
 1 
รายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่7/2560 2 

วนัศุกร์ที ่14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.30 น. 3 
ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ช้ัน 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 4 

 5 
ผู้มาประชุม 6 
ผู้บริหารระดับสูง 7 
1. นายสุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์8 
2.  นายพิเชฐ  บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 9 
3.  นายวรวทิย ์ กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์10 
4. นายสมฤกษ ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์11 
ผู้บริหาร 12 
1. นายสมชาย แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 13 
2. นางณุฉตัรา  จนัทร์สุวานิชย ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร 14 
3. นางสุภาพร ภูมิอมร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววตัถุ 15 
4. นางกุลธิดา    ศิริวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  16 
5. นายยทุธนา บ่างม่วง (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์17 
6. นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด 18 
7. นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสัจจะสกุล ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 19 
8. นางสาวภทัรวร์ี สร้อยสังวาลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  20 
9. นางบุญญาติ    เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 21 
10. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 22 
11. นายปนิสภ ์ วณิชชานนนท ์ ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 23 
12. นางสิริภากร แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์24 
13. นายสังคม วทิยนนัทน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 25 
14. นายวชิยั ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย 26 
15. วา่ท่ี ร.ต.ณฐัพชัร์  รัตนเดชานาคินทร์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 27 
16. นายกมล ฝอยหิรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค์ 28 
17. นายทรงพล ชีวะพฒัน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี 29 
18. นางศิริวรรณ  ชยัสมบูรณ์พนัธ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 30 
19. นายอรัญ ทนนัขติั ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 31 
20. นางเลขา ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 32 
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21. นางสาวเกษร   บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 1 
22. นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 2 
23. นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 3 
24. นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี   4 
25. นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 5 
26. นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 6 
27. นายบลัลงัก ์ อุปพงษ ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 7 
28. นางอนงค ์ เข่ือนแกว้ หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 8 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 9 
 10 
นักวิชาการ 11 
1. นางเดือนถนอม   พรหมขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  12 

  (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์13 
2. นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์14 
   (ชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์15 
3. นางสลกัจิต ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  16 

  (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 17 
   ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ ์18 
4. นางกนกพร อธิสุข ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์19 
   (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์20 
5. นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์21 
   (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์22 
6. นายสุธน วงษชี์รี ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์23 
   (มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์24 
7. นายประสาท  ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 25 
8. นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 26 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์27 
9. นางสาวปนดัดา เทพอคัศร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 28 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์29 
10. นางสาวประไพ วงศสิ์นมัน่คง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 30 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 31 
11. นางสาวกุลชญา ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 32 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 33 
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ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 1 
1. นางสาวพรรณทิพย ์ ตียพนัธ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  2 
   (พิษวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์3 
2. นายอาชวนิทร์  โรจนววิฒัน์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 4 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์5 
3. นางหรรษา  ไชยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 6 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์7 
 8 
ผู้เข้าร่วมประชุม 9 
1. นางวณิฏัฐา เอกฉมานนท ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 10 

  กองแผนงานและวชิาการ 11 
2. นางสาววนัทนา อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 12 
   ส านกังานเลขานุการกรม 13 
3. นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 14 
   ส านกังานเลขานุการกรม 15 
4. นางสาวอภิรดี เฉยรอด นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 16 

  ส านกังานเลขานุการกรม 17 
5. นายสันตกิจ  นิลอุดมศกัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 18 
     ส านกังานเลขานุการกรม 19 
6. นายสมศกัด์ิ  สุนทรพาณิชย ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 20 
    ส านกัยาและวตัถุเสพติด 21 
7. นายสุรศกัด์ิ  หม่ืนพล นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 22 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 23 
8. นายจเร  วฒิุศาสน์ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 24 
    ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 25 
9. นายสุเมธ  เท่ียงธรรม นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 26 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 27 
10.นางสาวณิรดา โพธ์ิยิม้ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 28 

  ส านกังานเลขานุการกรม 29 
11. นางสุกญัญา ก าแพงแกว้ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 30 
   ส านกังานเลขานุการกรม 31 
 32 
12. นางสาวสุจิตรา คุม้โภคา นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 33 



-4- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 7/2560                                                                              วันพธุท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
 

 

