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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่11/2560 

วนัพุธที ่8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระพเิศษ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบ
อุทกภยั จ านวน  6 ราย รายละ 3,000 บาท โดยผอ.ศวก.ตรัง อุบลราชธานีและ
นครสวรรค ์เป็นผูรั้บมอบ 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
         1.1 เ ชิญชวนให้บุคลากรกรมฯสมัครจิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯรัชกาลท่ี 10 โดยมอบหมายเลขานุการกรม
รวบรวมรายช่ือน าส่งกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
         1.2 งานกฐินสามคัคีของกรมฯประจ าปี 60 ณ จ.นครราชสีมา ส าเร็จลุล่วง
และไดรั้บมอบของท่ีระลึกเหรียญหลวงพ่อคูณ รวมทั้งกรมฯไดส้นบัสนุนกฐิน
พระราชทานและกฐินสามคัคีของกระทรวงสาธารณสุข ณ วดัพุทธปัญญา  
จ.นนทบุรี 
        1.3 เชิญชวนผูบ้ริหารท่ีสนใจเข้ารับการพฒันาบุคลากร โดยกรมฯยินดี
สนบัสนุนทั้งหลกัสูตรภายนอกและหลกัสูตรภายใน เช่น Mini M.M และ Mini 
MBA ส าหรับบุคลากรทั่วไปสนับสนุนการเรียนต่อระดับปริญญาเอก โดย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 5 ลา้นบาท จดัสรร 10 ทุนต่อปี โดยตอ้งศึกษา
ระเบียบการใชบ้  ารุงก่อน 
        1.4 ปรับอตัราเงินเดือนของลูกจา้งชัว่คราวเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ โดยอตัรา
สูงสุด 15,000 บาท ซ่ึงจะใชง้ปม.ไม่เกิน 3 ลบ.โดยให้หน่วยงานพิจารณาการรับ
เลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ  
        1.5 บุคลากรท่ีแสดงความประสงค์ในการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งเขา้สู่
ประเภทอ านวยการตามขอ้ก าหนด ว.หลากหลาย จะเร่ิมจากส่วนภูมิภาคก่อน 
ส าหรับผูไ้ม่ขอรับการพฒันาให้แจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรในทุก
กรณี โดยให้สิทธิบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษในช่วงอายุ 54-57 ปีก่อน และ
ใชก้ารจบัฉลากเพื่อความเสมอภาค 
        1.6 กรมฯจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างของกรม 
ส าหรับหน่วยงานท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก ตามแนวคิดพฒันาบุคลากรดว้ยการ
เพิ่มคุณค่าในงาน ( Job Enrichment) 

 
 
 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า  

3.1 ระบบสารสนเทศส าหรับการข้ึนทะเบียนใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย ์
     ผอ.ศทส.รายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศส าหรับการข้ึนทะเบียน
ใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย์ โดยได้มีการหารือร่วมกับส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)และมีการจดัท าแผนผงัการปฏิบติังาน ซ่ึงเร่ิมด าเนินการ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.60 และอยู่ระหว่างขออนุมติัเพื่อด าเนินการตามแผนต่อไป 
โดยใชง้บประมาณจ านวน 8 ลา้นบาท 
 

ประธานแจ้งว่า เ น่ืองจากพรบ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นเร่ืองส าคัญและมี
ผลกระทบสูง  ซ่ึ งกรมในฐานะ ท่ีต้อ ง
ควบคุมดูแลมาตรฐานทั้งประเทศ โดยสรส.
อาจต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปช่วยตรวจในพื้นท่ี
ใกล้เคียงหรือปริมณฑล ในส่วนภูมิภาคถ้า
จ าเป็นให้ท าเร่ืองขอเพิ่มบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น นักฟิสิกส์รังสี ในส่วนงปม.ให้จัดท า
เป็นโครงการจากงบเหลือจ่ายของกรม   

วาระที ่4 สืบเน่ืองจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ( ณ วนัท่ี 31 ต.ค. 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยูใ่นอนัดบั 8 ของกระทรวงฯ  
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ ง ส้ินร้อยละ 4.97  สถานะเงินบ า รุงกรม คงเหลือ 
457,400,549.75 บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ต.ค.60)  เป็นเงิน 90,677,359.80 
บาท  

ประธานมอบหมายดงัน้ี 
-ให้รายงานลูกหน้ีการค้าคงค้างแยกตาม
หน่วยงาน และไม่ควรให้ภาคเอกชนเป็น
ลูกหน้ีคงคา้ง  
-เร่งรัดการใชง้ปม.เน่ืองจากมีการเบิกจ่ายอยู่
ในอนัดบัท่ี 8   
-การของบนโยบาย ใหผู้บ้ริหารเขา้พบอธิบดี
ในการช้ีแจงรายละเอียด เพื่อความรวดเร็ว  

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  
      ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ าปี 61 ส าหรับ
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
1.รายการปีเดียว ใหก่้อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 1 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 2  
เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 (21.11%) ไตรมาส 2 (43.11%) ไตรมาส 3  
(65.11% ) ไตรมาส 4 (88%) โดยกรมไดง้บลงทุนทั้งหมด 479.0287 ลา้นบาท 
   สรุปภาพรวมการก่อหน้ีผกูพนัรายการงบลงทุน  
ก่อหน้ีผูกพนัรวม 296.67 ลบ. ครุภณัฑ์ 112.64 ลบ. ผูกพนัเดิม 157.23 ลบ.และ
ผกูพนัใหม่ 26.79 ลบ. 
     ส าหรับหน่วยงานท่ีผกูพนัไดห้มดใหเ้ร่งรัดการบนัทึกในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  
( PO )เพื่อตดัเงินในระบบ GFMIS  เน่ืองจากงปม.จะถูกส่งคืน  

ประธานมอบนโยบายให้ใช้งปม.ท่ีขอไวใ้ห้
หมดก่อน จึงจะของปม.ใหม่ได ้ในส่วนของ
ศวก.สระบุรี จะจดัสรรงบเพิ่มให ้
  



3 
 

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
      ผอ.ผน.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองค์การ ตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ดงัน้ี  
-ค าสั่งแต่งตั้ง นายสมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานกรรมการ
และผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR )  
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ  
-จดัท าแผนพฒันาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015  
-รวบรวมแผนดูแลความเส่ียงจากผูรั้บผิดชอบระดบักรมและกระบวนการเพื่อ
จดัท าแผนดูแลความเส่ียงในภาพรวมของกรม 
-จดัท าโครงการอบรมเพื่อทบทวนสร้างความเขา้ใจในระบบ ISO 9001:2015 การ
บริหารความเส่ียงและการตรวจติดตามภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันา
บุคลากรซ่ึงอาจน าไปสู่ระบบ Multi-site Accreditation  

    นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีฯแจง้ว่า เน่ืองจาก
ยงัมีความคิดเห็นหลากหลายในเร่ือง Multi-
site Accreditation จึ ง ต้อ ง มี ก า รป ระ ชุ ม
คณะกรรมการต่อไป และจะเช่ือมโยงระบบ
คุณภาพ ISO ร่วมกับ PMQA โดยการปรับ
คณะท างานโดยให้กพร.ร่วมเป็น QM Team  
และประธานมอบหมายให้กพร . เ ป็ น
หน่วยงานในการเช่ือมโยงระบบคุณภาพ 
PMQA กับ  ISO เพื่ อ เ ป็นการบู รณาการ
ร่วมกนั  

วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 6 เร่ืองแจง้เพื่อทราบ  
6.1 ผลการตรวจสอบภายในปี 2560 และขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2558-2560) 
      หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงปม.
60 ดังน้ี ได้ด าเนินการตรวจสอบ 20 หน่วยงาน จาก 31 หน่วยงาน คิดเป็น 
64.52% ขอ้ตรวจพบส่วนใหญ่คือ ดา้นการเงินและบญัชี 36.23%  ดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้ง 33.33% เงินทดรองราชการ 14.08%  
     ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ขอ้ตรวจพบในภาพรวมท่ีมีจ านวนสูงกว่าด้านอ่ืน คือ 
ดา้นการเงินและบญัชี โดยในปี 59 สูงข้ึนกวา่ปี 58 แต่ลดลงในปี 60 รองลงมา คือ 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี สาเหตุจากสภาพแวดล้อม
เปล่ียนแปลง (บุคลากร โครงสร้างองค์กร กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ) โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.เห็นควรให้ผูมี้หนา้ท่ีควบคุมก ากบัปฏิบติัตามความเห็นและขอ้เสนอแนะของ
กรมบญัชีกลาง 
2.ให้มุ่งเน้นการจดัการทรัพยสิ์นให้มีความถูกตอ้ง ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั (การ
ควบคุม การลงทะเบียน การโอน การใช ้) 
3.พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบติัต่าง ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง หรือทุกรอบ 6 เดือน 4 เดือน 
    และแจง้ให้หน่วยเบิกจ่ายจดัส่งรายงานสถานภาพหน้ีค่าสาธารณูปโภคคา้ง
ช าระเดือน ก.ย. 60ให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อรวบรวมรายงานต่อรมต.กสธ.
และส านกังบประมาณต่อไป 

     ประธานแจ้งว่าเน่ืองจากพรบ.จดัซ้ือจดั
จ้างฉบับใหม่ มีโทษรุนแรง  จึงให้ก ลุ่ม
ตรวจสอบภายในน าเสนอข้อมูลผลการ
ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง และ
เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ
บูรณาการร่วมกับระบบคุณภาพ ISO และ
ควบคุมภายใน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานส าคญัในการตรวจสอบและ
ระงับยบัย ั้งไม่ให้เกิดความผิดพลาด  และ
มอบหมายให้รองอธิบดี  นพ.สมฤกษ์  
ท บ ท ว น ก า ร จั ด ซ้ื อ น ้ า ย า แ ล ะ วั ส ดุ
วิทยาศาสตร์ในกรมให้เป็นระบบจัดซ้ือ
กลาง 
นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมดงัน้ี 
 -ได้มอบหมายให้สล.จัดอบรมระเบียบ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ีผา่นมา ซ่ึงเนน้ให้ผูบ้ริหารเขา้
ร่วมประชุม 
- จะจดัทีมนิเทศงานร่วมกบัฝ่ายพสัดุภายใน 
สองเดือนน้ีและน าผลการนิเทศเขา้ท่ีประชุม 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
-สวส.จะจัดทบทวนภายในการใช้ระบบ
จดัซ้ือกลาง 
-ฝ่ายพสัดุและนักวิทยฯ์จะจดัท าฐานขอ้มูล
กลางเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ 
-ควบคุมการใช้กระดาษโดยการจัด ซ้ือ
กระดาษกลาง /การประชุมให้จดัท าเอกสาร
ดว้ย QR Code  

6.2 การมอบอ านาจใหผู้อ้  านวยการปฏิบติัราชการแทน 
   เลขานุการกรมน าเสนอการมอบอ านาจให ้ผูอ้  านวยการกองปฏิบติัราชการแทน 
ตามค าสั่งกรมฯท่ี 356/2556 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
การลงนาม 
1.ลงนามในหนงัสือภายนอกในนามกอง ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์กบักรม 
2.ลงนามในใบรับรองผลการตรวจวเิคราะห์และการสอบเทียบ 
3.ลงนามในรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ และหนงัสือแปลผลการตรวจวเิคราะห์ 
การอนุมติั 
1.อนุมัติให้ขรก./ลูกจ้างในสังกัดเดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายใน
ราชอาณาจกัร 
2.อนุมติัใหข้รก./ลูกจา้ง เดินทางไปประชุม/อบรม และค่าใชจ่้ายภายในประเทศ 
3.อนุมติัให้ขรก./ลูกจา้ง เบิกค่าพาหนะเดินทางไปกลบั ระหวา่งสถานท่ีพกัไปยงั
สถานท่ีจดัฝึกอบรม 
4.อนุมติัการจดัประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ คร้ังหน่ึงค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 
แสนบาท 
5.อนุมติัจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร และสวสัดิการรักษาพยาบาล 
6.อนุมติัเบิกจ่ายค่าเช่าบา้นรายเดือน (ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีแลว้) 
7.อนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายใชโ้ทรศพัท/์โทรสารทางไกลต่างประเทศ 
8.อนุมติัใชร้ถยนตไ์ปราชการต่างจงัหวดั 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเน้นย  ้ า ให้
ผู ้บ ริหารตรวจสอบอ านาจของการท า
หนงัสือออกจากกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมี
ผลกระทบกับกรม เช่น การยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงการใหบ้ริการ 

6.3 การประเมินความเส่ียงการไดรั้บสัมผสัสารเคมีตกคา้งและสารปนเป้ือนท่ีคนไทยไดรั้บจากอาหาร (Total diet study) และ 
การส ารวจการตกคา้งสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสารตา้นจุลชีพและการปนเป้ือนจุลินทรียด้ื์อสารตา้นจุลชีพในผลส้มปี60 
       ผอ.สคอ.น าเสนอดงัน้ี ในปี 2560 สคอ.ร่วมกบัศวก. ไดเ้ฝ้าระวงัคุณภาพและ
ความปลอดภยัอาหารเพื่อทราบสถานการณ์และเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดย
ด าเนินโครงการวิจยัท่ีส าคญั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การประเมินความเส่ียงการไดรั้บ
สัมผสัสารเคมีตกคา้งและสารปนเป้ือนท่ีคนไทยได้รับจากอาหาร (Total diet 
study) จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่าคนไทยมีความปลอดภยัจากสารพิษ
และสารตกคา้งท่ีไดรั้บจากการบริโภคอาหาร และการส ารวจการตกคา้งสารเคมี

 ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า
สคอ.เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญั ต้องมี
การพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ และควรมีวธีิการ
ในการน าเทคโนโลยีการตรวจอาหารเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เน่ืองจาก
บ ท บ า ท ข อ ง ก ร ม นั้ น เ ป็ น ท่ี  1  ด้ า น
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสารตา้นจุลชีพและการปนเป้ือนจุลินทรียด้ื์อสารตา้น
จุลชีพในผลส้ม สรุปไดว้า่การลา้งและการปอกเปลือกส้มก่อนการรับประทานจะ
สามารถลดปริมาณการสารตกคา้งส่วนใหญ่ออกไปได ้และการลา้งน ้าผลไมก่้อน
การบริโภคเป็นพฤติกรรมท่ีดีควรปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการรับสาร
ตกคา้งและจุลินทรียป์นเป้ือนจากภายนอกปนเป้ือนเขา้ไปในส่วนเน้ือท่ีบริโภค
ไดอี้กดว้ย 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอาจมีความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น สสส.ในการ
ส่ือสารสาธารณะ  

6.4 การทบทวนการจดัโครงสร้างหน่วยงาน กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
   หัวหน้ากพร.แจ้งว่า ด้วยกรมมีนโยบายท่ีมีการทบทวนการจัดโครงสร้าง
หน่วยงาน ในเร่ืองการบริหารจดัการนวตักรรมของกรมและงานบริการด่านหนา้ 
ใหเ้ป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดแ้ต่งตั้งคณะท างานข้ึนมา
พิจารณา ซ่ึงคณะท างานได้มีการประชุมไปแล้วได้เสนอช่ือหน่วยงานท่ีจะ
ด าเนินการจดัตั้งใหม่ในเบ้ืองตน้คือ “กองส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมดา้น
วทิยาศาสตร์การแพทย”์ ทั้งน้ีจะตอ้งมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกคร้ัง 
    ส าหรับหน่วยงานท่ีจะมีการทบทวนโครงสร้างใหม่ เช่น สวส. สคอ. สมป. 
สยวส.เป็นตน้ ได้มีการจดัท าค าสั่งเสนอต่อผูบ้ริหารแล้ว โดยคณะท างานจะ
ศึกษาและพิจารณาต่อไป 
   ความคืบหน้าเร่ืองโครงสร้างของกรมท่ีเสนอต่อกระทรวงในการจัดตั้ ง
หน่วยงานใหม่ ไดแ้ก่ สชพ.สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์เชียงรายและภูเก็ต นั้นเร่ือง
จะเขา้คณะอนุกรรมการกพร.ภายในเดือนธ.ค.60 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่ เน่ืองจาก
ในยุคปัจจุบันมีการปรับหลักการพัฒนา
บุคลากรจาก การเพิ่มปริมาณงาน(Job 
Enlargement) เป็นการเพิ่มคุณค่าในงาน(Job 
Enrichment) จึ ง ต้ อ ง มี ก า รป รั บ เ ป ล่ี ย น
โครงสร้างหน่วยงาน แต่ต้องมีการศึกษา
ประโยชน์และความคุ้มค่ารวมทั้ งความ
พร้อมของหน่วยงานอยา่งครบถว้นก่อน 

