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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 8/2561
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วาระ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประธานแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานในการ
ประชุ ม DMSc R2R Forum 2018 “การพั ฒ นางานประจ าสู่ ก ารวิ จั ย ก้ า วไกลสู่
นวัตกรรม”และเสนอแนะให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมฯ
เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
1.2 ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารกรมฯที่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค.61 และร่วม
พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ส.ค.61 ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งศวก.ที่
ร่วมปฏิบัติภารกิจตามจังหวัดของตนเองด้วย
1.3 แจ้งมติครม.เห็นชอบแต่งตั้งนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ดารงตาแหน่งอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป
1.4 ตามตัวชี้วัดของกสธ.ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทางาน
โดยกรมฯต้องจ้างคนพิการปฏิบัติงานจานวน 12 คนตามอัตราส่วนที่รัฐกาหนดไว้ ซึง่
นายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญมาก
1.5 เร่งรัดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมฯและการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โดยจะเชิญอธิบดีฯกรมท่านใหม่ร่วมรับทราบด้วย รวมทั้ง เร่งรัดการ
ปรับปรุงงานก่อสร้าง/ภูมิทัศน์ของกรม โดยมอบหมายเลขานุการกรม รับผิดชอบ
1.6 ขอแสดงความยินดีกับกรมฯที่ได้รับรางวัลการจัดนิทรรศการจากงาน
มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

กาหนดให้ส่วนกลางและศวก.(ที่จานวน
บุคลากรมากกว่า 50 คน) ดาเนินการจ้าง
คนพิการให้ได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 1
คน มอบหมายรองฯจารุวรรณเป็นผู้
ประสาน

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)
วาระที่ 4 สืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
( ณ วันที่ 17 ส.ค.61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 6 ของกระทรวงฯ สามารถ
เบิ ก จ่ า ยได้ ทั้ ง สิ้ น ร้ อ ยละ 85.60 (เฉพาะงบลงทุ น เป็ น อั น ดั บ 3 ของกระทรวงฯ
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.25 ) สถานะเงินบารุงกรม คงเหลือ 559,710,988.48 บาท
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (31 ก.ค.61) เป็นเงิน 88,199,258.40 บาท

ประธานเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงปม. และ
สาหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่า
กว่ า เกณฑ์ ควรด าเนิ น การให้ เ สร็ จ
เรียบร้อยก่อนจะขอ งปม.ใหม่
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4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561
น.ส.สมถวิล สายนภา ผู้แทนกองแผนฯ นาเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพ
การใช้จ่ายงปม.ประจา ปี 61 สาหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88 กรมเบิกจ่ายจริง
ร้อยละ 80.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค.61)
สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร
ภาพรวมครุภัณฑ์ 97 % ภาพรวมงบที่ดินสิ่งก่อสร้าง 70%
-สรุปภาพรวมหมวดครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ สมป./สชว.
-สรุปภาพรวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย ได้แก่
ศวก.1/1, ศวก.2 ,ศวก.4,ศวก.5,ศวก.7,ศวก.8,ศวก.10,และศวก.12
-สรุปการเบิกจ่ายงบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ 100% ทุกหน่วยงาน

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานกล่ า ว
ขอบคุณที่เบิกจ่ายงบเหลื อจ่ายครบถ้ ว น
และให้ ใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์
กับกรม ซึ่งหากเป็นไปได้ อาจชะลอการใช้
เงินบารุงไปก่อน โดยจะให้เริ่มขอในปี
งปม.หน้า

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) และตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
(ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน
หัวหน้าก.พ.ร. นาเสนอผลการปฏิบัติราชการฯรอบ 10 เดือนเทียบกับเป้าหมาย
ที่ประชุมรับทราบ ประธาน
รอบ 12 เดือน
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายได้แก่
ดาเนินการแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง
ม.44 (Innovation Base)
พร้อมส่งหลักฐานรอบ 11 เดือนให้ กพร.
ตัวชี้วัดที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
และทาแบบประเมินผู้บริหาร online
4.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (ได้ชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสซิก้า)
รอบ 2 ให้ครบถ้วน ในวันที่ 4-16 ก.ย.61
ม.44 ( Innovation Base+ ประเมินผู้บริหาร )
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ รองอธิบดีฯ
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 12 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย 10 เรื่อง (ลด ผู้อานวยการ/ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
พลังงานน้ามัน/กระดาษและการประหยัดงบประมาณ เป็นต้น ) ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
2 เรื่อง ได้แก่การลดพลังงานไฟฟ้า และการลดระยะเวลาการให้บริการตรวจ
เครื่องเอกซเรย์
ม.44 ( Potential Base) ตัวชี้วัดที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
ม.44 ( Agenda Base)
6.การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
PA+ม.44 (Function Base)
1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
2.การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค
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3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก
4.จานวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องสาอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ
PA+ม.44 (Agenda Base)
5.จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