   ส านกังานเลขานุการกรม 1 
13. นางสาวน ้าฝน นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 2 
   กองแผนงานและวชิาการ 3 
14.นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 4 
   กองแผนงานและวชิาการ 5 
 6 
คณะเลขานุการ  7 
1. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 8 
   กองแผนงานและวชิาการ 9 
2. นายประวติั โตกุลวฒัน์ เจา้พนกังานธุรการ 10 
   กองแผนงานและวชิาการ 11 
3. วา่ท่ี ร.ต.รัฐพล ชาวสี นกัวเิทศสัมพนัธ์ 12 
   กองแผนงานและวชิาการ 13 
 14 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 15 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

    1.1 การพิจารณางบประมาณประจ าปี 2561 น าเสนอผลงานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละงาน 16 

ท่ีจะท าในปี 2561 ไดรั้บค าช่ืนชมในผลงานและไดรั้บขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ ดงัน้ี 17 

➢ วสิัยทศัน์กบัตวัช้ีวดัของกรมไม่ส่ือถึงผลงานท่ีมีมาก ซ่ึงจะมีการปรับปรุงต่อไป 18 

➢ งดการประชุมต่างประเทศท่ีตอ้งเสียค่าลงทะเบียน ยกเวน้ท่ีเป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ 19 

➢ ไดรั้บค าช่ืนชมในเร่ืองสมุนไพร 20 

                  1.2 การประชุมช้ีแจงงบประมาณของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต่์อสภาฯ งบฝึกอบรม งบด าเนินการ 21 

สัมมนา ภาพรวมจ านวน 296 ลา้นบาทถูกปรับลด 261,800 บาท คิดเป็น 0.008% น าเสนอโดย นายแพทยพ์ิเชฐ 22 

บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์23 

                  1.3 แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งน าระบบติดตามตวัช้ีวดัของกระทรวงสาธารณสุขมาประยกุตใ์ชก้บักรมฯ 24 

                  1.4 ขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขก าลงัด าเนินการคดัเลือกปลดักระทรวงสาธารณสุข และในส่วนของ25 

กรมฯ ไดมี้การแต่งตั้งผูอ้  านวยการหน่วยงานภายในไดแ้ก่  26 

➢ นายทรงพล ชีวะพฒัน์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี 27 

➢ นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 28 

ในอนาคตจะผลกัดนัศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ตและศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 29 

เชียงรายใหเ้ป็นสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยข์องภาคเหนือและภาคใตต่้อไป 30 



-5- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 7/2560                                                                              วันพธุท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
 

 

 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่6 /2560 เมื่อวนัที ่21 มิถุนายน 2560 1 
  ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบแลว้2 
ไม่มีการแกไ้ข 3 
  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 
 5 
วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 6 
  3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  8 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่ 7 กรกฎาคม 25609 
งบประมาณที่ได้รับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั10 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านกังบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท11 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) จ านวน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท12 
ถว้น) งบประมาณคงเหลือ 1,315,959,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบห้าลา้นเกา้แสนห้าหมื่นเกา้พนัหน่ึง13 
ร้อยบาทถว้น) แบ่งเป็นงบบุคลากร 473,635,800.00บาท (ส่ีร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหกแสนสามหม่ืนห้าพนัแปด14 
ร้อยบาทถว้น) งบด าเนินงาน 438,008,222.00 บาท (ส่ีร้อยสามสิบแปดลา้นแปดพนัสองร้อยยี่สิบสองบาท15 
ถว้น) งบลงทุน 375,036,078.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นสามหมื่นหกพนัเจ็ดสิบแปดบาทถว้น) 16 
งบอุดหนุน 1,200,000.00 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) งบรายจ่ายอ่ืน 28,079,000.00 บาท (ยี่สิบแปด17 
ลา้นเจ็ดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 18 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ านวน19 
963,916,699.67 บาท (เกา้ร้อยหกสิบสามลา้นเกา้แสนหนี่งหมื่นหกพนัหกร้อยเกา้สิบเกา้บาทหกสิบเจ็ด20 
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 73.16 และเบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั จ านวน 1,126,284,874.39 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อย21 
ยี่สิบหกลา้นสองแสนแปดหมื่นส่ีพนัแปดร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทสามสิบเกา้สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 85.48 โดยมี22 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 74.91 ของงบประมาณ  23 
   สรุปเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 2559(งบประมาณ) ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ านวน 24 
30,964,011.33 บาท (สามสิบลา้นเกา้แสนหกหมื่นส่ีพนัสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) เบิกจ่าย จ  านวน 25 
30,964,011.33 บาท (สามสิบลา้นเกา้แสนหกหม่ืนส่ีพนัสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) ไม่มียอดคงเหลือ คิด26 
เป็นเบิกจ่ายร้อยละ 100 27 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 28 
การเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 72.48  29 
   ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  (สามร้อย30 
เก า้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื ่นหกพนัห ้าร้อยสามสิบ เจ ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค ์) ม ีรายรับทั้งสิ ้น 31 
289,828,201.06 บาท (สองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนแปดแสนสองหมื่นแปดพนัสองร้อยหน่ึงบาทหก32 
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สตางค์) มีรายจ่ายทั้งส้ิน 250,081,230.64 บาท (สองร้อยห้าสิบลา้นแปดหม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสามสิบบาทหก1 
สิบส่ีสตางค์) คงเหลือทั้งส้ิน 433,713,508.34 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสามพนัห้าร้อย2 
แปดบาทสามสิบส่ีสตางค์)  3 
    4 
   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 5 
➢ มอบหมายใหทุ้กหน่วยงานใชจ่้ายเงินของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีไดโ้อนงบประมาณมาดว้ย  6 
➢ ใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง  7 
➢ จะมีการเรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ใชง้บนโยบาย ในส่วนโครงการดีแต่ล่าชา้อาจจะใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน  8 
➢ การอนุมติัใชเ้งินบ ารุงส าหรับโครงการใหญ่ ตอ้งผา่นมติของคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงขณะน้ีไดแ้บ่งใชเ้งินบ ารุง 9 