6.5 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
        ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
78 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ 
จ านวน 46 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 32 ช้ิน
ข่าว โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 46 ช้ินข่าว ข่าว
กลาง 32 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะวา่การ
ประชาสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีดี และจากการ
ตรวจเยี่ยมศวก.มีผลงานดีเด่นหลายเร่ืองท่ี
ให้จัดท า เผยแพร่เพื่อ เ ป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 

 

 

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

13 พฤศจิกายน 2560  
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6. นางสุดธิดา               หมีทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 20 
    ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 21 
7. นายสุรัคเมธ   มหาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 22 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์23 
8. นางสาวปนดัดา  เทพอคัศร  นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 24 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์25 
9.นายอาชวนิทร์   โรจนววิฒัน์  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 26 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์27 
10. นางสาวกุลชญา  ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 28 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 29 
 30 
ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 31 
1. นางสาวบุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์32 
    (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์33 
2. นายประสาท  ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 34 
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3.นางหรรษา   ไทยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 1 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์2 
 3 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 
1. นางสาววนัทนา  อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 5 
    ส านกังานเลขานุการกรม 6 
2. นางสาววรารัตน์  แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 7 
    ส านกังานเลขานุการกรม 8 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 9 

   ส านกังานเลขานุการกรม 10 
4. นางสาวนภวรรณ เจนใจ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 11 
    สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 12 
5. นายสันตกิจ                          นิลอุดมศกัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 13 
      ส านกังานเลขานุการกรม 14 
6. นางสาวมนทิรา   รัชตะสมบูรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 15 
       กองแผนงานและวชิาการ 16 
7. นางสาวหรรษา  ทองค า  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 17 
    ส านกังานเลขานุการกรม 18 
8. นางสุกญัญา  ก าแพงแกว้  นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 19 
    ส านกังานเลขานุการกรม 20 
9.นางสาวน ้าฝน  นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 21 
    กองแผนงานและวชิาการ 22 
10. นางสาวปัทมา              อยูสิ่น  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 23 
                 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 24 
11. นางสาวรุจิราพร              แตงผึ้ง  นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 25 
    กองแผนงานและวชิาการ 26 
 27 
รายช่ือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูง (HIPPS) 28 
1. นางสาวสุจิตรา  คุม้โภคา  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 29 
    ส านกังานเลขานุการกรม 30 
2. นายสุเมธ   เท่ียงธรรม   นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 31 
      ส านกัยาและวตัถุเสพติด 32 
3. นางสาวอิงอร               ประสารชยัมนตรี เภสัชกรช านาญการ 33 
      ส านกัยาและวตัถุเสพติด 34 
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4. นางสาวศุภกาน              ศรีเพชร์   เภสัชกรช านาญการ 1 
  ส านกัยาและวตัถุเสพติด 2 
5. นางสาวฐิติพร   ทบัทิมทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 3 
  สถาบนัวจิยัสมุนไพร 4 
6. นายพรชยั    สินเจริญโภไคย นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 5 
     สถาบนัวจิยัสมุนไพร 6 
7. นางสาวปฐมาพร    ปรึกษากร  เภสัชกรช านาญการ 7 
     สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย  ์8 
 9 
คณะเลขานุการ  10 
1. นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 11 
    กองแผนงานและวชิาการ 12 
2.นางสาวศรันญา              มานะรุ่งเรืองสิน นกัวเิทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ 13 
    กองแผนงานและวชิาการ 14 
3. นายประวติั  โตกุลวฒัน์  เจา้พนกังานธุรการ 15 
    กองแผนงานและวชิาการ 16 
4. นาย การัณยภาส   ยาค า บรรณารักษ ์17 
    กองแผนงานและวชิาการ 18 
5. นางน ้าออ้ย  ระงบั  พนกังานบริการ 19 
    กองแผนงานและวชิาการ 20 
 21 
เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 22 
 23 
วาระพิเศษ   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบอุทกภยั จ านวน  6 ราย โดย24 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นผูรั้บมอบ 25 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสวสัดิการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 26 
เห็นชอบสนบัสนุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบอุทกภยัตามระเบียบกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์วา่ดว้ยการจดั27 
สวสัดิการภายในส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์พ.ศ.2553 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )พ.ศ.2559 28 
จ านวน 6 ราย รายละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ดงัน้ี 29 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน เกิดเหตุน ้าท่วม 
1 นางสุภานี ช่วยมี เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน ศวก.12/1 ตรัง  เดือนสิงหาคม 2560 
2 นางสาวพรเพญ็  สังยวน นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ศวก.12/1 ตรัง เดือนสิงหาคม 2560 
3 นายพุฒิพฒัน์ นพราช เจา้พนกังานธุรการ ศวก.10 

อุบลราชธานี 
เดือนสิงหาคม 2560 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน เกิดเหตุน ้าท่วม 
4 นางจุติมา เอียดม่ิง เจา้พนกังานธุรการ ศวก.12/1 ตรัง เดือนกนัยายน 2560 
5 นางสาวผาณิต พรหมประเสริฐ นกัจดัการงานทัว่ไป ศวก.12/1 ตรัง เดือนกนัยายน 2560 
6 นายประมวน จินดา พนกังานบริการ ศวก.3 

นครสวรรค ์
เดือนตุลาคม 2560 

 1 
 2 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
             1.1 เชิญชวนให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมคัรจิตอาสาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขใน3 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯรัชกาลท่ี 10 โดยมอบหมายเลขานุการกรมรวบรวมรายช่ือน าส่งกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 4 
    1.2 งานกฐินสามคัคีของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระจ าปี 2560 ณ จงัหวดันครราชสีมา ส าเร็จลุล่วง5 
และไดรั้บมอบของท่ีระลึกเหรียญหลวงพอ่คูณ รวมทั้งกรมฯไดส้นบัสนุนกฐินพระราชทาน ณ จ.นครนายกและ6 
กฐินสามคัคีของกระทรวงสาธารณสุข ณ วดัพุทธปัญญา จงัหวดั นนทบุรี 7 
         1.3 เชิญชวนผูบ้ริหารท่ีสนใจเขา้รับการพฒันาบุคลากร โดยกรมฯยินดีสนบัสนุนทั้งหลกัสูตรภายนอก8 
และหลักสูตรภายใน เช่น Mini M.M และ Mini MBA ส าหรับบุคลากรทั่วไปสนับสนุนการเรียนต่อระดับ9 
ปริญญาเอก โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 5 ลา้นบาท จดัสรร 10 ทุนต่อปี โดยตอ้งศึกษาระเบียบการใช้10 
บ ารุงก่อน 11 
 1.4 การปรับอตัราเงินเดือนของลูกจา้งชัว่คราวเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ โดยอตัราสูงสุด 15,000 บาท ซ่ึงจะ12 
ใชง้บประมาณไม่เกิน 3 ลา้นบาท โดยใหห้น่วยงานพิจารณาการรับเลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ 13 
 1.5 บุคลากรท่ีแสดงความประสงค์ในการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งเข้าสู่ประเภทอ านวยการตาม14 
ขอ้ก าหนด ว.หลากหลาย จะเร่ิมจากส่วนภูมิภาคก่อน ส าหรับผูไ้ม่ขอรับการพฒันาใหแ้จง้ความประสงคเ์ป็นลาย15 
ลกัษณ์อกัษรในทุกกรณี โดยให้สิทธิบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษในช่วงอายุ 54-57 ปีก่อน และใช้การจบั16 
ฉลากเพื่อความเสมอภาค 17 
 1.6 กรมฯจะมีการตั้ งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างของกรม ส าหรับหน่วยงานท่ีมี18 
บุคลากรจ านวนมาก ตามแนวคิดพฒันาบุคลากรดว้ยการเพิ่มคุณค่าในงาน ( Job Enrichment) 19 
         20 
 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่10/2560 เมื่อวันที ่12 ตุลาคม 2560      21 

ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อใหอ้งคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบและไดท้ า22 

การแกไ้ขตามท่ีแจง้เรียบร้อยแลว้ 23 

  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 24 
 25 
 26 
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 1 
วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า 2 
  3.1 ระบบสารสนเทศส าหรับการขึน้ทะเบียนใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย์ 3 
  ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความกา้วหนา้ระบบสารสนเทศส าหรับการข้ึน4 
ทะเบียนใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย ์โดยไดมี้การหารือร่วมกบัส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมี5 
การจดัท าแผนผงัการปฏิบติังาน ทั้งกรณียื่นค าขอดว้ยตนเอง และกรณียื่นค าขอผา่นทางไปรษณียแ์ละไปรษณีย์6 
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเร่ิมด าเนินการใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 และอยูร่ะหวา่งขออนุมติัเพื่อด าเนินการตามแผน7 
ต่อไป โดยใชง้บประมาณจ านวน 8 ลา้นบาท 8 
 9 
  มติที่ประชุม ประธานแจ้งว่าเน่ืองจากพรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นเร่ืองส าคญัและมี10 
ผลกระทบสูง ซ่ึงกรมในฐานะท่ีตอ้งควบคุมดูแลมาตรฐานทั้งประเทศ โดยส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทยอ์าจ11 
ต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปช่วยตรวจในพื้นท่ีใกล้เคียงหรือปริมณฑล ในส่วนภูมิภาคถ้าจ าเป็นให้ท าเร่ืองขอเพิ่ม12 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นกัฟิสิกส์รังสี ในส่วนงบประมาณใหจ้ดัท าเป็นโครงการจากงบเหลือจ่ายของกรม   13 
 14 
วาระที ่4 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 15 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 16 
  เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  17 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 งบประมาณท่ี18 
ไดรั้บทั้งส้ิน 1,467,773,700.00 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยหกสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัเจ็ดร้อยบาทถว้น) 19 
ไดรั้บเงินประจ างวด(คร้ังท่ี 1) 965,638,300.00 บาท (เกา้ร้อยหกสิบห้าลา้นหกแสนสามหม่ืนแปดพนัสามร้อย20 
บาทถว้น งบประมาณท่ียงัไม่ไดรั้บเงินประจ างวด 502,135,400.00 บาท (ห้าร้อยสองลา้นหน่ึงแสนสามหมื่น21 
ห้าพนัส่ีร้อยบาทถว้น ) 22 
  การเบ ิกจ ่ายจริง ตั้งแต ่ วนั ที ่ 1  ต ุลาคม  2560 ถึง วนั ที ่ 31 ตุล าคม 2560  เป็น เงินจ านวน23 
47,987,124.91 บาท (ส่ีสิบเจ็ดลา้นเกา้แสนแปดหมื่นเจ็ดพนัสองร้อยส่ีบาทเกา้สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 24 
4.97 ของเงินประจ างวดที่ไดรั้บ และร้อยละ 3.27 ของเงินงบประมาณที่ไดรั้บจดัสรร เบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั 25 
จ านวน 153,057,613.36 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบสามลา้นห้าหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) 26 
คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของเงินประจ างวดที่ไดรั้บ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 เบิกจ่าย27 
ร้อยละ 10.10 ของงบประมาณ  28 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ีการเบิกจ่าย29 
งบอยู่ในอนัดบั 8 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 4.97    30 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่  31 ตุลาคม 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 435,123,615.92 บาท  (ส่ีร้อย31 
สามสิบห ้าล า้นหนึ่ งแสนสองหมื ่นสามพนัหกร้อยสิบห ้าบาท เก า้สิบสองสตางค ์) ม ีรายรับทั้งสิ ้น 32 
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41,937,463.06 บาท (ส่ีสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนสามหมื่นเจ็ดพนัส่ีร้อยหกสิบสามบาทหกสตางค์) มีรายจ่ายทั้งส้ิน 1 
19,660,529.23 บาท (สิบเกา้ลา้นหกแสนหกหมื่นห้าร้อยยี ่สิบเกา้บาทยี ่สิบสามสตางค์) คงเหลือทั้งสิ้น 2 
457,400,549.75 บาท (ส่ีร้อยห้าสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนห้าร้อยส่ีสิบเกา้บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)รายงานลูกหน้ีการคา้3 
คงคา้ง รวมทั้งส้ิน 90,677,359.80 บาท (เกา้สิบลา้นหกแสนเจด็หม่ืนเจด็พนัสามร้อยห้าสิบเกา้บาทแปดสิบสตางค)์ 4 
 5 
   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายดงัน้ี 6 
1) ใหร้ายงานลูกหน้ีการคา้คงคา้งแยกตามหน่วยงาน และไม่ควรใหภ้าคเอกชนเป็นลูกหน้ีคงคา้ง  7 
2) เร่งรัดการใชง้บประมาณเน่ืองจากมีการเบิกจ่ายอยูใ่นอนัดบัท่ี 8  ของกระทรวงสาธารณสุข 8 
3) การของบนโยบาย ใหผู้บ้ริหารเขา้พบอธิบดีเพื่อช้ีแจงรายละเอียด และความรวดเร็ว 9 
 10 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  11 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  12 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี 13 
นร 0702/ว103 ลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2560  14 
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  15 
1.รายการปีเดียว ใหก่้อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 1 16 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 2  17 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน 18 
ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละการเบิกจ่าย 21.11      ไตรมาส 2   ร้อยละการเบิกจ่าย 43.11  19 
ไตรมาส 3  ร้อยละการเบิกจ่าย 65.11        ไตรมาส 4  ร้อยละการเบิกจ่าย 88 20 
งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2561  (งบลงทุน) 21 
หมวดครุภณัฑ ์จ านวน 193.5364 ลา้นบาท 22 
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการผกูพนัเดิม 157.2321 ลา้นบาท รายการผกูพนัใหม่ 128.2602 ลา้นบาท  23 
รวมทั้งส้ิน 479.0287 ลา้นบาท 24 
  สรุปภาพรวมการก่อหน้ีผกูพนัรายการงบลงทุน  25 
ครุภณัฑ ์112.64 ลา้นบาท ผกูพนัเดิม 157.23 ลา้นบาทและผกูพนัใหม่ 26.79 ลา้นบาท 26 
ก่อหน้ีผกูพนัรวม 296.67 ลา้นบาท 27 
     ส าหรับหน่วยงานท่ีผกูพนัไดห้มดให้เร่งรัดการบนัทึกในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ( PO )เพื่อตดัเงินในระบบ GFMIS  28 
เน่ืองจากงบประมาณจะถูกส่งคืน 29 
 30 
  มติที่ประชุม  ประธานมอบนโยบายให้ใชง้บประมาณท่ีขอไวใ้ห้หมดก่อน จึงจะของบประมาณ31 
ใหม่ได ้ในส่วนของศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยส์ระบุรี จะจดัสรรงบเพิ่มให ้32 
 33 
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  4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  2 
การด าเนินงานการบริหารจดัการองคก์าร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ปีงบประมาณ 2561 ดงัน้ี  3 
1) ค าสั่งแต่งตั้ง นายสมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานกรรมการและผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 4 
(QMR ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 
2288/2560 ลงวนัท่ี 2พฤศจิกายน 2560 6 
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 7 
พ.ศ.2561ตามค าสั่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2289/2560 ลงวนัท่ี 2พฤศจิกายน 2560 8 
3) จดัท าแผนพฒันาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9 
4) รวบรวมแผนดูแลความเส่ียงจากผูรั้บผิดชอบระดบักรมและกระบวนการเพื่อจดัท าแผนดูแลความเส่ียงใน10 
ภาพรวมของกรม 11 
5) จดัท าโครงการอบรมเพื่อทบทวนสร้างความเขา้ใจในระบบ ISO 9001:2015 การบริหารความเส่ียงและการ12 
ตรวจติดตามภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาบุคลากรซ่ึงอาจน าไปสู่ระบบ Multi-site Accreditation  13 
 14 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯแจง้วา่ เน่ืองจากยงัมีความ15 
คิดเห็นหลากหลายในเร่ือง Multi-site Accreditation จึงตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการต่อไป และจะเช่ือมโยง16 
ระบบคุณภาพ ISO ร่วมกบั PMQA โดยการปรับคณะท างานโดยใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริหารร่วมเป็น QM Team  17 
และประธานมอบหมายให้กลุ่มพฒันาระบบบริหารเป็นหน่วยงานในการเช่ือมโยงระบบคุณภาพ PMQA กบั 18 
ISO เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกนั 19 

