
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 7/2561 1 
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขุม  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2. นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3. นายสมฤกษ์            จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
ผู้บริหาร 9 
1. นายสมชาย  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 10 
2. นางณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 11 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 12 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  13 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 14 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 15 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 16 
8. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 18 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 19 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
12. นางสาวปนัดดา           เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 22 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 23 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 24 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 26 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 27 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 28 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 29 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 30 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 31 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 32 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  33 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 34 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 35 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 36 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 37 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 38 

 39 
 40 
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นักวิชาการ  1 
1.นางเดือนถนอม    พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
2.นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4.นางสุดธิดา  หมีทอง  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
     (เคมี) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5.นายอภิวัฏ   ธวัชสิน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
     (พิษวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 
6.นางสาวประไพ            วงศ์สินคงม่ัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 12 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 13 
7.นายอาชวินทร์            โรจนวิวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 14 
             ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 15 
8.นางสาวกุลชญา                    ไชยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 16 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 17 
9.นางหรรษา            ไทยศร ี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 18 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  19 
10.นายสุเมธ                   เที่ยงธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ   20 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 21 
11.นางสาวอิงอร            ประสารชัยมนตรี เภสัชกรช านาญการ 22 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 23 
12.นางสาวชนิดา            กานต์ประชา เภสัชกรช านาญการ 24 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 25 
13.นางสาวพราว            ศุภจริยาวัตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 26 
     สถาบันวิจัยสมุนไพร 27 
14.นายพรชัย            สินเจริญโภไคย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 28 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 29 
15.นางสาวปฐมาพร          ปรึกษากร เภสัชกรช านาญการ 30 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31 
16.นางสาวสุจิตรา                   คุ้มโภคา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 32 
    ส านักงานเลขานุการกรม 33 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 34 
1.นายพิเชฐ            บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์35 
2.นายประสาท           ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 36 
3.นายสุธน           วงษ์ชีรี  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37 
                             ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 38 
 39 
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4.นางวิชชุดา  จริยะพันธุ์  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
      (ชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
5.นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์  3 
ผู้เข้าร่วมประชุม  4 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 5 
    ส านักงานเลขานุการกรม 6 
2.นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 7 
         ส านักงานเลขานุการกรม 8 
3.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 9 

   ส านักงานเลขานุการกรม   10 
4.นายสันตกจิ          นิลอุดมศักดิ ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 11 
    ส านักงานเลขานุการกรม 12 
5.นางสาววิระวัญ           อินทริง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 13 
     ส านักงานเลขานุการกรม 14 
คณะเลขานุการ 15 
1.นางสาวสมถวิล           สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 16 
    กองแผนงานและวิชาการ  17 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 18 
    กองแผนงานและวิชาการ 19 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 20 
    กองแผนงานและวิชาการ 21 
4. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 22 
    กองแผนงานและวิชาการ 23 
5. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 24 
    กองแผนงานและวิชาการ 25 
6.นางน้ าอ้อย            ระงับ  พนักงานบริการ 26 
    กองแผนงานและวิชาการ 27 
 28 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 29 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 30 

1.1 เชิญชวนผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครเป็นจิตอาสา 31 
เพ่ือท าประโยชน์ต่อประชาชน โดยมอบหมายเลขานุการกรมประสานงาน 32 

1.2 กระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการจัดปฏิรูปกลไกการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  33 
(Retreat) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ส าหรับในภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมตัวปฏิรูปด้านนโยบาย34 
และให้ความส าคัญกับการปฏิรูประดับหน่วยงานมากขึ้น 35 

1.3 ให้หน่วยงานเร่งรัดการใช้งบประมาณตามนโยบาย August Zero ในส่วนครุภัณฑ์ให้รอใช้เงิน 36 
งบประมาณ ยกเว้นใช้เงินบ ารุงได้ในกรณีจ าเป็นและให้น าเรียนท่านประธานร่วมกับรองอธิบดี ฯที่ก ากับดูแล37 
หน่วยงานก่อน 38 
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1.4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การ 1 
สาธารณสุขไทยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความสนใจจากท่านนายกรัฐมนตรีและประชาชน และขอแสดงความ2 
ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่างๆ รวมทั้งชื่นชมในความส าเร็จและความร่วมมือของบุคลากรในการจัดงานมหกรรมอาหาร3 
ปลอดภัย การจัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเชิญชวน4 
ผู้บริหารเขา้ร่วมงานมหกรรมคุณภาพท่ีจะจัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้ 5 