ประมาณ 16-17 ลา้นบาทส าหรับพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญั และการใชเ้งินบ ารุง เนน้ท่ีงบเงินเดือนบุคลากรและ10 
จะปรับเพิ่มค่าล่วงเวลาเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ แต่ใหมี้การวเิคราะห์ผลกระทบก่อน 11 
➢ เร่งการใชง้บประมาณตามนโยบาย August Zero 12 

 13 
  3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560   14 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  15 
สรุปรายงานความกา้วหนา้งบลงทุน ขอ้มูล ณ 13 กรกฎาคม 2560 

1. งบครุภณัฑ ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เบิกจ่ายครบทุกรายการแลว้ 
          ปี 2560 งบครุภณัฑ์ จ  านวนทั้งส้ิน 74 รายการ เป็นเงินจ านวน 169,085,400 บาท เบิกจ่าย

แล้วจ านวน 73 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,542,263.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99% ของงบก่อหน้ี
ผกูพนั (สถาบนัชีววตัถุคืนครุภณัฑ ์1 รายการ จ านวน 1,979,000 บาท) 

2.งบท่ีดินส่ิงก่อสร้างยงัคงไม่แลว้เสร็จอีก 3 รายการ ไดแ้ก่ 
                     2.1 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4  นนทบุรี จ านวน 1 รายการ 
 ก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทยส่์วนขยายการเขา้ถึงบริการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 71,418,600 บาท แบ่งงวดงาน 16 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว จ  านวน 11 งวด เป็นเงิน 
45,575,939.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.81   

 2.2 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 1 รายการ  
ก่อสร้างศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 69,923,088 บาท จ านวน 69,923,088 บาท  แบ่ง
งวดงาน 4 งวด ขณะน้ีมียอดเบิกจ่ายงวดท่ี 6 และงวดท่ี 7 ของงบประมาณ 2559 จ านวน 25,938,920.28 บาท  
และปีงบประมาณ 2560 เร่ิมเบิกจ่ายไป 1 งวด  จ  านวน 7,603,088.40 บาท รวมยอดเบิกจ่ายปี 2559และปี 
2560 รวม 3 งวด จ านวน 33,542,008.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.96% 
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   2.3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี  จ  านวน 3 รายการ 
                                2.3.1 บา้นพกัผูอ้  านวยการ จ านวน 2,077,000 บาท แบ่งงวดงาน 5 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ านวน 2 งวด เป็นเงิน722,796 บาท คิดเป็นร้อยละ 35  ก าหนดส่งงวดท่ี 3ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