 20 
วาระที ่5 เร่ืองเพือ่พจิารณา (ไม่มี) 21 
 22 
วาระที ่6 เร่ืองเพือ่ทราบ  23 
  6.1 ผลการตรวจสอบภายในปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2560) 24 
  หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี  25 
  การตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 26 
พ.ศ. 2560 ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2560 เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการ27 
ด าเนินงานของกรม  เพื่อให้มัน่ใจวา่หน่วยงานในสังกดัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน ค าสั่ง มติ28 
คณะรัฐมนตรี นโยบายหรือแนวทางท่ีก าหนด เหมาะสม  มีการบริหารและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี29 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างเพียงพอเหมาะสม  และมี30 
ขอ้มูลตวัเลขทางการเงินการบญัชีท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้31 
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     เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบ จ านวน 19 หน่วยรับตรวจ แบ่งเป็นหน่วยงาน1 
ส่วนกลาง 5 หน่วย  ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์14 หน่วย และมีการตรวจสอบนอกแผนอีก 1 หน่วย รวมทั้งส้ิน 2 
20 หน่วยรับตรวจ คิดเป็นร้อยละ 64.52 ของหน่วยงานทั้งหมด จ านวน 31 หน่วยงาน โดยผลการด าเนินงานมีขอ้3 
ตรวจพบ รวม 69 รายการ  ดงัน้ี 4 

รูปภาพที ่1 ตารางแสดงสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 

ล าดับที ่ รายการ 
ข้อตรวจพบ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 การเงินและบญัชี 25 36.23 

2 เงินทดรองราชการ 10 14.49 

3 ยานพาหนะ 2 2.90 

4 การพสัดุ  5 7.25 

5 การจดัซ้ือจดัจา้ง 23 33.33 

6 ดา้นความรับผดิทางละเมิดและแพง่ 1 1.45 

7 การควบคุมภายใน 3 4.35 

  รวม 69 100.00 

 
*หมายเหตุ   ขอ้ตรวจพบ -  การเงิน     จ านวน    9  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 13.04 

 
                                        -  การบญัชี   จ านวน  16  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 23.19 

     เน่ืองจากกิจกรรมด าเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการเบิกจ่าย การรับและน าส่งเงิน 6 
ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ การยืมเงิน การแจง้หน้ี  การบนัทึกบญัชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน 7 
และการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นหลัก  ดังนั้ น  ข้อตรวจพบส่วนใหญ่จึงเป็นข้อตรวจพบทางด้านการเงินและบญัชี 8 
รองลงมาเป็นดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง และเงินทดรองราชการ  เช่น 9 
1. ดา้นการเงินและบญัชี   10 
     1.1 การเงิน 11 
 - มีการออกใบเสร็จรับเงินไม่เตม็จ านวนตามท่ีไดรั้บ       12 
                  - มีการกรอกขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัในเอกสารการยมืเงินไม่ครบถว้น 13 
                          - มีการออกใบรับใบส าคญัใหลู้กหน้ีเงินยมืมีความล่าชา้ และไม่มีการมอบใหผู้ย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 14 
 - มีการเบิกค่าทางด่วนโดยจดัท ารายงานขอซ้ือ/จา้ง  15 
 - มีการเบิกค่าผา่นทางด่วน แต่ไม่ไดแ้นบใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ บก. 4231)  16 
 - มีการเก็บสัญญาการยมืเงินไวท่ี้งานการเงินทั้งสองฉบบั 17 
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 - มีการเขียนจ านวนเงินแทรกเพิ่มเติมในช่องตวัอกัษรท่ีเขียนผดิพลาดในใบเสร็จรับเงิน 1 
   1.2 การบญัชี      2 
  - ไม่ไดอ้อกใบเสร็จรับเงินและบนัทึกบญัชีกรณีรับเช็คในวนัท่ีไดรั้บเงิน 3 
 - บนัทึกบญัชีรับเงินล่วงหนา้ก่อนการออกใบเสร็จรับเงิน  4 
 - การจดัท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบนั   5 
 - บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์พบปัญหาเงินโอนเขา้บญัชีไม่ทราบช่ือผูฝ้ากจ านวนมาก    6 
 - บนัทึกจ่ายเงินฝากธนาคารสูงเกินจริงและไม่ถูกตอ้งตรงกนักบัหลกัฐานการจ่ายเงิน  7 
 - บนัทึกบญัชีไม่เป็นไปตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง  8 
  - บนัทึกบญัชีซ ้ าตามการออกใบเสร็จรับเงินซ ้ าสองฉบบั 9 
 - บนัทึกลา้งลูกหน้ีการคา้ล่าชา้และบนัทึกรับรายไดซ้ ้ าซอ้น   10 
 - มียอดบญัชีลูกหน้ีการคา้ภาครัฐและลูกหน้ีการคา้ภายนอกคา้งช าระคา้งนาน  11 
 - หน่วยงานมียอดบญัชีเงินขาด/เกินบญัชีคงคา้งในงบทดลอง 12 
2. เงินทดรองราชการ     13 
 - เปิดบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัเพียงบญัชีเดียว 14 
 - รูปแบบทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไม่ถูกตอ้ง 15 
 - บนัทึกรายการดอกเบ้ียรับจากบญัชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกตอ้ง 16 
 - ไม่ไดก้  าหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 17 
3. ยานพาหนะหรือการใชร้ถราชการ   18 
 - มีการใชร้ถราชการโดยไม่มีใบขออนุญาตใชร้ถ 19 
 - ใบขออนุญาตใชร้ถมีการลงนามอนุญาตไวล่้วงหนา้ 20 

4. การพสัดุ   21 
 - การเบิก/จ่ายพสัดุพบขอ้ผดิพลาดในการจดัท าเอกสาร  22 
  - ขอ้มูลสินทรัพยใ์นทะเบียนคุมทรัพยสิ์นไม่ตรงกนักบัขอ้มูลในระบบ GFMIS 23 
 - ช่ือครุภณัฑใ์นระบบ GFMIS ไม่ตรงกบัช่ือครุภณัฑท่ี์หน่วยงานไดรั้บจดัสรร  24 
5. การจดัซ้ือจดัจา้ง   25 
 - การจา้งมีการก าหนดค่าปรับไม่ถูกตอ้ง 26 
 - เรียกหลกัประกนัสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบ 27 
 - ติดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้น 28 
 - รายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง มีรายการไม่ครบถว้น 29 
 - ไม่ไดส่้งประกาศเผยแพร่การเสนอราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผูมี้อาชีพขาย 30 
 - ไม่ไดแ้จง้ผลการพิจารณา, การอุทธรณ์ให้ผูเ้สนอราคาทราบ 31 
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 - ไม่ไดปิ้ดประกาศการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่ี ท าการของ1 
ส่วนราชการ 2 
 - คืนหลกัประกนัการเสนอราคาล่าชา้เกินกวา่ 15 วนั 3 
 - ไม่ไดส่้งส าเนาสัญญาใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินและกรมสรรพากร กรณีมูลค่าของสัญญา4 
เกิน 1 ลา้นบาท 5 
 6 
6. ดา้นความรับผดิทางละเมิดและแพง่ 7 
 - บนัทึกขอ้มูลยงัไม่ครบถว้นทุกระบบงาน 8 
7. ดา้นการควบคุมภายใน   9 
 - มอบหมายงานใหผู้มี้คุณสมบติัพื้นฐานตามต าแหน่งไม่ตรงกบัลกัษณะงาน 10 
 - มอบบุคคลคนเดียวปฏิบติังานตั้งแต่จนจบกระบวนการรับและน าส่งเงินฝากธนาคาร  11 
 - ไม่มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี  12 