1.5 ให้หน่วยงานจัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  6 
และเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ เช่น การฝึกอบรมในไตรมาสแรก และใช้งบติดตามในใตรมาสหลัง 7 

1.6 แจ้งข้าราชการกรมฯระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ 8 
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดยส านักงานเลขานุการกรมจัด9 
รถรับส่งบริการ 10 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2561      11 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ12 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 13 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 14 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)   15 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 16 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 17 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  18 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 งบประมาณที่19 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 20 
ได้รับเงินประจ างวด 1,463,873,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 21 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที ่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นเงินจ านวน 22 
1,171,369,445.58 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบแปด23 
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 79.81 ของเงินงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรทั ้งสิ ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จ านวน 24 
1,306,430,252.65 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกล้านสี่แสนสามหมื่นสองร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) คิด25 
เป็นร้อยละ 89.01 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 26 
2561  เบิกจ่ายร้อยละ 78.96 ของงบประมาณ  27 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ28 
อยู่ในอันดับ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 79.81    29 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย30 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 282,831,761.02 31 
บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) มีรายจ่ายทั้งสิ้น 32 
186,134,768.59 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 33 
คงเหลือทั้งสิ ้น 531,820,608.35 บาท (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหกร้อยแปดบาทสามสิบห้า34 
สตางค์)รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 90,583,518.40 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบ35 
แปดบาทสี่สิบสตางค์) 36 
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   มติที่ประชุม  ประธานแจ้งว่า จากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การชื่นชมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1 
ส าหรับผลงานด้านการเบิกจ่าย และประธานเร่งรัดการใช้งบลงทุนส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 2 
 3 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  4 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  5 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 6 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 7 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 8 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 9 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  10 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 71.19 11 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 77.90 12 
-สรุปภาพรวมงบครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ97 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ ส านักมาตรฐาน13 
ห้องปฏิบัติการ) 14 
-ภาพรวมงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ ศวก. 1/1 15 
เชียงราย /ศวก.2 พิษณุโลก /ศวก.5สมุทรสงคราม ศวก.7ขอนแก่น ศวก.8อุดรธานีและศวก.12 สงขลา) 16 
สรุปการเบิกจ่ายงบเหลือจ่าย 17 
-งบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 65.11 โดยไม่มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย  18 

กองแผนงานได้ติดตามงบเหลือจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบเดียวกับงบลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูล19 
รายงานส านักงบประมาณและประกอบการเข้าพิจารณา พรบ งบประมาณ 2562 ส่งรายงานที่ 20 
 E-mail:monitor_plan@dmsc.mail.go.th      ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00น. 21 
        22 
       มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเร่งรัดการใช้งบลงทุนส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 23 
 24 
  4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  25 
  รองอธิบดีฯนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  26 
รายงานการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์การตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 27 
9 เดือน ปีงบประมาณ 2561 28 

มิต ิ ตัวชี้วัด เกณฑ์ผ่าน ค่าท่ีวัดได้ 
1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ   
1.1 ประสิทธิผล ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี > ร้อยละ 85 ร้อยละ 76.15 
1.2 นวัตกรรม 1. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือ

พัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือ
พัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อย่างน้อย5 เรื่อง 
 
 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล 

2 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ   
2.1 คุณภาพ ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ >ร้อยละ 87 ร้อยละ 87.06 
3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร   
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มิต ิ ตัวชี้วัด เกณฑ์ผ่าน ค่าท่ีวัดได้ 
3.1 การพัฒนา บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากร 
>ร้อยละ 90 ร้อยละ 97.81 

4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี   
4.1 การพัฒนา ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) 
ไม่ต่ ากว่ าร้ อย
ละ 80 

รอผลการประเมิน
เดือนก.ย. 

