
(ราง) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
                            ของกองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระหวางวันท่ี 21 – 23 ธันวาคม 2565 
ณ โรงแรมริเวอรตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เวลา เนื้อหา 
วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 
06.00 – 08.30 น. ออกเดินทางจากกรมควบคุมโรค 
08.๓0 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงานศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน ปลูกปารวมทำความดี การสงเสริม คุณธรรม

เปาหมาย 5 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญู 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. ศึกษาดูงานโครงการอัมพวา ชยัพัฒนานุรักษ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 
17.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 
09.00 - 10.00 น. บรรยาย เรื่อง กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค  

โดย นายพงษสุธีร ทองเกลี้ยง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร 

10.00 – 12.00 น. แบงกลุมอภิปราย  เรื่อง จัดทำตัวชีว้ัดคำรบัรองการปฏบิัตริาชการ กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุม
โรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลุมท่ี 1 นางสาวรัฐลักษณ  พิทักษจักรพิภพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุมท่ี 2 นายพงษสุธีร  ทองเกลี้ยง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุมท่ี 3 นายวรวิทย  พยุงเกียรติบวร  นักวชิาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
กลุมท่ี 4 นายชัยรัตน  ปรีชากร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 

 กลุมท่ี 5 นางสาวคุณกัญญศศิ  พิมพขันธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. บรรยาย เรือ่ง การจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดย นายพงษสุธีร ทองเกลี้ยง หัวหนากลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร 

13.30 – 16.30 +น. แบงกลุมอภิปราย เรื่อง การดำเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค 
กลุมท่ี 1 นางสาวรัฐลักษณ  พิทักษจักรพิภพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุมท่ี 2 นายพงษสุธีร  ทองเกลี้ยง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุมท่ี 3 นายวรวิทย  พยุงเกียรติบวร  นักวชิาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
กลุมท่ี 4 นายชัยรัตน  ปรีชากร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
กลุมท่ี 5 นางสาวคุณกัญญศศิ  พิมพขันธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

16.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ 
วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง ลักษณะสำคัญขององคกร OP กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
โดย นายพงษสุธีร ทองเกลีย้ง หวัหนากลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร 



เวลา เนื้อหา 
10.00 – 12.00 น. แบงกลุมอภิปราย เรื่อง ลักษณะสำคัญขององคกร OP กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลุมท่ี 1 นางสาวรัฐลักษณ พิทักษจักรพิภพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
            นางสาวระพีพรรณ เสมอใจ นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุมท่ี 2 นายพงษสุธีร ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
            นายณัฐวุต ิจุยเปยว นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
กลุมท่ี 3 นายวรวิทย พยุงเกียรติบวร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
            นายปรชีา ภูมิพ้ืนผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุมท่ี 4 นายชัยรัตน ปรีชากร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
            นายพลภัทร อักษรผอบ นักทรัพยากรบุคคล 
กลุมท่ี 5 นางสาวคุณกัญญศศิ พิมพขันธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
            นายศุภเสกย ทิพยาวงษ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. แบงกลุมอภิปราย เรื่อง การประเมินตนเอง PMQA 4.0 กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กลุมท่ี 1 นางสาวรัฐลักษณ พิทักษจักรพิภพ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
            นางสาวระพีพรรณ เสมอใจ   นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุมท่ี 2 นายพงษสุธีร ทองเกลี้ยง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
            นายณัฐวุต ิจุยเปยว   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
กลุมท่ี 3 นายวรวิทย  พยุงเกียรติบวร   นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
            นายปรชีา ภูมิพ้ืนผล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุมท่ี 4 นายชัยรัตน ปรีชากร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
            นายพลภัทร อักษรผอบ   นักทรพัยากรบุคคล 
กลุมท่ี 5 นางสาวคุณกัญญศศิ พิมพขันธ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                        นายศุภเสกย ทิพยาวงษ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
15.30 – 16.00 น. กลาวสรุป และปดการประชุม 

 
หมายเหตุ : รับประทานอาหารวาง เวลา 10.00 – 10.15 น. และเวลา 14.00 – 14.15 น. 