รูปภาพที ่2  กราฟแสดงสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 

 14 
 15 
  จากรูปภาพท่ี 1 และ 2 ข้อตรวจพบท่ีมีจ านวนสูงสุด คือ ด้านการเงินและบัญชี จ านวน 25 ข้อ  16 
คิดเป็นร้อยละ 36.23 ของข้อตรวจพบทั้ งหมด  รองลงมาคือ ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จ  านวน 23 ข้อ คิดเป็น 17 
ร้อยละ 33.33 และเงินทดรองราชการ จ านวน 10 ขอ้   คิดเป็นร้อยละ 14.49   และการพสัดุ การควบคุมภายใน 18 
ยานพาหนะและความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตามล าดบั  จะเห็นไดว้่าการปฏิบติัดา้นการเงินและบญัชี ดา้น19 
การจดัซ้ือจดัจา้งยงัมีขอ้ผดิพลาดท่ีสูงกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  จึงควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเป็นล าดบัแรก   20 
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สาเหตุ 1 
 1.ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรขาดความรู้   ความเข้าใจ  และบางส่วนขาดวินัยและ 2 
ความตระหนกัในการปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ นโยบายหรือแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด  3 
 2.  บางหน่วยมีการจดัวางระบบควบคุมภายในยงัไม่เหมาะสม  เพียงพอ  ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการควบคุม4 
ภายใน  เช่น  การจดัคนไม่เหมาะกบังาน  ไม่มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี มอบใหบุ้คคลคนเดียวปฏิบติังานตั้งแต่ตน้จนจบ เป็นตน้ 5 
 3. หน่วยงานจดัการปัญหาบางอย่างยงัไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลูกหน้ีคา้งช าระคา้งนาน  6 
การรับเงินโอนไม่ทราบช่ือผูฝ้าก  การลา้งลูกหน้ีการคา้ล่าชา้  เป็นตน้ 7 
 4. หน่วยงานยงัไม่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันางานให้ครอบคลุมทุกระบบ  เช่น 8 
ระบบลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้  9 
ผลกระทบ 10 

  ขอ้ตรวจพบท่ีมีความเส่ียงส าคญัจากการด าเนินงานยงัคงมีอยู่ทั้ งด้านการการเงิน การบญัชี  11 
การจดัซ้ือจดัจา้ง  การพสัดุ การใชร้ถราชการหรือยานพาหนะ การใชง้านระบบความผิดทางละเมิดและแพ่ง ซ่ึง12 
ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรฐาน หรือแนวทางท่ีก าหนด  จึงส่งผลกระทบต่อ13 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน  บางขั้นตอนมีความเส่ียงต่อการสูญเสียเงินรายได้หรือ 14 
การร่ัวไหลของทรัพยากร  บางขั้นตอนมีความล่าชา้  และบางขอ้ตรวจพบยงัส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของรายงาน15 
ทางการเงิน   ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าหน่วยงานยงัคงมีความเส่ียงทั้งทางด้านการปฏิบติังาน (Operational Risk) 16 
ดา้นการเงินการบญัชี (Financial Risk) และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk) ท่ีส่งผล17 
ต่อการบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานไดท้ั้งส้ิน 18 

ข้อเสนอแนะ 19 

 1. ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบ วธีิการ/แนวทางท่ีก าหนด เพื่อใหมี้ความรู้ 20 
ความเขา้ใจท่ีทนัสมยัและกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  สร้างวินยัและความตระหนกัในการปฏิบติั       21 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 22 
 2. หน่วยรับตรวจท่ีมีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ควรทบทวนระบบ23 
ควบคุมภายในของตนเอง และก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อควบคุมหรือป้องกนัความเส่ียงความเสียหายจาก24 
ขอ้ผดิพลาดหรือการทุจริต  25 
 3. ควรน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 26 

 27 
 28 
 29 

      30 
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รูปภาพที ่3 ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการตรวจสอบภายใน 3 ปีย้อนหลงั (ปี 2558-2560) 1 
 2 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1 ดา้นการเงินและบญัชี 26 56.52 30 45.45 25 36.23

2 เงินทดรองราชการ 6 13.04 5 7.58 10 14.49

3 ยานพาหนะ 0 0.00 1 1.52 2 2.90

4 การพสัดุ 9 19.57 9 13.64 5 7.25

5 การจดัซ้ือจดัจา้ง 4 8.70 20 30.30 23 33.33

6 ดา้นความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 0 0.00 1 1.52 1 1.45

7 การควบคุมภายใน 1 2.17 0 0.00 3 4.35

รวม 46 100.00 66 100.00 69 100.00

หมายเหตุ             -  ดา้นการเงิน    ตรวจพบ 7 13 9

         -  ดา้นบญัชี  ตรวจพบ  19 17 16

ข้อตรวจพบปี 58 ข้อตรวจพบปี 59 ข้อตรวจพบปี 60
รำยกำรล ำดับที่

 3 
 จากตารางท่ี 3  แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบผลการตรวจสอบภายใน 3 ปียอ้นหลงั พบว่าขอ้ตรวจพบ 4 
ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มี 46 ขอ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี 66 ขอ้ และในปีงบประมาณ 5 
พ.ศ. 2560 มี 69 ขอ้  จะเห็นไดว้า่จ  านวนของขอ้ตรวจพบในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา มีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี  6 

รูปภาพที ่4 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการตรวจสอบภายใน 3 ปีย้อนหลงั (ปี 2558-2560) 7 
 8 

 9 
 10 

 จาก รูปภาพ ท่ี  4  กราฟแสดงข้อมู ล เป รียบ เที ยบผลการตรวจสอบภายใน  3  ปี ย ้อนหลัง  11 
(ปี 2558-2560) ในภาพรวม  ขอ้ตรวจพบทางดา้นการเงินและบญัชียงัคงมีจ านวนท่ีสูงกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  โดยใน 12 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สูงกวา่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  แต่ลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รองลงมา คือ 1 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมีข้อมูลของข้อผิดพลาดสูงข้ึนทุกปี  โดยพบว่าสาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ี2 
เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในและภายนอก   เช่น  บุคลากรในหน่วยงานมีการปรับเปล่ียน/โยกยา้ยทั้งผูบ้ริหารและผู ้3 
ปฏิบติั  การปรับโครงสร้างองคก์ร  หรือการปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบติัใหม่ ๆ ท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผล4 
ให้เจา้หน้าท่ีขาดความเขา้ใจและปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ดงันั้น  การพฒันาบุคลากรจึงจ าเป็นและควรให้มีการพฒันา5 
หรืออบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง หรือทุกรอบ 6 เดือน หรือทุกรอบ      4 เดือน เพื่อใหก้า้วทนั6 
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   ส่วนการปรับเปล่ียนบุคลากรภายในหน่วยงาน ผูมี้หนา้ท่ีควบคุม  ก ากบั  เห็นควร7 
ปฏิบติัตามความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรมบญัชีกลาง ตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0409.2/ว 342 ลง8 
วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เร่ือง การก ากบัดูแลการปฏิบติังานดา้นการเงิน การบญัชี และการจดัซ้ือจดัจา้ง 9 

 อยา่งไรก็ดีผลการตรวจสอบภายในเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการประเมินผลระบบควบคุมภายในของ10 
หน่วยงานเท่านั้น อีกทั้งขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรยงัส่งผลให้การตรวจสอบภายในแต่ละปีไม่สามารถตรวจสอบให้11 
ครอบคลุมทุกหน่วยงานได ้  จึงเห็นควรให้มีการน ารายงานผลการตรวจสอบหรือขอ้ตรวจพบซ่ึงอาจมีความ12 
เส่ียงท่ีมีนยัส าคญัจากผูต้รวจประเมินภายนอก (สตง.) และรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล13 
ระบบควบคุมภายในท่ีควรน ามาพิจารณาร่วมด้วย    เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ยงัคงสามารถ14 
ป้องกนัหรือลดความเส่ียงได ้หรือจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเพียงพอ เหมาะสมยิง่ข้ึน 15 
 16 
  มติที่ประชุม       ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่า เน่ืองจากพระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการ17 
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีบทลงโทษรุนแรง จึงใหก้ลุ่มตรวจสอบภายในน าเสนอขอ้มูลผลการตรวจสอบเพื่อความ18 
โปร่งใส ถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน และบูรณาการร่วมกบัระบบคุณภาพ ISO และควบคุมภายใน 19 
โดยกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานส าคัญในการตรวจสอบและระงับยบัย ั้งไม่ให้เกิดความผิดพลาด  และ20 
มอบหมายให้รองอธิบดี นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน ทบทวนการจดัซ้ือน ้ ายาและวสัดุวทิยาศาสตร์ในกรมใหเ้ป็นระบบ21 
จดัซ้ือกลาง โดยนายแพทยส์มฤกษ ์รองอธิบดีฯ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมดงัน้ี 22 
 1) ไดม้อบหมายใหส้ านกังานเลขานุการกรมจดัอบรมระเบียบจดัซ้ือจดัจา้งท่ีผา่นมา ซ่ึงเนน้ใหผู้บ้ริหารเขา้ร่วมประชุม 23 
 2) จะจดัทีมนิเทศงานร่วมกบัฝ่ายพสัดุภายในช่วงระยะเวลาสองเดือนน้ีและน าผลการนิเทศเขา้ท่ีประชุม 24 
 3) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขจะมีการจดัทบทวนภายในการใชร้ะบบจดัซ้ือกลาง 25 
 4) ฝ่ายพสัดุและนกัวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ะร่วมจดัท าฐานขอ้มูลกลางเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ 26 
 5) ควบคุมการใชก้ระดาษโดยการจดัซ้ือกระดาษกลาง /การประชุมใหจ้ดัท าเอกสารดว้ย QR Code 27 

