
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 2/2561 1 
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.30 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. นายพิเชฐ  บัญญัติ  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
4. นายสมฤกษ์   จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
ผู้บริหาร 10 
1. นางอุรุญากร  จันทร์แสง  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางณุฉัตรา   จันทร์สุวานิชย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 12 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 13 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  14 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 15 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา  ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 16 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 17 
8. นายอาชวินทร์   โรจนวิวัฒน์  (แทน)ผู้อ านวยการส านักส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 18 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 20 
11. นายอาคม  สาลี  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
12. นางสาวปนัดดา  เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22 
13. นายธรรมรัตน์  บุญสูง  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 23 
14. นายพรรคพล  ชะพลพรรค  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 24 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 25 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26 
17. นายทรงพล   ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 27 
18. นางสาวเอมอร   อุยยาหาญ  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 32 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 33 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  34 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 35 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 36 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 37 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 38 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 39 
 40 
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นักวิชาการ 1 
1. นางเดือนถนอม    พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 

   (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
2. นางสลักจิต           ชุติพงษ์วิเวท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
                              (ภูมิคุ้มกันวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3.  นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4. นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย ์8 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5. นายสุธน           วงษ์ชีรี  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
               (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 12 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 13 
7. นางหรรษา                    ไทยศร ี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 14 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 15 
8.นางสาวกุลชญา   ไชยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 16 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 17 
9.นายสันตกิจ            นิลอุดมศักดิ ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 18 
    ส านักงานเลขานุการกรม 19 
10.นางสาวศรัณยา           ธาราแสวง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 20 
    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 21 
11. นายพรชัย  สินเจริญโภไคย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 22 
     ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 23 
12. นายสุเมธ   เที่ยงธรรม   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 24 
       ส านักยาและวัตถุเสพติด 25 
13. นางสาวปฐมาพร  ปรึกษากร เภสัชกรช านาญการ 26 
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 27 
14.นางอารีรัตน์   ขอไชย นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 28 
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 29 
 30 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 31 
1.นายประสาท  ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 32 
2.นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 33 
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  34 
ผู้เข้าร่วมประชุม 35 
1. นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 36 
    ส านักงานเลขานุการกรม 37 
2. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 38 

   ส านักงานเลขานุการกรม 39 
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3. นางสาววรารัตน์  แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 1 
     ส านักงานเลขานุการกรม 2 
4.  นางสุกัญญา   ก าแพงแก้ว   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 3 
    ส านักงานเลขานุการกรม 4 
5. นางสาวหรรษา             ทองค า  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 5 
    ส านักงานเลขานุการกรม 6 
6. นางสาวสุจิตรา             คุ้มโภคา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 7 
    ส านักงานเลขานุการกรม 8 
7. นางสาวมนทิรา             รัชตะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 9 
    กองแผนงานและวิชาการ 10 
คณะเลขานุการ  11 
1. นางสาวสมถวิล  สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 12 
     กองแผนงานและวิชาการ 13 
2. นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 14 
    กองแผนงานและวิชาการ 15 
3. นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 16 
    กองแผนงานและวิชาการ 17 
4. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 18 
    กองแผนงานและวิชาการ 19 
5. นางสาวธนิดา           อารีรอบ  นักวิเทศสัมพันธ์ 20 
    กองแผนงานและวิชาการ 21 
 22 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 23 
 24 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 25 
          1.1 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเลิศในการบริหารจัดการเงินการคลัง ซึ่ง26 
กรมเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นอันดับ 1 แต่เบิกจ่ายงบด าเนินการช้า จึงเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเฉพาะงบฝึกอบรม ให้เสร็จ27 
สิ้นภายในไตรมาสนี้ หลังจากนั้นต้องน าส่งคืนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการอ่ืน  28 

1.2 ให้ผู้บริหารหน่วยงานเร่งการท าเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร โดย29 
ส่งเรื่องขออนุมัติมายังอธิบดี (ไม่ต้องผ่านส านักงานเลขานุการกรม)ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น ในกรณีที่มี30 
ปัญหาด้านการออกแบบให้แจ้งเป็นหนังสือเพ่ือด าเนินการต่อไป 31 
         1.3 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจเยี่ยมกรมฯในวันที่ 29 มกราคม 2561 และชื่นชม 32 
ความส าเร็จในผลงานของกรม ประธานกล่าวขอบคุณบุคลากรกรมทุกท่านที่ร่วมกันตั้งใจท าผลงานที่ดีและเป็นที่33 
น่าสนใจ เช่น Precision Medicine  34 