                               2.3.2 อาคารห้องพกัเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง  จ  านวน 7,758,400  บาท  แบ่งงวดงาน 8 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแลว้ งวดท่ี 1 จ านวน 931,008 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ก าหนดส่งงวดท่ี 2 ภายในตน้เดือน
กรกฎาคม 2560 
                               2.3.3 ก่อสร้างอาคาร ศวก.อุบลราชธานี  จ  านวน 54,614,300  บาท แบ่งงวดงาน 13 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแลว้ 9 งวด เป็นเงิน 28,293,358.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 51. 
 สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี 
 เบิกจ่ายจากร้อยละ 65.90 (ณ 30 มิถุนายน 60) เป็นร้อยละ 73.19 (ณ 13 กรกฎาคม 2560 โดยมีเป้าหมายการ

เบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 63 ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 89 และใหห้น่วยงานส่งงบลงทุนปี 62 ภายใน 

15 สิงหาคม 60 มายงักองแผนฯเพื่อไดท้  าการวิเคราะห์งบเสนอผูบ้ริหารต่อไป 

   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานประธานแจง้วา่ใหเ้ร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ส าหรับศูนย์1 
วิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ยงัคา้งอยู่จะไม่อนุมติัให้ของบส่ิงก่อสร้างใหม่ แต่ยงัของบครุภณัฑ์และงบซ่อมแซม2 
บ ารุงไดอ้ยู่ เน่ืองจากสภาจะตดังบประมาณในกรณีท่ีงบลงทุนยงัเบิกจ่ายไดน้้อย  โดยมอบหมายนายประสาท 3 
ตราดธารทิพย ์ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯดูแลในเร่ืองน้ี 4 

   5 
  3.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 6 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  7 
  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ค าสั่งแต่งตั้ง นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีฯ เป็นประธาน8 
กรรมการและผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1359/2560 และมีค าสั่ง9 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1360/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์- 10 
การแพทย ์และกิจกรรมท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ไดด้ าเนินการไปแลว้นั้น ประกอบดว้ย 11 
➢ การอบรมฟ้ืนฟูการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจ าปี งบประมาณ 2560  12 

ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 13 
➢ แผนตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 ดงัน้ี 14 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ระยะเวลา 
1 สรส./สยวส./สวพ./สสว./สชพ./สชว./สคอ./สมป. 19-20ก.ค.60 
2 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 21ก.ค.60 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 21ก.ค.60 
4 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 14 หน่วยงาน 24-25ก.ค.60 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน ระยะเวลา 
5 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 24ก.ค.60 
6 กองแผนงานและวชิาการ 25ก.ค.60 
7 ส านกังานเลขานุการ 26-27ก.ค.60 
8 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 26-27ก.ค.60 
9 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 นนทบุรี 31ก.ค.60 

 1 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ นายสมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ให้ขอ้เสนอแนะวา่ให้ท าระบบ2 

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กบั PMQA โดยให้ผูอ้  านวยการและ QM ของแต่ละหน่วยงานทบทวนระบบ3 
คุณภาพของปีท่ีผา่นมา โดยจะน าเสนอความคืบหนา้การเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองในท่ีประชุมกรมทุกเดือน  4 
                      ประธานให้ขอ้เสนอแนะวา่ระบบคุณภาพเป็นเร่ืองส าคญั ถือเป็นการพฒันาองคก์ร แต่หัวใจส าคญั5 
อยูท่ี่การท าใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร  6 
 7 
  3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน 8 

        หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี     9 
ผลการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการและตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ10 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบ 8 เดือน 11 
ตัวช้ีวดัที ่1 ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวังเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 12 
ผลความกา้วหนา้( 3.5000) : ได(้ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ร่างท่ี 1  13 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา)  14 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  15 

1.(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 16 
2.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 17 
3.ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 18 
4.ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง  19 