 28 
  6.2 การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการปฏิบัติราชการแทน   29 

เลขานุการกรมน าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 30 
การมอบอ านาจให้ ผูอ้  านวยการกองปฏิบติัราชการแทน ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 356/2556 ลง31 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 32 
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การลงนาม 1 
1.ลงนามในหนงัสือภายนอกในนามกอง ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์กบักรม 2 
2.ลงนามในใบรับรองผลการตรวจวเิคราะห์และการสอบเทียบ 3 
3.ลงนามในรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ และหนงัสือแปลผลการตรวจวเิคราะห์ 4 
การอนุมติั 5 
1.อนุมติัใหข้า้ราชการ/ลูกจา้งในสังกดัเดินทางไปราชการและเบิกค่าใชจ่้ายในราชอาณาจกัร 6 
2.อนุมติัใหข้า้ราชการ/ลูกจา้ง เดินทางไปประชุม/อบรม และค่าใชจ่้ายภายในประเทศ 7 
3.อนุมติัใหข้า้ราชการ/ลูกจา้ง เบิกค่าพาหนะเดินทางไปกลบั ระหวา่งสถานท่ีพกัไปยงัสถานท่ีจดัฝึกอบรม 8 
4.อนุมติัการจดัประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ คร้ังหน่ึงค่าใชจ่้ายไม่เกิน 2 แสนบาท 9 
5.อนุมติัจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร และสวสัดิการรักษาพยาบาล 10 
6.อนุมติัเบิกจ่ายค่าเช่าบา้นรายเดือน (ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีแลว้) 11 
7.อนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายใชโ้ทรศพัท/์โทรสารทางไกลต่างประเทศ 12 
8.อนุมติัใชร้ถยนตไ์ปราชการต่างจงัหวดั 13 
 14 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเนน้ย  ้าให้ผูบ้ริหารตรวจสอบอ านาจของการท าหนงัสือ15 
ออกจากกรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีมีผลกระทบกบักรม เช่น การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการใหบ้ริการ 16 

 17 
  6.3 การประเมินความเส่ียงการได้รับสัมผัสสารเคมีตกค้างและสารปนเป้ือนที่คนไทยได้รับจาก18 
อาหาร (Total diet study) และ การส ารวจการตกค้างสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสารต้านจุลชีพและการ19 
ปนเป้ือนจุลนิทรีย์ดือ้สารต้านจุลชีพในผลส้มปี60 20 
  ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 21 

      ในปี 2560 ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารร่วมกบัศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดเ้ฝ้าระวงั22 
คุณภาพและความปลอดภยัอาหารเพื่อทราบสถานการณ์และเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยด าเนินโครงการวิจยั23 
ท่ีส าคญั 2 โครงการ ได้แก่ การประเมินความเส่ียงการไดรั้บสัมผสัสารเคมีตกคา้งและสารปนเป้ือนท่ีคนไทย24 
ไดรั้บจากอาหาร (Total diet study) และการส ารวจการตกคา้งสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสารตา้นจุลชีพ25 
และการปนเป้ือนจุลินทรียด้ื์อสารตา้นจุลชีพในผลส้ม  26 

Total diet study เป็นการประเมินการได้รับสัมผัสสารพิษ ( Hazard exposure assessment) ท่ี27 
องคก์ารอนามยัโลกยอมรับวา่เป็นการศึกษาท่ีสามารถให้ขอ้มูลการไดรั้บสารพิษจากอาหารไดแ้ม่นย  าใกลเ้คียง28 
ความเป็นจริง ไดน้ าขอ้มูลการบริโภคของคนไทยมาคดัเลือกอาหารท่ีมีค่าเฉล่ียปริมาณการบริโภคสูง รวมอาหาร29 
และน ้ าด่ืม 131 รายการ และสุ่มเก็บตวัอยา่งอาหารเป้าหมายจาก 4 ภาค 8 จงัหวดั (รวมทั้งหมด 1048 รายการ) น า30 
อาหารแต่ละชนิดจากแต่ละจงัหวดัมารวมกนัเป็นตวัแทนอาหารของประเทศ แลว้เตรียมตวัอยา่งโดยเลียนแบบ31 
การหุงตม้อย่างง่ายในครัวเรือนคนไทย อาหารท่ีบดป่ันแล้วถูกผสมรวมเป็นกลุ่มอาหาร 34 กลุ่ม น ามาตรวจ32 
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วิเคราะห์สารพิษทางห้องปฏิบติัการและน าค่าท่ีไดม้าค านวณการไดรั้บสัมผสั ประเมินความปลอดภยัโดยการ1 
เปรียบเทียบกบัค่าปลอดภยัท่ีองค์การอนามยัโลกก าหนดหรือค่าทางพิษวิทยาของสารแต่ละชนิด ซ่ึงพบวา่ คน2 
ไทยไม่ได้รับยาสัตวต์กคา้ง 58 ชนิด และสารกลุ่มพีเอเอช Benzo(a)pyrene แต่มีโอกาสไดรั้บสารเคมีป้องกนั3 
ก าจดัศตัรูพืช 15 ชนิด ในปริมาณต ่า คิดเป็นร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบกบั Acceptable daily intake (ADI) ยกเวน้ 4 
prothiofos ท่ีได้รับปริมาณ เท่ากับ ร้อยละ 11.5 ของ ADI เน่ืองจากค่า ADI ของ profenofos มีค่าต ่ ามาก 5 
นอกจากนั้นพบว่ามีการตรวจพบสารท่ียกเลิกการใช้ในการเกษตรและไม่มีการข้ึนทะเบียนในประเทศ ไดแ้ก่ 6 
methomyl และ methiocarb ส่วนการปนเป้ือนโลหะหนกั พบวา่คนไทยไดรั้บแคดเม่ียม ปรอท ตะกัว่และสารหนู 7 
จากอาหารต ่ากว่าปริมาณท่ีรายงานว่าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งหมด และในการประเมินผลรวม8 
สมมูลความเป็นพิษของสารกลุ่มไดออกซินและกลุ่มพีซีบีคลา้ยไดออกซินท่ีคนไทยไดรั้บจากอาหาร พบวา่สาร9 
ตกคา้งยาวนานกลุ่มดงักล่าวปนเป้ือนเขา้ไปในอาหารในปริมาณท่ีนอ้ยมาก และเพื่อประเมินสารอาหารจ าเป็นท่ี10 
คนไทยได้รับ จึงท าการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในอาหารแต่ละชนิดด้วยแล้วน ามาค านวณเป็นปริมาณ11 
ไอโอดีนท่ีได้รับจากอาหารต่อคนต่อวนั เปรียบเทียบกบัปริมาณสารอาหารอา้งอิงท่ีควรไดรั้บประจ าวนั (The 12 
Dietary Reference Intakes: DRIs) พบว่ากลุ่มประชากรไทยอายุตั้งแต่ 3 ปี –34.9 ปี ได้รับปริมาณไอโอดีนจาก13 
การบริโภคอาหารประจ าวนัท่ีระดบัเฉล่ียมากกวา่ปริมาณอา้งอิงท่ีควรได้รับประจ าวนั แต่กลุ่มอายุ 35-64.9 ปี 14 
และ 65 ปีข้ึนไป ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะได้รับสารไอโอดีนปริมาณน้อยไม่เพียงพอจนอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ 15 
อย่างไรก็ตามการไดรั้บปริมาณไอโอดีนท่ีมากเกินไปจะมีผลเสียกระทบต่อสุขภาพไดเ้ช่นกนั จึงน าค่าปริมาณ16 
ไอโอดีนจากการบริโภคอาหารของทุกกลุ่มประชากรไปเปรียบเทียบกบัค่าไอโอดีนสูงสุดท่ีบริโภคสารอาหาร17 
ประจ าวนัแลว้ไม่มีความเส่ียงต่อการมีผลเสียต่อร่างกาย ซ่ึงพบวา่ประชากรทุกกลุ่มอายไุดรั้บปริมาณไอโอดีนไม่18 
เกินค่าปริมาณสูงสุดท่ีรับไดใ้นแต่ละวนั จากผลการวิจยั สามารถสรุปไดว้า่คนไทยมีความปลอดภยัจากสารพิษ19 
และสารตกคา้งท่ีไดรั้บจากการบริโภคอาหาร  20 