1.4 ให้ผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยเตรียมความพร้อม เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ผู้บริหารกรมมี35 
นโยบายการตรวจเยี่ยมหน่วยงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกวันพุธ เวลาประมาณ 10 น. 36 

1.5 ให้ทุกหน่วยงานวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลง หรือ plan for change โดยมีผู้อ านวยการของทุก37 
หน่วยงานเป็น change agent หรือผู้น าความเปลี่ยนแปลง 38 
   39 
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 วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2561      1 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ2 

แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 3 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 
 5 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี) 6 
   7 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 8 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 9 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  10 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 งบประมาณที่11 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 12 
ได้รับเงินประจ างวด(ครั้งที่ 1) 978,557,800.00 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย13 
บาทถ้วน) งบประมาณที่ยังไม่ได้รับเงินประจ างวด 487,015,900.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นห้าพัน14 
เก้าร้อยบาทถ้วน ) 15 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงินจ านวน 16 
556,859,000.47 บาท (ห้าร้อยห้าสิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 56.91 17 
ของเงินประจ างวดที่ได้รับ และร้อยละ 37.94 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จ านวน 18 
783,300,094.90 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 80.05 ของ19 
เงินประจ างวดที่ได้รับ และร้อยละ 53.37 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 
19 กุมภาพันธ์ 2561  เบิกจ่ายร้อยละ 42.60 ของงบประมาณ  21 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ22 
อยู่ในอันดับ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 37.63    23 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย24 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 138,142,061.29 25 
บาท (ร ้อยสามส ิบแปดล ้านหนึ ่งแสนสี ่หมื ่นสองพ ันหกส ิบ เอ ็ดบาทยี ่ส ิบ เก ้า สตางค ์)  ม ีร ายจ ่ายทั ้งสิ ้น 26 
76,345,559.18 บาท (เจ็ดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) คงเหลือทั้งสิ้น 27 
496,920,118.03 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสามสตางค์)รายงานลูกหนี้28 
การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 87,879,031.80 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 29 
 30 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายดังนี้ 31 
1.เร่งรัดการใช้งบด าเนินการ  32 
2.ปรับเพ่ิมเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวให้ใกล้เคียงกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจของบุคลากร 33 
3.จัดสรรเงินบ ารุงส าหรับ ค่าล่วงเวลา ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปริญญาเอกภายในประเทศ และการปรับปรุงโครงสร้าง34 
พ้ืนฐาน 35 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  36 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  37 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 38 
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รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 2 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 3 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  4 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 50.85 5 
      รายการงบลงทุนผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2561  6 

 7 
   8 

      มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 9 
 10 

  4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 11 
  รองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  12 
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  13 
ผลการประชุม ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร(Management Review) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้  14 

- ทบทวนตามข้อก าหนดของ ISO 9001:2015  15 
- ท่านอธิบดีให้แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปกรม 16 
- ที่ประชุมเห็นชอบพัฒนาการบริการ 2 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การให้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ ตลอดเวลา17 

ราชการ (ไม่พักกลางวัน) และมอบหมายประธาน KM จัด Best Practice เรื่องจัดการรอบเวลาให้บริการ 18 
- QMR มอบหมาย ผทว.สุธน วงษ์ชีรี เป็น TM  ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 19 

ก าหนดการรับตรวจประเมิน Surveillance ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 20 
- ส่วนกลาง 1. QMR Team (ผน/สล/กพร/ศทส)  21 

2. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 22 
-   ส่วนภูมิภาค 1.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 23 

                          2.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 24 
                          3.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 25 
 26 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯจารุวรรณ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงระดับกรมและ27 
กระบวนการของกรมส่งข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ผู้ประสานงานทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับ Surveillance และให้28 
ผู้บริหารหน่วยงานเตรียมความพร้อมในเรื่องการให้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ ตลอดเวลาราชการ เพ่ือน าเสนอท่าน29 
อธิบดีแถลงข่าวต่อไป 30 

 31 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 32 
  33 
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วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  1 
  6.1 ภาพรวมงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
       รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  3 
ปีงบประมาณ 2561  4 

