู้ไมม่าประชมุ 
1. นางสาวเอ้ือมพร  เพ็ชรน้อย  หัวหน้างานรายงานและการประชุม  เลขานกุารทีป่ระชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวัชระศักด์ิ  คําด้วง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิัติการ 
2. นางสาวศุณิชา  อาคะพงศ ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิัติการ 

เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 
                       เลขานุการกรม ทําหน้าท่ีประธาน กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที ่1  เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ   
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม                
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร สํานักงานเลขานุการกรม ครั้งท่ี 2/2557 
   มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชุม                

ระเบียบวาระที ่3 เรื่อง สืบเนื่อง 
 3.1 เรื่อง ติดตามข้อส่ังการของเลขานุการกรม 
 3.1.1 เรื่อง ตดิตามความก้าวหน้าวันสถาปนากรมควบคมุโรค ครบรอบ 40 ปี 
 หัวหน้ากลุ่มรายงานและประสานราชการ   รายงานว่า ได้ ดําเนินการจัดทําคําสั่ ง
คณะกรรมการอํานวยการเสนอกรมควบคุมโรคเพ่ือลงนามเรียบร้อยแล้ว และจะจัดประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการเพ่ือ                แบ่งหน้าที่คณะทํางานต่อไป 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 
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 3.1.2 เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป รายงานว่า ได้สรุปรายงานความก้าวหน้าการเชื่อมต่อระบบ
อิเล็กทรอนกิสข์องกรมควบคุมโรคกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ และผลการดําเนินงาน ต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 เสนอเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว  

 มติที่ประชุม รับทราบ      

 3.1.3 ผลผลิตทีค่าดว่าจะสําเร็จในรอบ 6 เดือนหลัง  ไม่มีการรายงานผล 

 มติที่ประชุม รับทราบ    

                3.2 เร่ือง ติดตามผลการดําเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบัติงาน 
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รายงานว่า ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้  
 มิติที ่1 ด้านประสิทธผิล  
 ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและขัน้ตอนการบรหิารจัดการการเตรียมความพร้อม และการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉนิด้านโรคและภยัสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ผลการดําเนนิงาน ถงึขัน้ตอนที่ 2 
 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานท่ีใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสข์องกรมควบคุมโรค ผลการ
ดําเนนิงาน ถงึขัน้ตอนที่ 4  
 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังานของกรมควบคุมโรค ผลการ
ดําเนนิงาน ถงึขัน้ตอนที่ 3  
 มิติที ่2  ด้านคุณภาพการใหบ้รกิาร  
 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของสํานกังานเลขานกุารกรม  (ระบบ
สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์) ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโดยการทําหนงัสือเพ่ือสอบถามปัญหาอปุสรรคของ
หน่วยงานต่างๆ 
 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายรวม ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 45.20  
 ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนนิงานของสํานกังานเลขานุการกรมท่ีมีคุณภาพตาม     
ผลการดําเนนิงาน ขัน้ตอนที่ 3 
 มิติที ่4 ด้านการพฒันาองค์กร  
  ระดับความสําเร็จของสํานักงานเลขานุการกรมในการดําเนนิการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์
ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด ผลการดําเนนิการ ขั้นตอนที่ 3  
  ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับบุคคล  ผลการดําเนินงาน ถึงขั้นตอนท่ี 3 
  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูข้องสํานักงานเลขานกุารกรม ผลการดําเนนิงาน ถงึขัน้ตอนที่ 3 
  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ผลการดําเนินงาน ถึงขั้นตอนท่ี 3 
  ระดับความสําเร็จของการนําขอ้มูลจากระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ผลการดําเนนิงาน ถงึขัน้ตอนที่ 3 
 ประธาน ขอให้กลุ่มบริหารทั่วไปติดตามการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานใน
สังกัด และรายงานผลความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2557 ให้ประธานทราบโดยตรง  และมอบหมายให้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรจัดทําแผนการติดตามตัวช้ีวัดต่อไป 

 มติที่ประชุม รบัทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนนิการต่อไป 
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                3.3 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มงาน  
   3.3.1  กลุ่มบรหิารทั่วไป เร่ือง การดําเนนิงานกิจกรรม 5 ส สํานกังานเลขานุการกรม 
 ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป (นางสาวศิริรัตน์ สาตรา) รายงานว่า กิจกรรม 5 ส.  ได้ถูกกําหนด            
ให้เป็นตัวช้ีกลาง ของสํานักงานเลขานุการกรม โดยมีน้ําหนักร้อยละ 5 ดังนั้นขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มแจ้งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบและดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินท่ีกําหนดในรอบ 6 เดือนแรกด้วย  
 ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากใกล้กําหนดเวลาเข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง
แล้ว ดังนั้นควรให้ทุกคนดําเนินการจัดทําแบบมอบหมายงานสําหรับการประเมินโดยเร็ว และมอบหมายให้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเลขานุการกรมให้
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 