4.2 ประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบบริหารคุณภาพ PMQA 

ได้รับการตรวจ
ประเมิน/ 
Surveillance 
ตามมาตรฐาน 
9001 : 2015 
ภายใน ปี 2561
และมีการบูรณา
การตาม PMQA 
หมวด 1-7 

เตรียมรับการ
ตรวจประเมิน 
Surveillance 
ตามมาตรฐาน 
9001 : 2015 
 ในวันที่ 31 ส.ค.
61/ 
บูรณาการตาม
ระบบคุณภาพ 
ISO และ PMQA 

5 การเงินการตลาด   
5.1 
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้
พลังงาน 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 10 

ไฟฟ้า +35.29% 
น้ ามัน – 85.83% 

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้
กระดาษ 

ไม่ต่ ากว่ าร้ อย
ละ 10 

ร้อยละ -15.12% 

 1 
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 2 
เดือนเมษายน 2561 อบรมผู้ตรวจติดตามภายใน 3 
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 รับการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 2 4 
เดือนสิงหาคม 2561 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามการบูรณาการกระบวนการตามระบบ ISO&PMQA 5 
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จัดงานมหกรรมคุณภาพ 6 
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 รับการตรวจประเมิน Surveillance 7 
 8 

      มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า การท าระบบคุณภาพที่ส าคัญคือไม่เป็นการเพ่ิม9 
ภาระงานและลดความซ้ าซ้อน  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนของกรมเช่น PMQA ตัวชี้วัดอ่ืนๆ และที่ประชุม10 
เห็นชอบคัดเลือกหน่วยรับตรวจ Surveillance ดังนี้ ส่วนกลาง : สถาบันชีววัตถุและส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 11 
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศวก.12/1 ตรัง  12 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 13 
 5.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโปรแกรมทดสอบความช านาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วย14 
เทคโนโลยีสารเทศ  15 
     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการ16 
ประชุม  ดังนี้ 17 
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 1 
     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ PT Online โดยใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL แบ่งเป็น 3 เฟส คือ  2 
เฟส 1 พัฒนาพัฒนาระบบการรับสมัครสมาชิก/จ่ายเงิน  3 
เฟส 2 พัฒนาระบบการลงผลข้อมูลและการประมวลผล 4 
เฟส 3 พัฒนาระบบการรายงานผลการพิมพ์ Certificate 5 
- Flow การสมัครสมาชิก PT : เลือกสมัคร scheme ➔ ตรวจสอบการสมัคร ➔ ช าระเงิน/เสร็จสิ้น 6 
-ระบบการช าระเงิน : เงินสด/เช็ค/ Teller Payment 7 
-งบประมาณ ส าหรับเฟส 1 ( Design Website (Mobile+Tablet) Programming/Administrator & Permission8 
จ านวน 500,000 บาท (เงินบ ารุงกรม) 9 
-ประโยชน์ที่จะได้รับ การบริหารจัดการ PT กรมแบบรวมหน่วยเดียว/สามารถบริหารจัดการและพัฒนา ระบบ PT 10 
กรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 11 
-ประเด็นพิจารณา : การบริหารจัดการระบบ PT กรมเป็นแบบรวมหน่วย/การบริหารระบบสมาชิกเป็นแบบ 12 
Online/มอบคณะท างานด าเนินการด้านโปรแกรม PT online/คณะกรรมการบริหารจัดการระบบ PT กรม 13 
  14 
     มติที่ประชุม  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบ โดยประธานเสนอแนะว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ15 
ใช้เป็นเรื่องที่ดี และพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ของโปรแกรมต่อไป รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์16 
การแพทย์ให้เทียบเท่ากับส่วนกลาง เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ และมอบหมายผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี17 
สารสนเทศดูแลรับผิดชอบโปรแกรมและผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบด้านเนื้อหาวิชาการ 18 
     19 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  20 
  6.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน 22 
 ผ ู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้  23 
 24 
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 1 
สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 2 
-สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ความก้าวหน้า 72.4 % 3 
-พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ความก้าวหน้า 73.9 % 4 
-ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ความก้าวหน้า 74.6 % 5 
-ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ความก้าวหน้า 67.8 % 6 

 7 
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 1 
ข้อเสนอแนะ 2 
1.ข้อมูลจากระบบ DOC ใช้ในการติดตามและประเมินผลในหลายระบบ ดังนี้ 3 
   1.1 ตัวชีว้ัด 1.1 ระดับความส าเร็จของตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง 4 
กพร. ต้องส่งรายงานให้กับ สนง กพร. 5 
   1.2 รายงานในระบบ Strategy Management Systemของ สป. 6 
   1.3 PMQA หมวด 4 7 
   1.4 ISO 9001 : 2015 8 
2. ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานก ากับติดตามการรายงานให้เป็นปัจจุบัน 9 
 มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้หน่วยงานปรับปรุงผลความก้าวหน้าในการ10 
ด าเนินงานกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน 11 
 12 
 6.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(PA)และตามมาตรการปรับปรุง13 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ(ม.44)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 14 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้น าเสนอความก้าวหน้าผลการปฎิบัติราชการ ดังนี้  15 
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 
เดือน 