เสนอของบวิจัย ผ่านระบบ NRMS วงเงิน    74.465 ล้านบาท จ านวน  68 โครงการ 5 
ได้รับงบประมาณปี 2561            วงเงิน    38.9    ล้านบาท จ านวน  39 โครงการ  6 

ปีงบประมาณ 2562 7 
เสนอของบวิจัย ผ่านระบบ NRMS  วงเงิน    81.68   ล้านบาท จ านวน 79  โครงการ 8 
งบประมาณท่ีได้รับเบื้องต้น          วงเงิน    65.93   ล้านบาท จ านวน 79  โครงการ  9 

ผลการจัดล าดับความส าคัญ   (เกรด 5 มีความส าคัญมากท่ีสุด) 10 
เกรด 5      ไม่มีโครงการที่ได้รับจัดความส าคัญ 11 
เกรด 4      1 โครงการ 12 
เกรด 3     ไม่มีโครงการที่ได้รับจัดความส าคัญ 13 
เกรด 2     62  โครงการ 14 
เกรด 1     17  โครงการ 15 
ทิศทางงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ควรด าเนินการ :  High Impact / Precision Medicine/ 16 
Biopharmaceutical / Aging 17 
 18 

 มติที่ประชุม    ประธานเสนอแนะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้บริหารช่วยให้19 
แนวทางงานวิจัย เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการตามยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวงสารณสุข/กรม และมอบหมายให้20 
ผทว.สุธน/ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการเชิญวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การ21 
ให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจ าเดือนของกรม 22 

    ผทว.สลักจิตร และ ผู้อ านวยการกองแผนงานแจ้งว่าเกณฑ์ วช. ได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์และมีหนังสือแจ้ง23 
เวียนมาให้กรม สามารถศึกษาได้จากเว็บไซด์ของ วช.และหนังสือเวียน 24 