 มติที่ประชุม รบัทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนนิการต่อไป 
 
 3.3.2 กลุ่มรายงานและประสานราชการ  เรื่อง สรุปผลการศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีราชา 
 หัวหน้ากลุ่มรายงานและประสานราชการ มอบหมายใหน้างสาวเอ้ือมพร เพ็ชรน้อยรายงานใน
รายละเอียดต่อไป 
 นางสาวเอ้ือมพร เพ็ชรน้อย รายงานว่า ขณะนี้ทุกกลุ่มงานได้จัดทําสรุปถอดบทเรียน ตาม
แนวทาง AAR ในการศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีราชา และจัดส่งให้กลุ่มรายงานและประสานราชการเรียบร้อย
แล้ว และในลําดับต่อไปจะจัดประชุมสรุปผลหลังการถอดบทเรียน  เฉพาะกลุ่มวิทยากรกระบวนการเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงการบริการของสํานักงานเลขานุการกรม ในวันท่ี 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนั้น            
ขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงานทุกท่าน แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบในกําหนดการดังกล่าวด้วย      

 มติที่ประชุม รบัทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนนิการต่อไป 
 
 3.3.3 กลุ่มช่วยอํานวยการ 

หัวหน้ากลุ่มช่วยอํานวยการ รายงานว่า ในการจัดหาครุภัณฑ์ของผู้บริหาร ได้ประสานกับหน้า
ห้องอธิบดีและรองอธิบดี เกี่ยวกับครุภัณฑ์ในความต้องการเรยีบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     
 3.3.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และพฒันาองค์กร เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การพฒันาองค์กรสู่
คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที ่2 
 หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์และพัฒนาองคก์ร รายงานว่า จากการประชุมเชิงปฏบิัติการ การพัฒนา
องค์กรสู่คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งท่ี 2 สํานักงานเลขานุการกรมได้คัดเลือกผลงาน
คุณภาพที่มีผลลัพธ์โดดเด่น ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพประจาํปี 2557 
จํานวน 1 เรื่อง คือระบบการจัดการข้อร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
 สําหรับการฝึกอบรมโครงการ Facilitators การถ่ายทอดความรู้ สํานักงานเลขานุการกรมได้ถอดองค์
ความรู้จากผู้รู้ 3 เรื่อง ได้แก ่
 1. เทคนิคการนําเสนอหนงัสอืราชการ 
 2. เทคนิคการบริหารจัดการยานพาหนะ 
 3. เทคนิคการบริหารจัดการงานพิธีและกิจกรรมพิเศษ 
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 สําหรับความก้าวหน้าระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ได้อัพโหลดไฟล์ E-Book ซ่ึงแบ่งออกเปน็ 2 
ส่วน คือ หนงัสือเก่า  ประมาณ 1,200 เลม่ และหนังสือใหม่ ประมาณ 800 เล่ม ได้ดําเนินการอัพโหลดเปน็
ระบบ E-Book เรียบร้อยแล้วประมาณ 650 เล่ม  ท้ังนี้ได้มีผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์ จํานวน 77,968 คน และ
ดาวน์โหลดเอกสาร จํานวน 349 รายการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    3.3.5 กลุ่มอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
 หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ รายงานว่า กลุ่มอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ ได้
ดําเนินงานในกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) ได้ดําเนินการขออนุมัติหลักการเพ่ือปรับปรงุสถานทีบ่รเิวณอาคาร 3 - 5 เรียบร้อยแล้ว 
 2) การซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ํา ได้ประสานช่างซ่อมตรวจสอบเพ่ือประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว 
 3) การติดต้ังกล้อง CCTV อยู่ระหว่างดําเนนิการขอข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 
 4) การติดต้ังเสาสัญญาณของบริษัท AIS ได้ประสานรายละเอียดกับกองคลังเรียบร้อยแล้ว 
 5) การก่อสร้างห้องน้ําคนพิการ บริเวณอาคารสํานักอุบัติใหม่ ได้ประสานรายละเอียดกับสํานัก            
ราชประชาสมาสัยเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3.6 กลุ่มประชาสัมพนัธแ์ละข่าว 
 หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว รายงานว่า ตามที่กรมควบคุมโรคได้บริจาคเคร่ืองตัดต่อเทป
ยูเมติกซ์ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์ นั้น ท้ังนี้กรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่าจะดําเนินการขนย้ายเองโดยได้นําช่างมา
ประเมินราคาค่าขนย้ายเรียบร้อยแล้ว 
 สําหรับการจัดทําจุลสารกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างดําเนนิการต่อรองราคา เนื่องจากเพ่ิมปริมาณ
การจัดพิมพ์จุลสาร 