6.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามคารับรองของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หัวหน้าก.พ.ร. รายงานผล ดังนี้
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธาน ให้
-ในภาพรวมของการรายงานผลการปฏิบัติราชการดีขึ้นกว่ารอบ 6 เดือน
หน่วยงานนาข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุง
มีหน่วยงานที่รายงานช้าลดลงเหลือเพียง 1 หน่วยงาน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีบางหน่วยงานที่ แก้ไข และมอบหมาย กพร.ในการจัดทา
ส่งภายในเวลาที่กาหนดแต่เอกสารยังไม่ครบถ้วน
แบบฟอร์ ม พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จงให้ ห น่ ว ยงาน
-คะแนนประเมินตนเองยังมีความคลาดเคลื่อนในทางที่สูงกว่าที่เป็นจริง
เข้าใจ รวมถึงชี้แจงกับหน่วยงานเจ้าภาพ
-ปัญหาที่พบ : การคานวณคะแนนตัวชี้วัด 1.1 ไม่ถูกต้อง/แนบหลักฐานอ้างอิงที่ไม่
หลั ก ของตั ว ชี้ วั ด บู ร ณาการ ในการหา
ชัดเจน/ใช้แบบฟอร์มรายงานผลไม่ถูกต้อง/รายงานการประเมินตนเองใน SAR Card แนวทางที่จะบรรลุผลลัพธ์ความสาเร็จ
ไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.หน่วยงานควรทบทวนวิธีการคิดให้ถูกต้องโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.1
2.กพร.สื่อสารทาความเข้าใจกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
3.ตัวชี้วัดบูรณาการ : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแนวทางการดาเนินการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันให้ชัดเจน
4.ผู้บริหารระดับหน่วยงานกากับติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้
6.2 การดาเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและ
การยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ
หัวหน้า กพร.แจ้งว่า ตามที่มีนโยบายให้ส่วนราชการดาเนินการ ปักหมุดบันทึก
ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
พิกัดสถานที่จุดให้บริการประชาชน และทาแบบสารวจความพร้อมเพื่อเตรียมสู่การ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานปั ก หมุ ด ให้ ค รบและให้
ยกเลิกสาเนาเอกสาร ภายในเดือน มิ.ย.61 และปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเพื่อ สมป.ปรับปรุงกระบวนงานยกเลิกการขอ
ยกเลิกการขอเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (เริ่ม ก.ค.2561) เอกสารส าเนาบั ต รปชช.และส าเนา
ผลการดาเนินการตามโครงการฯของกรม ณ วันที่ 21 ส.ค.61
ทะเบียนบ้านของงานพรบ.เชื้อโรคและพิษ
-ปักหมุดและแก้ไข/ทาแบบสารวจ 27 หน่วยงาน
จากสัตว์ภายในสัปดาห์นี้ และมอบหมาย
-อยู่ระหว่างการปักหมุดและแก้ไข 5 หน่วยงาน
หั ว หน้ า กพร.สรุ ป รายงานน าเสนอ
-ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงกระบวนงาน (ยกเลิกการขอเอกสาร
ประธานภายในวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61
สาเนาบัตรปชช.และสาเนาทะเบียนบ้าน)
6.3 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต โรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร
นส.ประไพ วงศ์สินคงมั่น ผู้แทน สวพ.รายงานว่า สวพ.ได้รับการรับรองจากอย.ให้ ที่ประชุมรับทราบ
เป็นสถานที่ผลิตยาได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศ
ไทย ประเภทยาแผนโบราณสาหรับมนุษย์สอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการ
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ที่ดีในการผลิตยา Pharmaceutical Co-operation Scheme(PIC/S) โดยหนังสือ
รับรองมีผลถึงวันที่ 15 ม.ค.2564