 25 
  6.2 ผลการตรวจสอบภายในปี 2561 และผลการสอบทานระบบควบคุมภายในปี 2560     26 
   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 27 
ผลการตรวจสอบภายในปี 2561 และผลการสอบทานระบบควบคุมภายในปี 2560 28 
(ตัวอย่างข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน) 29 
ผลการตรวจสอบภายใน : ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 30 
-วิธีเฉพาะเจาะจง : หน่วยงานไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท า31 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัด32 
จ้างฯ ข้อ 21) 33 
-วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) : การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย34 
ทราบ หน่วยงานก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ม.114 และ ม. 117 35 
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันประกาศผล ฯ) 36 
-รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง : หน่วยงานจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างไม่ได้ระบุ รายการที่ (7) หลักเกณฑ์ 37 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 22 กรณีที่มิใช่การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูก38 
สร้างตามข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง ) 39 
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-หนังสือค้ าประกันสัญญา : หน่วยงานระบุวันหมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันไม่ถึงวันที่ ผู้ขายยอมรับประกัน1 
ความช ารุดบกพร่อง (กรณีนี้ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี แต่ในหนังสือค้ าประกันสัญญา2 
ระบุวันครบก าหนดไม่ถึง 2 ปี) 3 
-ค่าปรับ :  หน่วยงานก าหนดค่าปรับในใบสั่งซื้อวัสดุไม่ถูกต้อง  โดยก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 4 
ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท  (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 5 
162) 6 
ข้อพึงระวัง 7 
-การรับประกันความช ารุดบกพร่อง :  หน่วยงานมีครุภัณฑ์ที่ช ารุดและอยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารุด8 
บกพร่อง โดยเป็นครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่มีปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า ซึ่งผู้ขายไม่สามารถจัดการซ่อมแซม9 
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม สาเหตุจากไม่มีอะไหล่  แต่เนื่องจากวิธีการแจ้งซ่อมไม่เป็นไปตาม10 
ระเบียบ  การจัดเก็บหลักฐานการแจ้งซ่อมไม่เหมาะสม ค้นหาไม่พบ จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินการเกี่ยวกับการ11 
บังคับตามสัญญา เช่น การให้ทดแทนครุภัณฑ์ที่ควรมีคุณลักษณะเฉพาะเท่าเดิม เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์มาใช้งานได้อย่าง12 
คุ้มค่า รวมทั้งการพิจารณาการริบหรือคืนเงินหลักประกันสัญญา 13 
ข้อตรวจพบด้านการเงิน  บัญชีและรายงานทางการเงิน 14 
-  การบันทึกขอเบิกเงินใช้ค าสั่งงานไม่ถูกต้อง กรณีขอเบิกเงินให้กับหน่วยงานภายนอก (จ่ายตรง) 15 
-  หน่วยงานออกหลักฐานการรับเงินต่ ากว่าจ านวนเงิน ที่ได้รับ (กรณีผู้รับบริการโอนเงินเกินกว่าค่าบริการที่       16 
เรียกเก็บ) 17 
-  หน่วยงานไม่ได้น าเงินนอก งบประมาณกลับเข้าฝากคลัง 18 
-  บันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (กรณีแจ้งหนี้ สปสช. ค่าบริการตรวจเอดส์+ธาลัสซีเมีย) 19 
-  หน่วยงานมียอดบัญชีเงินฝาก ธ.ออมทรัพย์ ต่ ากว่าข้อเท็จจริง (เงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝาก) 20 
-  บันทึกบัญชีล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน (ต้องบันทึกทุกสิ้นวัน) 21 
-  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย 22 
-  บันทึกชื่อบัญชี/รหัสบัญชีไม่ถูกต้องตามท่ีกรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนผังบัญชีแล้ว 23 
-  หน่วยงานมียอดบัญชีลูกหนี้การค้ามียอดค้างช าระค้างนาน (ควรเร่งติดตามปีปัจจุบันและปีก่อนให้มากที่สุด) 24 
ข้อตรวจพบด้านการควบคุมภายใน 25 
-  การมอบหมายงานให้  จนท.ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยไม่แบ่งแยกหน้าที่ 26 
-  การจัดท าแบบมอบหมายงานไม่เป็นปัจจุบัน 27 
-  การสอบทานการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS ของผู้มีหน้าที่บันทึกและผู้มีหน้าที่สอบทาน/อนุมัติยังไม่   28 
เพียงพอ และเหมาะสมที่จะควบคุมข้อผิดพลาดได้ 29 
 -  การจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสม ไม่เป็นระบบไม่จัดท าส าเนาเรื่องไว้  เช่น  กรณีการรายงานแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ซึ่ง30 
อยู่ในระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่อง ไม่สามารถค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้      จึงส่งผลให้ประสบ31 
ปัญหาการด าเนินงานในขั้นตอนที่ส าคัญ เช่น การบังคับตามสัญญาหรือระเบียบ การริบหรือคืนเงินหลักประกัน32 
สัญญา เป็นต้น 33 
ผลการสอบทานระบบควบคุมภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 34 
(ข้อมูลเปรียบเทียบจากผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน) 35 
คณะติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 36 
-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 37 
คณะจัดการความเสี่ยง ตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) 38 
1. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ  39 



-8- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 2/2561                                                                          วันศุกร์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 