 มติที่ประชุม รับทราบ                

ระเบียบวาระที ่4 เรื่อง เพือ่ทราบ  
 4.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมควบคมุโรค 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมหัวหน้าสว่นราชการกรมควบคุมโรค มี
รายละเอียด ดังนี ้
 1) เร่ือง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จํานวน 37 
หน่วยงาน ยังใช้ระบบดังกล่าวไม่ครบทุกหน่วยงาน ดังนั้นติดตามความก้าวหน้าในการใช้ระบบสารบรรณฯ 
จากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไปดําเนินการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน 
พร้อมท้ังสรุปผลความก้าวหน้าการใช้ระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ประจําเดือนมีนาคม 2557 และเสนอ
ประธานทราบโดยตรงต่อไป ทั้งนี้ได้มีการกําหนดว่าจะดําเนินการนําระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพ่ือลง
นามหรอืสั่งการ ต่อไป 
 2) เรื่อง ระบบการจองห้องประชุม สํานักงานเลขานุการกรมจะมีแผนพัฒนาการใช้ห้องประชุม
ส่วนกลางกรมควบคุมโรค ให้เป็น One Stop Service  
 3) เร่ือง อธิบดีกรมควบคุมโรคขอบคุณคณะทํางานในการร่วมจัดงานประชุมวิชาการป้องกัน
ควบคุมโรคแหง่ชาติ ประจําปี 2557 



- ๕ - 

 

   4) เรื่อง การระบาดไข้หวัดใหญ่ H1N1 ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนระมัดระวังและรักษาสุขภาพ 

 มติที่ประชุม รับทราบ                

 4.2 เรื่อง หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคมุโรค 
 หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาองค์กร รายงานว่า ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานระดับกรม
เรียบร้อยแล้ว โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเปน็ประธานและมีเจ้าหน้าท่ีทุกกลุ่มงานร่วมเปน็กรรมการ 
 ประธาน กล่าวว่า ควรมีการตรวจประเมินเบื้องต้นจากสํานักงานเลขานุการกรม โดยให้คณะ
กรรมการบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยตรวจประเมินเบื้องต้น และมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร สํานักงาน
เลขานุการกรม เป็นหน่วยตรวจประเมินเบื้องต้นพร้อมหาแนวทางการพัฒนาต่อไป                

 มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดําเนนิการต่อไป  

 4.3 เรื่อง นโยบายการกํากบัดูแลองคก์ารที่ดี กรมควบคมุโรค 
 หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาองค์กร รายงานว่า ตามหนงัสือท่ี สธ 0427.3/195                   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  กรมควบคุมโรค 

 มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่5 เรื่อง เพือ่พิจารณา 
 5.1 หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการ และพนกังาน  
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานเลขานุการกรม 

 หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์และพัฒนาองคก์ร ได้เสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
เลขานุการกรม  
 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติราชการ และ
ให้ความเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลดังกล่าว ท้ังนีม้อบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
องค์กรดําเนนิการให้เจ้าหน้าที่จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนแรก ต่อไป 

 มติที่ประชุม เห็นชอบมอบผู้เกี่ยวข้องดําเนนิการต่อไป 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่อง อื่นๆ  
 6.1 เรื่อง การปรับแผนงบดําเนินงาน  
 ผูแ้ทนหัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป (นางสาวศิริรัตน์ สาตรา) แจ้งว่า ในไตรมาสท่ี 3 จะ
ดําเนินการปรับแผนงบดําเนนิงาน หากกลุม่งานใดมีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้งาน ให้แจ้งกลุ่ม
บริหารทั่วไปทราบโดยด่วนเพื่อดําเนินการต่อไป  
 ประธาน กล่าวว่าสําหรับการจัดหาครุภัณฑ์ให้เรียงลําดับความสําคัญ และเร่งด่วน พร้อมทั้ง ให้
รายงานผลสํารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสํานักงานเลขานุการกรม ให้ศนูย์สารสนเทศทราบต่อไปด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนนิการต่อไป 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น 
 

      นางสาวจุรีรัตน์ เกิดลาภ        ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
                            นางสาวเอ้ือมพร เพ็ชรน้อย    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