                (สถาบนับ าราศนราดูร และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด 20 
ตัวช้ีวดัที ่2 ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 
ผลความกา้วหน้า(3.5000) : อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ องค์ความรู้ เทคโนโลย ี22 
และนวตักรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และก าหนดรูปแบบฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ 23 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์24 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม    25 
                                                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 26 
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เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย  ์1 
ตัวช้ีวดัที ่3  จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อรองรับ  2 
                     ประชาคมอาเซียน 3 
ผลความกา้วหนา้ (5.000) :  4 
1.ตรวจเยีย่มเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นวชิาการแก่ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 5 
2.ใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นวิชาการเร่ืองการวิเคราะห์วตัถุเจือปนในอาหาร แก่ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 6 
3. ผลประเมินศกัยภาพห้องปฏิบติัการ จ านวน 30 แห่ง (นบัสะสมจากปี 2559) โดยปี 2560 ดา้นโลหะหนกั 6 แห่ง 7 
    ดา้นวตัถุเจือปนอาหาร 11 แห่ง 8 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : 9 
1. ตรวจเยีย่ม (ตามความจ าเป็น) ใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นวชิาการ 10 
2.ผลประเมินศกัยภาพห้อง ปฏิบติัการโดยประเมินผลผลการทดสอบการตรวจวิเคราะห์ตามท่ีกฎหมายอาหารก าหนด 11 
ไดแ้ก่ การตรวจวิเคราะห์ โลหะหนกั, วตัถุเจือปนอาหาร และสารก าจดัศตัรูพืชในผกัและผลไม ้12 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ห้องปฏิบติัการของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่วนภูมิภาคไดรั้บการพฒันาขีด  13 
                                          ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งในอาหาร จ านวน  17 แห่ง 14 
ตัวช้ีวดัที ่4 จ านวนศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนทีม่ีศักยภาพ  15 
                    ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 16 
ผลความกา้วหนา้ (2.1000) :  17 
1. มีการถ่ายทอดและพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน มีผล18 
การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 3 จ านวน 71 แห่งและตามเกณฑ์ระดบั 4  จ  านวน 72 แห่ง 19 
2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัในปี 2560 คือชุมชนเขม้แข็งระดบั 4  จ  านวน 57 แห่ง 20 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มี  21 
                                                        ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4ไม่นอ้ยกวา่ 104 แห่ง 22 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : 1. ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มีผล  23 
                                              การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4 ไม่นอ้ยกวา่ 121 แห่ง 24 
                                           2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ ในปี 2560 คือ ระดบั 4 จ  านวน 57 แห่ง จากจ านวนศูนย ์ 25 
                                              แจง้เตือนภยัฯ จ านวน 90 แห่งในปี 2559 26 
ตัวช้ีวดัที ่5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางที่สามารถตรวจวเิคราะห์และเปิดให้บริการ  27 
ผลความกา้วหนา้ : 23 ชนิด (นบัสะสมจากปี 57 – 59 จ านวน 18 ชนิด) โดยพฒันาและทดสอบวธีิตรวจเอกลกัษณ์สาร   28 
                                ในเคร่ืองส าอางผสมมะขาม อญัชนั แตงกวา กาแฟ และฟักขา้ว 29 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 21 ชนิด 30 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 22 ชนิด 31 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 23 ชนิด 32 
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 1 
ตัวช้ีวดัที ่6 ความส าเร็จในการผลักดันห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกดั  2 
                     กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย 3 
ผลความกา้วหน้า : Internal Audit และ External Audit 43 แห่ง (ผา่น 24 แห่ง ไม่ผา่น 7 แห่ง รอการแกไ้ข 10 แห่ง ไม่มี4 
วชิาชีพ 2 แห่ง )  5 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : - ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 100 (External Audit 61แห่ง)  6 
                                          - รายงานผลการตรวจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ปัญหา อุปสรรค พร้อมขอ้เสนอแนะใน        7 
                                             การผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยัใหผ้า่นเกณฑ์มาตรฐาน และ 8 
                                             เสนอปลดักระทรวงใหค้วามเห็นชอบ 9 
ตัวช้ีวดัที ่7 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 10 
ผลความกา้วหนา้ : เดือน เม.ย.-พ.ค. 60 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 323 คร้ัง ( เม.ย. จ  านวน 68 คร้ัง/ พ.ค.   11 
                                 จ  านวน 108 คร้ัง มิ.ย.จ  านวน 147 คร้ัง ) 12 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ด าเนินการตามแผนฯ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 คือ 130 คร้ัง 13 
 14 
ตัวช้ีวดัที ่8 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 15 
ผลความกา้วหนา้ : ร้อยละ 72.48 16 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ร้อยละ 80 17 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ร้อยละ 96 18 
ตัวช้ีวดัที ่9 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 19 
ผลความกา้วหนา้ :  20 
1.ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา)  21 
2.อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์  องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม22 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และก าหนดรูปแบบฐานขอ้มูล องค์ความรู้ เทคโนโลย ี23 
และนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์24 
3.เสนอขอจดัตั้งส่วนราชการให้กระทรวงสาธารณสุข 25 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน :  26 
1.มี (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 27 
 2.สรุปผลรายงานนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยสุีขภาพ/ท่ีพฒันาต่อยอดการให้บริการดา้นสุขภาพ 28 
 เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  29 
1.ด าเนินการตามแผนฯ  (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 30 
2.มี (ร่าง) มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 31 
3.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 32 
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4.ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 1 
5. ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง (สถาบนับ าราศนราดูร   2 
   และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด  3 
6. สรุปผลรายงานนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยสุีขภาพ/ท่ีพฒันาต่อยอดการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 4 
7.ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 5 
8. สรุปผลการพิจารณากรอบอตัราก าลงั 6 