- การปฏิบัติผิดกฎ ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1 
2. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (IT) 2 
- ระบบและโครงสร้างพื้นฐาน IT 3 
3. ความเสี่ยงภัยสุขภาพ 4 
- ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี 5 
- ขาดการบูรณาการทั้งระบบ 6 
การตรวจสอบภายใน 7 
1. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ 8 
-  การปฏิบัติผิดกฎ ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 9 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 10 
-  ความล่าช้าของระบบงานบางระบบ 11 
-  ไม่ได้ใช้ IT ช่วยพัฒนาระบบงาน 12 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 13 
- ความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน 14 
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน/บัญชี 15 
คน : อบรม/ถ่ายทอดประสบการณ์จริง/การซักซ้อมความเข้าใจ 16 
(ปัญหาการปรับเปลี่ยน /โยกย้าย/ลาออก/บุคลากรรายใหม่) 17 
-กลุ่มตรวจสอบภายในจะจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารในวันที่ 15 มีนาคม 2561 18 
โดยท่านอธิบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้เรียนเชิญผู้มีความช านาญและประสบการณ์จริงด้านต่างๆ  19 
มาถ่ายทอดความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ดังนี้ 20 
1. ด้านงานก่อสร้าง : ผอ. เลขา ปราสาททอง ผอ.ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 21 
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทีมงาน จากส านักงานเลขานุการกรม 22 
3. ด้านการเงินและบัญชี : หัวหน้างานบัญชี ฝ่ายคลัง จากส านักงานเลขานุการกรม 23 
4. ด้านการตรวจสอบภายใน : ผู้ตรวจสอบภายใน  24 
กระบวนการ (ปัญหากฎหมาย ระเบียบ แนวทางต่างๆ ปรับเปลี่ยน) 25 
-เห็นควรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติด้านพัสดุ การเงิน บัญชี จัดท าขึ้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของตนเองพร้อม26 
ระบุจุดเสี่ยงส าคัญและการควบคุมไว้ในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้บุลากรทุกคนทุกระดับพึงระมัดระวังและร่วมกันควบคุม27 
ข้อผิดพลาดในขั้นตอนที่มีจุดเสี่ยงส าคัญนั้นๆ 28 
 29 
  มติที่ประชุม ประธานเสนอแนะว่าการตรวจสอบภายในเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากการท างาน30 
ราชการต้องมีเหตุผลและถูกกฎระเบียบ และมอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในให้ท าเอกสาร One page เพ่ือเผยแพร่31 
ประชาสัมพันธ์ต่อไป   32 
 33 
       6.3 รายงานปัญหาการใช้ระบบโทรศัพท์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 34 

 เลขานุการกรม รายงานปัญหาการใช้ระบบโทรศัพท์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 35 
1.ปัญหา:โทรเข้ามามีสัญญาณเรียกจนสายตัด แต่ไม่มีผู้รับสาย 36 

สาเหตุ:สายเคเบิลช ารุดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า 30 ปี 37 
แนวทางแก้ไข :  38 
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-ระยะสั้น ฝ่ายซ่อมบ ารุงเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จาก 1 ครั้ง/เดือน เป็น 1 ครั้ง/สัปดาห์ และ1 
ตรวจสอบตู้ระบบทุกวัน 2 
-ระยะยาว ปรับปรุงสายนอกที่เป็นแบบ Analog ให้เป็นเคเบิลใยแก้ว แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 3 

2.เมื่อกดหมายเลขภายในหรือกด 0 เพ่ือติดต่อโอเปอเรเตอร์แล้วสายถูกตัด 4 
สาเหตุ: 5 
-ไม่มีผู้รับสายปลายทางเกินเวลาที่ก าหนด 6 
-ถ้าสายปลายทางไม่ว่าง ระบบจะเรียกกลับไปที่โอเปอเรเตอร์อีกครั้ง 7 
-โอเปอเรเตอร์ติดสายอ่ืนหรือไม่ได้รับสวาย ระบบจะตัดสายอัตโนมัติ 8 
แนวทางแก้ไข :  9 
-หน่วยงานก าหนดหมายเลขภายในส ารองมากกว่า 1 เลขหมาย เพ่ือจัดกลุ่มรับสายแทนกรณีหมายเลขหลักไม่มีผู้รับสาย 10 
(เฉพาะหน่วยงานที่มีผู้รับบริการโทรเข้ามาจ านวนมาก) 11 
-ส านักงานเลขานุการกรมมอบหมายเจ้าหน้าที่ช่วยงานโอเปอเรเตอร์เพ่ิมอีก 1 คน 12 

3.โทรภายในเครือข่ายของกรม ผ่านระบบ GIN ไปยัง ศวก.ไม่ได้ 13 
แนวทางแก้ไข : กรุณาแจ้งฝ่ายซ่อมบ ารุง โทรศัพท์ 089-9278539 ทันท ี 14 

 15 
มติที่ประชุม     ประธานเสนอแนะให้แก้ปัญหาโดยการใช้โทรศัพท์ไร้สาย /จัดให้มีสายตรงของแต่ 16 

ละหน่วยงานเพ่ือไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ของกรมฯ/ติดต่อผ่านช่องทางอ่ืนเช่น เว็บไซต์ Social media เป็นต้น 17 
และมอบหมายให้ตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยมอบรองอธิบดีฯจารุวรรณ เป็นประธาน 18 
 19 

 6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์20 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 21 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนมกราคม 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม  22 
 23 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 24 
 25 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 26 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 27 
       ผู้จดรายงานการประชุม 28 
 29 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 30 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 31 