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

6.4 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2561
หัวหน้าฝ่ายคลังแจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานสนับสนุน
เป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจาปีงปม.2561 โดยประเมินผล ให้ ก รมฯส่ ง เข้ า ประกวดเนื่ อ งจากมี
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ
ศักยภาพเพียงพอ โดยมอบหมายฝ่ายคลัง
1.มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้ข้อมูลจากระบบ e-GP)
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ
2.มิติด้านการเบิกจ่าย (ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS)
3.มิติด้านการบัญชีภาครัฐ
4.มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
5.มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด
(มิติที่ 3-5 หน่วยงานจัดส่งเอกสารตามกรมบัญชีกลางกาหนด เดือน ก.ย.-พ.ย.61)
โดยกรมบัญชีกลางจะประเมินผลและพิจารณา เดือน พ.ย.61-ม.ค.62 ประกาศผลและ
มอบรางวัล เดือน ก.พ.-มี.ค.62
6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 72 ชิ้นข่าว
ประเด็นข่าวเดือนสิงหาคม 61 : การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค TB FastAmp /
งานมหกรรมคุณภาพ/เฝ้าระวังวัตถุออกฤทธิ์ใหม่ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควบคุมน้าหนัก เป็นต้น
6.6 ชี้แจงการกาหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า เนื่องจาก สตง.ได้ทักท้วงว่าตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ระบุว่า เวลาราชการหมายความว่าเวลาระหว่าง 08.30-16.30 น.
ดังนั้นเวลา 15.30-16.30 น. จึงไม่ใช่การปฏิบัติงานนอกเวลา จึงได้จัดทาประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกาหนด 3 ช่วงเวลา ให้หน่วยงานในสังกัดกาหนดรอบ
เวลาตามความเหมาะสมของลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรการสลับเวลาทางานของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมกับการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้
เวลา 07.30-15.30 น.
เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 09.30-17.30 น.
ทั้งนีส้ านักนายกรัฐมนตรีกาชับว่า รอบเวลา 08.30-16.30 น. ต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการอยู่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจของกรมฯ

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้แต่ล ะ
หน่ ว ยงานเสนอผลงานเพื่ อ ท าข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรม

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานมี ข้ อ สั่ ง การ
ดังนี้
-ให้หน่วยงานจัดทาบัญชีรายชื่อรอบเวลา
ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ส ลั บ เวลาท างานตาม
ประกาศของกรมฯและมอบหมายฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่รวบรวมเพื่อเสนออนุมัติเพื่อเป็น
หลักฐานให้ชัดเจน
- เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต เ จ้ า ห น้ า ที่
ปฏิบัติงานรอบ 07.30-15.30 น.ห้ามขอ
เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ในช่วงเวลา 15.30-16.30 น.
-กรณี มี ก ารทุ จ ริ ต ผู้ อ านวยการจะมี
ความผิดฐานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จ
ดังนั้นควรมอบหัวหน้ากลุ่มฝ่ายรับรองการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ด้วย

5

วาระ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 นางสาวจารุ ว รรณ ลิ้ มสั จ จะสกุล รองอธิบ ดีฯ รายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมฯ โดยจัดตั้ง ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 14 วงเงิน
1,000,000 บาท โดยบริษัท วอท อีฟ จากัด เป็นผู้รับจ้าง ทาสัญญาเมื่อ 20 มิ.ย.61
กาหนดส่งมอบงาน 17 ก.ย.61 โดยเนื้อหาประกอบด้วย
1.ส่วนต้อนรับ
2.ส่วนประวัติ (ประวัติ โครงสร้างเหตุการณ์สาคัญ/เกียรติประวัติ) ฉายวีดิทัศน์
3.ส่วนผลงานเด่น (นาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในทุกช่วงวัย)
4.ห้องทดลอง (จาลอง)
5.การถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์
6.ส่วนสรุป (พระบรมราโชวาท / แบบสอบถาม)
โดยมีกาหนดการดังนี้
วันที่ 23 ส.ค.61 บริษัทเข้าพื้นที่
วันที่ 31 ส.ค.61 ส่งเนื้อหาทั้งหมดให้บริษัท
วันที่ 4 ก.ย. 61 บริษัทนาเสนอวิธีการนาเสนอเนื้อหาแต่ละโซน

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
-ยกเลิ ก ประกาศฉบั บ เดิ ม และให้ จั ด
ประชุ ม หารื อ ระหว่ า งผอ.ศวก.ถึ ง ความ
จ าเป็ น อี ก ครั้ ง เพื่ อ จั ด ท าประกาศกรมฯ
เรื่องกาหนดรอบเวลาปฏิบัติราชการฉบับ
ใหม่ โดยมอบหมายฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบ

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานมี ข้ อ สั่ ง การ
ดังนี้
-ให้แต่ละหน่วยงานทั้งส่วนกลางและศวก.
รวบรวมผลงานเด่นเพื่อนามาจัดแสดงใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ สนอเพื่ อ พิ จ ารณา เช่ น
นวัตกรรม ชุดทดสอบ Leotrap รางวัลที่
กรมได้รับ เป็นต้น
- เชิญผทว.สลักจิต ร่วมตรวจสอบภูมิทัศน์
บริเวณกรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- เงินบารุง งบสิ่งก่อสร้าง/การซ่อ มแซม
ของส่ ว นกลางที่ ด าเนิ น การไม่ ทั น ให้ คื น
และให้ขอใหม่ในปีงปม.หน้า

สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ
27 สิงหาคม 2561