           7 
                 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้ใช้ตวัช้ีวดัท่ีสามารถควบคุมได้ และให้8 
ผูบ้ริหารหน่วยงานท าความตกลงกับบุคลากรในหน่วยงานว่าตัวช้ีวดันั้ นสามารถบรรลุผลได้หรือไม่ ซ่ึง9 
หน่วยงานท่ีเสนอตวัช้ีวดัใดให้เป็นผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดันั้น ควรใช้ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ หลีกเล่ียงตวัช้ีวดัเชิง10 
ปริมาณและควบคุมไม่ได ้11 

                ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์อธิบายวา่ลกัษณะตวัช้ีวดัท่ีตอ้งร่วมกนัหลายหน่วยงาน ยงัไม่มี12 
กระบวนการท างานร่วมกนัอยา่งชดัเจน ท าให้มีผลกระทบต่อความส าเร็จของ KPI กรม ยงัเป็นจุดบกพร่องของ13 
ระบบติดตามท่ีตอ้งมีการวเิคราะห์โดยจะเร่งท าตน้แบบและทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาให้ดีข้ึน 14 
 15 
วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 16 
   ไม่มี 17 
   18 
วาระที ่5เร่ืองเพือ่ทราบ 19 
  5.1 The 61st Collaborative International Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual  20 
Meeting และ The 14th Joint CIPAC/FAO/WHO 21 
  ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 22 
นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นางกุลธิดา ศิริวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านัก23 
เคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย และนางสาวจิราภรณ์ นิจจนัทร์พนัศรี เขา้ร่วมการประชุมประจ าปีคร้ังท่ี 61 ของ 24 
สภาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสารก าจัดศัตรูพืช  (CIPAC) และการประชุมร่วมคร้ังท่ี  14 ของ 25 
CIPAC/FAO/WHO ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖o ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะหน่วยงานท่ี26 
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทางสาธารณสุขของประเทศไทย 27 
ติดตามความกา้วหน้าในกระบวนการแต่งตั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยโ์ดยส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 28 
เป็นศูนยค์วามร่วมมือขององคก์ารอนามยัโลกดา้นการทดสอบคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทางสาธารณสุข ซ่ึง29 
จะเป็นแห่งท่ี ๒ ของโลก รายงานการควบคุมคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีในทางสาธารณสุขของประเทศ น าเสนอ30 
ผลงานวิชาการ แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นทางวิชาการและพิจารณาวิธีวิเคราะห์ท่ีประเทศต่างๆ เสนอเพื่อก าหนดเป็น31 
วธีิของ CIPAC และองคก์ารอนามยัโลกต่อไป 32 
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่การน าความรู้และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร1 
และหอ้งปฏิบติัการใหค้รอบคลุมตามขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามยัโลก ตามภารกิจของการเป็นศูนยค์วามร่วมมือ2 
ขององคก์ารอนามยัโลก และสร้างความร่วมมือทางดา้นวชิาการกบัผูเ้ช่ียวชาญและหน่วยงานต่างๆ 3 
แนวทางพฒันาหอ้งปฏิบติัการศูนยค์วามร่วมมือขององคก์ารอนามยัโลก 4 
1. พฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการในการทดสอบให้เทียบเท่า WHO Collaborating Centre for Quality Control of 5 
Pesticides (CRA-W) ของประเทศเบลเยีย่ม 6 
2. ติดตาม ผลกัดัน ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้รับประโยชน์จากการเป็นศูนยค์วามร่วมมือขององค์การ7 
อนามยัโลกเท่ากบัศูนยค์วามร่วมมือของเบลเยีย่ม 8 