ผลงานรอบ 
9 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

1.การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ  
 

มีรายงาน 
antibiogramระดับ
เขตราย 6 เดือน 
(ศวก.) และ
ระดับประเทศ (สวส.) 

 
 
 
√ 

 โปรแกรมของ 
รพ. ไม่เอ้ือใน
การส่งข้อมูล
ให้กับกรม  
 

- ปรับปรุง
โปรแกรม 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

9 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

รายไตรมาส เสนอ
ผู้บริหาร 

2.การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อ
แก้ปัญหาวัณโรค  
 

ผ ล ก า ร ถ อ ด ร หั ส
พันธุกรรมของเชื้อ
วั ณ โ ร ค ดื้ อ ย า  ใ น
จังหวัดที่เป็นตัวแทน
ของภาคที่มีสัดส่วน
เชื้อวัณโรคดื้อยาสูง
หรืออัตราการรักษา
วัณโรคส าเร็จต่ า 

ผลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคจ านวน 
750 ตัวอย่างในจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภาค (เชียงราย 
232 ตัวอย่าง/กาญจนบุรี 178 ตัวอย่าง และนครราชสีมา 
340 ตัวอย่าง) 

3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ที่
ผลิตในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ส่งออก  
 

ศึ กษาและร ะบุ วิ ธี
วิเคราะห์ที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ครบ
ทุกรายการทดสอบ 
 
 
 

ทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ความแรงของยา 
filgrastim ตาม method validation protocol ครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ และรายงานการทดสอบความถูกต้องของ
วิธีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท ามาตรฐาน
วิธีปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
 

PA + ม.44 (Functional Base + Agenda base) 
4.จ านวนชนิดของ
สมุนไพรในเครื่องส าอางที่
สามารถตรวจวิเคราะห์
และเปิดให้บริการ  
 

ได้วิธีวิเคราะห์
สมุนไพรใน
เครื่องส าอางและเปิด
ให้บริการ จ านวน 6 
ชนิด 

-6 ชนิดสมุนไพร มะเขือเทศ มะขามป้อม กระแจะ มะเฟือง 
ดาวเรือง ฟ้าทะลายโจร 

5.จ านวนนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม ่หรือที่พัฒนาต่อยอด  
 

1.ส ารวจจ านวน
นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
ส าเร็จในปีงปม.2561 
2. สรุปผลการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี

อยู่ระหว่าง 
1. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล 

การ 
Implement 
แผนถ่ายทอด
และแผนการ
ใช้  
ประโยชน์ 
นวัตกรรม/

เร่ง
ด าเนินการ
ตามแผน  
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

9 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

สุขภาพให้แก่
หน่วยงานอื่น 

2. จัดท ารายงานผลการ
บันทึกข้อมูลเพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร 

เทคโนโลยีได้
ตามเวลาที่
ก าหนด  

ม.44 (Agenda Base) 
6. การสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชน  
 

6.1 ด าเนินการตาม
แผนฯ ระหว่าง 
เม.ย.- ก.ย.2561 ได้
ครบถ้วน ร้อยละ 
100 เป้าหมาย ตาม
แผน 147 ครั้ง) 
6.2. การชี้แจง
ประเด็นส าคัญที ่ทัน
ต่อสถานการณ์ ได้
ร้อยละ 100(ถ้าม)ี 

 
 
 
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จ านวน 431 ครั้ง  

ม.44 (Innovation Base)  
4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
4.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
 

ได้ชุดทดสอบการติด เชื้ อ
ไวรัสซิก้า  
 

ได้ชุดทดสอบการติดเชื้ อ
ไวรัสซิก้า อยู่ระหว่างทดลอง
ใช้ 

ม.44 (Innovation Base+ประเมินผู้บริหาร) 
4.2ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
1.การลดพลังงาน 
 
 
 
 
 