การส ารวจการตกคา้งสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสารตา้นจุลชีพและการปนเป้ือนจุลินทรียด้ื์อ21 
สารตา้นจุลชีพในผลส้มภายในประเทศและส้มน าเขา้จากต่างประเทศ รวมทั้ งหมด 111 ตวัอย่าง พบสารเคมี22 
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในผลส้มเกินค่าก าหนดตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560  23 
เร่ืองอาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง ร้อยละ 73 และพบสารตา้นจุลชีพตกคา้งและการปนเป้ือนของจุลินทรียด้ื์อยาร้อย24 
ละ 6 และ 17 ตามล าดบั โดยตรวจพบสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง 30 ชนิด จาก 132 ชนิด ส้มท่ีปลูกใน25 
ประเทศมีสัดส่วนของการตรวจพบการตกคา้งเกินมาตรฐานนอ้ยกวา่ส้มน าเขา้ แต่จ านวนชนิดสารตกคา้งท่ีพบมี26 
ความหลากหลายกวา่ ส าหรับสารตา้นจุลชีพตกคา้งท าการตรวจวิเคราะห์สาร 4 ชนิด ท่ีมีรายงานการใชใ้นสวน27 
ส้ม ตรวจพบสาร ampicillin เพียงชนิดเดียว ในปริมาณ 11.3 – 145 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยตรวจพบสาร28 
ตา้นจุลชีพตกคา้งเฉพาะส้มในประเทศแต่ตรวจไม่พบในส้มน าเขา้ทุกตวัอยา่ง ส่วนการปนเป้ือนของจุลินทรียด้ื์อ29 
ยาใน ส้ มนั้ น  ตรวจพบ จุล ลินท รีย์ ด้ื อ ยา ได้แ ก่  E. coli, Enterococcus spp., Klebsilla pneumoniae และ 30 
Staphylococcus aureus ร้อยละ 17 ของตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีสมบติัของการด้ือยาแตกต่างกนั โดยพบวา่ E. coli  31 
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ด้ือต่อ ampicillin และ tetracycline, Klebsilla pneumoniae ด้ือต่อ ampicillin และ azithromycin Enterococcus 1 
spp. ด้ือต่อ tetracycline และ Staphylococcus aureus  ด้ือต่อ cefoxitin และ tetracycline เป็นตน้ 2 

เพื่อหาแนวทางแนะน าผูบ้ริโภคให้ลดความตระหนกต่อสารตกคา้งในผลส้ม จึงได้ศึกษาการลด3 
ปริมาณสารตกคา้งโดยการลา้งและการปอกเปลือก ผลการลา้งส้มดว้ยน ้ าพบวา่ ชนิดสารส่วนใหญ่ท่ีตรวจพบ4 
ระหวา่งกลุ่มส้มท่ีไม่ลา้งกบัลา้งน ้ าไม่แตกต่างกนั แต่ปริมาณการตกคา้งของสารส่วนใหญ่พบนอ้ยลงในกลุ่มส้ม5 
ท่ีผา่นการลา้งน ้ า และเม่ือสุ่มตวัอยา่งส้มแบ่งคร่ึงผลน าไปวิเคราะห์เฉพาะเน้ือส้มโดยปอกเปลือกทิ้งไปจะพบวา่6 
ชนิดและปริมาณสารตกคา้งท่ีตรวจพบนอ้ยกวา่กลุ่มส้มท่ีน าไปวิเคราะห์ทั้งเน้ือและเปลือกรวมกนัอยา่งชดัเจน 7 
ช้ีให้เห็นวา่สารตกคา้งส่วนใหญ่อยูท่ี่เปลือกส้ม ดงันั้นผูบ้ริโภคไม่ควรกงัวลใจกบัสารตกคา้งในผลส้มจนเกินไป8 
เน่ืองจากส้มเป็นผลไมท่ี้ไม่รับประทานเปลือก ดงันั้นการลา้งและการปอกเปลือกส้มก่อนการรับประทานจะ9 
สามารถลดปริมาณการสารตกคา้งส่วนใหญ่ออกไปได ้และการลา้งน ้ าผลไมก่้อนการบริโภคเป็นพฤติกรรมท่ีดี10 
ควรปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการรับสารตกคา้งและจุลินทรียป์นเป้ือนจากภายนอกปนเป้ือนเขา้ไปใน11 
ส่วนเน้ือท่ีบริโภคไดอี้กดว้ย 12 
 13 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ   ประธานเสนอแนะวา่ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 14 
เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญั ตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ และควรมีวิธีการในการน าเทคโนโลยกีารตรวจ15 
อาหารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เน่ืองจากบทบาทของกรมนั้นเป็นท่ีหน่ึงดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์16 
และอาจมีความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ17 
ส่ือสารสาธารณะ 18 

 19 
        6.4 การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  20 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอ ดงัน้ี 21 
                      ดว้ยกรมวทิยาศาสตร์การแพทยมี์นโยบายท่ีมีการทบทวนการจดัโครงสร้างหน่วยงาน ในเร่ืองการ22 
บริหารจดัการนวตักรรมของกรมและงานบริการด่านหนา้ ให้เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย23 
ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานข้ึนมาพิจารณา ซ่ึงไดมี้การจดัตั้งคณะท างานไดมี้การประชุมไปแลว้ไดเ้สนอช่ือหน่วยงาน24 
ท่ีจะด าเนินการจดัตั้งใหม่ในเบ้ืองตน้คือ “กองส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย”์ ทั้งน้ี25 
จะตอ้งมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกคร้ัง 26 
             ส าหรับหน่วยงานท่ีจะมีการทบทวนโครงสร้างใหม่ เช่น สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 27 
ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ ส านกัยาและวตัถุเสพติด เป็นตน้ ไดมี้28 
การจดัท าค าสั่งเสนอต่อผูบ้ริหารแล้ว โดยคณะท างานจะศึกษาและพิจารณาต่อไป และความคืบหน้าเร่ือง29 
โครงสร้างของกรมท่ีเสนอต่อกระทรวงในการจดัตั้งหน่วยงานใหม่ ไดแ้ก่ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย์30 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์เชียงรายและภูเก็ต นั้นเร่ืองจะเขา้คณะอนุกรรมการกพร.ภายในเดือนธนัวาคม 2560 31 
 32 
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     มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่า เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัมีการปรับหลกัการพฒันา1 
บุคลากรจาก การเพิ่มปริมาณงาน(Job Enlargement) เป็นการเพิ่มคุณค่าในงาน(Job Enrichment)จึงตอ้งมีการ2 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงาน แต่ตอ้งมีการศึกษาประโยชน์และความคุม้ค่ารวมทั้งความพร้อมของหน่วยงาน3 
อยา่งครบถว้นก่อน 4 
 5 

 6.5 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง7 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนตุลาคม 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  8 
  9 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่าการประชาสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีดี และจาก10 
การตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีผลงานดีเด่นหลายเร่ืองท่ีให้จดัท าเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ11 
ประชาชน 12 

 13 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 14 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 15 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 16 
 17 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 18 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 19 