3. ถ่ายทอดความรู้ในการทดสอบสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใชท้างสาธารณสุขใหศู้นยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์9 
4. เตรียมความพร้อมในการผลิตสารมาตรฐานสารก าจดัศตัรูพืชเพื่อใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 10 
5. ผลกัดนัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ก าหนดในกฎหมาย การส่งสารมาตรฐานพร้อมกบัการส่ง11 
ตวัอยา่งเพื่อการข้ึนทะเบียน และตลอดอายทุะเบียน เพื่อแกปั้ญหาสารมาตรฐานซ่ึงหาซ้ือไดย้ากและมีราคาสูง                          12 
 13 
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวแสดงความขอบคุณและยินดีให้การสนับสนุน14 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีส าคญัในการเป็นผูแ้ทนระดบัอาเซียนและแสดงภาวะผูน้ าในสังคมโลก 15 
 16 
  5.2 APLAC PAC Joint Annual Meetings                  17 
                               ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 18 
                             APLAC-PACเป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดบัภูมิภาคท่ีท าหน้าท่ี Standardization หน่วย19 
รับรอง (เช่น ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์ ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในทั้งใน20 
ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล เพื่อให้มัน่ใจว่าห้องปฏิบติัการท่ีผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรอง (เช่น ส านัก21 
มาตรฐานห้องปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์ ท่ีอยูภ่ายใต ้APLAC-PAC นั้น มีคุณภาพ สามารถน าผล22 
การตรวจ ไปใชไ้ดท้ัว่โลก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ลดการกีดกนัทางการคา้ 23 
ความส าคญั 24 
➢ Standardize กระบวนการรับรองใหไ้ดม้าตรฐานสากล 25 
➢ ร่วมก าหนดมาตรฐานในระดบัสากล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ 26 
➢ มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดบัสากล  27 
➢ สร้างการยอมรับในระดบันานาชาติ 28 
➢ รับทราบขอ้ก าหนดเง่ือนไขท่ีมีการเปล่ียนแปลง 29 
➢ เตรียมการรับการตรวจประเมินต่ออาย ุAPLAC-MRA ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 30 
➢ คงสถานะการรับรอง APLAC-MRA 31 
➢ Accredited Lab ผลการตรวจยงัไดรั้บการยอมรับ 32 
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ประโยชน์ท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการลงนามยอมรับร่วมกบั APLAC 1 
➢ ISO15189 / ISO15190 / ISO22870 2 

1. หอ้งปฏิบติัการ รพ.สมเด็จพระยพุราช 21 แห่ง/รวมทั้งรพช.อ่ืนๆทัว่ประเทศ   : ท าใหป้ระชาชนในพื้นท่ี  3 
     ห่างไกลสามารถเขา้ถึงการบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   4 
2. หอ้งปฏิบติัการ มหาวทิยาลยั  : เป็นเง่ือนไขในการขอทุนท าวจิยัร่วมกบัต่างประเทศ 5 
3. หอ้งปฏิบติัการ รพ.เอกชน : สนบัสนุนการเป็น Thailand Medical Hub น ารายไดเ้ขา้ประเทศ 6 
➢ ISO/IEC17025 7 

1. หอ้งปฏิบติัการภาครัฐ > สนบัสนุนการเป็นหอ้งปฏิบติัการอา้งอิงในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข   8 
     (อาหาร ยา สมุนไพร วตัถุเสพติด เคร่ืองส าอาง วตัถุอนัตราย รังสีและเคร่ืองมือแพทย ์และนิติวทิยาศาสตร์)  9 
      รวมถึงสนบัสนุนการส่งออก น ารายไดเ้ขา้ประเทศ 10 
2. หอ้งปฏิบติัการภาคเอกชน > ดา้นอาหาร ผลิตผลการเกษตรและปศุสัตว ์สนบัสนุนการส่งออก  น ารายไดเ้ขา้ประเทศ 11 
➢ ISO Guide 34 12 