ลดการใช้ไฟฟ้าและ
น้ามนัลงได้ 10 % 
เทียบกับค่า
มาตรฐาน (ทกุ
เดือน)  
 

ไฟฟ้า -
35.29 % 
น้ามัน 
85.83 %  

ไม่สามารถลด
การใช้ไฟฟ้าได ้ 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมินผล  
รายงานไม่ตรง
ตามเวลาที่
ก าหนด  

 

แนวทางแก้ไข ผู้บริหารหน่วยงานก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
เจ้าภาพก ากับติดตามผู้รับผิดชอบให้มีการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ ามัน ในระบบe –report .energy.go.th ให้ตรง
เวลาและครบถ้วน (ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป) 
2.การลดกระดาษ  
 

งบประมาณท่ีใช้  
ซื้อกระดาษลดลง10 
% (นับสะสม)  

15.12%  
 

   

4. MOU กับสถาบัน
อาหาร ม.มหิดล  

เป็นไปตาม MOU  
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

9 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

5. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศตรวจสอบ
สถานะการรายงาน
ทดสอบออนไลน์ด้าน
เครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย  

 
ด าเนินการได้ ตาม
แผน  
 

 
เป็นไปตาม
แผน  
-ได้ระบบ 
 

   

6. การให้ค าปรึกษา
แนะน า/ให้ความรู้ ณ 
พ้ืนที่เกียวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง  

ด าเนินการได้ ตาม
แผน  
 

    

7. ให้บริการ Application 
บนอุปกรณ ์Smart 
Devices ส าหรับบริการ
ข้อมูลการรับรองรุ่นการ
ผลิตชีววัตถุ  
 

เป้าหมาย  
ด าเนินการได้ ตาม
แผน  

ได้ 
Application 
 

   

8. การใช้โปรแกรม e-
report เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการในการ
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์  
 

ด าเนินการได้ ตาม
แผน  
 

ใช้งาน
โปรแกรม
และส ารวจ
ความพึง
พอใจ 
(91.80)  
 

   

9.การพัฒนาระบบ 
รับและพิจารณาบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ผ่านระบบ
เทคโนโลยี (On-line 
Submission) ชนิด 2 
ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
 

เปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการ
แล้ว 

   

5.ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
5.1การจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผน
ขับเคลื่อน  

วัดผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วน

ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุ
เป้าหมาย
ความส าเร็จ
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

9 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ราชการ ในช่วง 6 
เดือนหลังตามแผนที่
จัดส่งส านักงาน 
ก.พ.ร. (ก าหนด
เป้าหมายการ
เบิกจ่ายร้อยละ 100) 
3 โครงการ  
(ยาเสพติด 
อุตสาหกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
การแพทย์ และ การ
ผลิตภาคเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เฉลี่ยร้อย
ละ 63.50 
ผลเบิกจ่าย
(GFMIS) 
ร้อยละ 
65.40 

ของผลงาน
และผลเงิน 
 

5.2การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ  
 

ส่งแผนปฏิรูปฉบับ
สมบูรณ์ตาม
ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้าม)ี  
 

จัดท าแผนและส่งแผนให้
กระทรวงแล้วเมื่อ 
วันที่ 18 เม.ย.61  
รอการตรวจสอบแผนจาก
สกพร.  

  

 1 
  2 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแสดงความชื่นชมในการร่วมกันปฏิบัติงานของบุคลากร3 
กรมฯ จึงท าให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย แต่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถท าได้ เนื่องจากกรมฯเป็นหน่วย4 
บริการ ซึ่งจ าเป็นต้องเปิดห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 5 
 6 
       6.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 7 

      หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  8 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 9 
1.เรื่องลูกหนี้การค้า  10 
 ประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน: ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดและติดตามลูกหนี้ 11 
การค้าที่ค้างช าระนานโดยเร็ว ส าหรับลูกหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ  ควรเพิ่มการติดตามทวงถามไปยังกระทรวงต้น12 
สังกัดของลูกหนี้การค้าด้วย 13 
 แนวทางแก้ไข : ได้ก าหนดแนวทางการติดตามหนี้ตามหนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ สธ 0601.03/ว 14 
1258 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นการติดตามแบบคู่ขนานคือ ให้ส านัก/สถาบัน/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
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ท าหนังสือเรียกเก็บหนี้ ๓ เดือนต่อครั้ง ขณะเดียวกันให้รวบรวมข้อมูลลูกหนี้คงค้างส่งให้ฝ่ายคลัง เพ่ือด าเนินการ1 
ติดตามหนี้ในภาพรวมระดับกรม 2 
 2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  3 
  ประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา4 
ราชการ แจ้งว่า “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันท าการ  5 
 แนวทางแก้ไข :   6 
1. มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 21 ก.ย. 2550 แจ้งให้หน่วยงานก าหนดเวลาการเข้าปฏิบัติราชการ เป็น 3 ช่วงเวลา เพ่ือ7 
แก้ไขปัญหาการจราจร กรมอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือถือปฏิบัติเป็นแนวทาง8 
เดยีวกัน 9 
2.หัวหน้าส่วนราชการ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานในช่วงเวลาอ่ืน นอกเหนือจาก เวลาราชการ เพ่ือให้10 
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 11 
(“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง 8.30 ถึง 16.30 น. ของวันท าการ และให้หมายความรวมถึงช่วงเวลา12 
อ่ืนที่ส่วนราชการก าหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่างอ่ืนด้วย 13 
3.หน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา14 
ราชการ พ.ศ.2550 ในข้อ 5 (เพ่ือประโยชน์ของงานราชการเป็นส าคัญ ฯ)  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ใน15 
ข้อ 7 (มีสิทธิเบิกได้ไม่เกินวันละสี่ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละห้าสิบบาท) 16 
3.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์17 
3.1 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 2560 18 

ประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน: คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเสนอ รายงาน 19 
ผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งล่าช้าเกินกว่า 30 วันท าการ อีกทั้งยังส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้20 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินล่าช้า และมีข้อเสนอแนะให้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและผู้มี21 
หน้าที่เกีย่วข้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 22 
 แนวทางแก้ไข :  1. จัดท าแผนด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่วยพัสดุ 23 
           2. จัดท าแผนก ากับติดตามการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 24 
           3. จัดท าคู่มือการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 25 
3.2 ส านัก/กอง/ศูนย์/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานข้อมูลสินทรัพย์รับบริจาคให้ฝ่ายคลังบันทึกบัญชีในระบบ 26 
GFMIS ล่าช้าท าให้การค านวณค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง  27 
 แนวทางแก้ไข : แจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและทวนสอบข้อมูล28 
ให้ตรงกันทั้งทะเบียนทรัพย์สินและในระบบ GFMIS 29 
 30 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงิน 31 
แผ่นดิน และรองอธิบดีฯจารุวรรณ ให้ท าตามระเบียบในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา32 
ราชการ เช่น ผ่านการอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน และให้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุต่อผู้แต่งตั้ง/ส านักงานการ33 
ตรวจเงินแผ่นดินให้ทันตามก าหนดเวลา เพราะเป็นหน้าที่ส าคัญของส่วนราชการ 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
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  6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ2 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 3 
 4 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะประเด็นของการท าข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ในเรื่อง5 
ผลงานของกรมฯที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และการพัฒนานวัตกรรมของกรมฯ เช่น การใช้ชุดทดสอบมาลาเรีย 6 
เป็นต้น 7 

7. เรื่องอ่ืนๆ  8 
7.1 จากการชี้แจงต่อที่ประชุมกรรมาธิการ โดยสิ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องเร่งด าเนินการ9 

คือการจัดท ากรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน โดยส่วนกลางต้องร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และการทบทวน/10 
จัดระบบการตั้งค าขอราคาครุภัณฑ์ 11 

7.2 ส านักพระราชวังจะจัดอบรมจิตอาสาเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์12 
ส่งบุคลากรได้ตามจ านวนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือ ชาย 1 ท่านและหญิง 1 ท่าน โดยก าหนดเกณฑ์ให้เป็น13 
บุคลากรที่มีผลงานดี มีความรู้ด้านวิชาการ จ ากัดอายุไม่เกิน 50 ปี เพ่ือเป็น ครู ก ด้านการแพทย์และสาธารณสุข14 
ต่อไป 15 
   16 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายส านักเลขานุการกรมเพ่ือเปิดรับสมัครผู้สนใจ 17 
 18 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 19 
 20 
 21 

       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 22 
       ผู้จดรายงานการประชุม 23 

 24 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 25 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 26 