1. หอ้งปฏิบติัการภาครัฐ >สนบัสนุนมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ลดการน าเขา้วสัดุ   13 
    อา้งอิงจากต่างประเทศ 14 
การเปล่ียนแปลงและการเตรียมความพร้อม 15 

การเปล่ียนแปลง ก าหนดการ การเตรียมความพร้อม 
ISO/IEC17025:2005>2017 ปัจจุบนัเป็นร่าง DISจะประกาศใช้

ปลายปี 2017ก าหนดระยะเวลา
เปล่ียนผา่น 3 ปี นบัจากวนั
ประกาศใช ้
 

-แจง้ห้องปฏิบติัการในการสัมมนา 
เม่ือ 16 มีนาคม 2560 
-แจง้ผูต้รวจประเมินและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เม่ือ 20-21 เมษายน 2560 
-แผนอบรม ปีงบประมาณ 2561 

ISO Guide 34>ISO17034:2016 เร่ิมใช ้1 พฤศจิกายน 2560 
ก าหนดระยะเวลาเปล่ียนผา่น 3 ปี 

-ประกาศ Transition memorandum  
& Timeline, 21 กุมภาพนัธ์ 2560 
-อบรมผูต้รวจประเมิน ISO 
17034:2016 1-2 พฤษภาคม 2560 
-สมป. เร่ิมใหก้ารรับรอง ISO 
17034:2016 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน60 

 16 
 17 
          มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานยนิดีใหก้ารสนบัสนุนเน่ืองจากเป็นการพฒันาหน่วยงาน18 
ใหไ้ดม้าตรฐาน 19 
 20 



-14- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 7/2560                                                                              วันพธุท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
 

 

5.3 เร่ืองจากผู้อ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 1 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์  น าเสนอท่ี2 

ประชุมดงัน้ี 3 
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่ีถ่ายท าจากผลงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 เร่ือง ท่ีจะน าเสนอผ่าน4 
สถานีโทรทศัน์ช่อง 5  5 
1. ตน้แบบวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 6 
2. รถซาเลง้ โมบาย ยนิูต (นวตักรรมจากนกัวิทยชุ์มชน)  (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 7 
3. เคร่ืองด่ืมสมุนไพร โตไดด้ว้ยวทิยาศาสตร์ (ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน) (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 8 
4. ส่งเสริมสมุนไพรสปา สร้างรายได ้ลดเหล่ือมล ้า (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก) 9 
5. โอทอ็ป สมุนไพร กา้วไกลและพอเพียง (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 10 
6. เร่ืองแลป AMD (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น) 11 
7. เร่ืองแลป ตรวจโรคอาหารเป็นพิษ (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น) 12 
8. เร่ืองแลปตรวจสารพิษตกคา้งตลาดคา้ส่ง จ. ก าแพงเพชร  (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค)์ 13 
9. เร่ืองการตรวจเช้ือรีเจียนแนร์  สร้างความมัน่ใจนกัท่องเท่ียว  (ประสาน ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต)  14 
10. เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน กะปิไดม้าตรฐาน GMP จ.กระบ่ี (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง) 15 
 16 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณและสนับสนุนศักยภาพของศูนย์17 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และได้อนุมติังบประมาณจ านวน 500,000 บาทเพื่อจดัท าหนังสือประจ าปีของศูนย์18 
วิทยาศาสตร์การแพทยโ์ดยน าเสนอรูปแบบให้อธิบดีก่อนการจดัพิมพ ์ในส่วนงบประมาณของศวก.ท่ียงัคงคา้ง19 
อยู่ ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการจะท าการเรียกคืนงปม.มาท่ีกรมและจดัสรรคืนกลับไปส าหรับ20 
หน่วยงานท่ีจ าเป็น 21 

 22 
5.4  รางวลัโปสเตอร์จากการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 41 23 

ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอท่ีประชุม  ดงัน้ี 24 
จากการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 ณ  25 

ศูนยป์ระชุม อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี เม่ือวนัท่ี 27-30 มิถุนายน 2560 นางสาวปิยะดา หวงัรุ่ง26 
ทรัพย ์ไดรั้บรางวลัโปสเตอร์ในหวัขอ้เร่ือง Helicobacter valdiviensis bacteremiain human,first case report from 27 
Thailand โดยมีผูร่้วมวิจยัดงัต่อไปน้ี ชุติมา จิตตประสาทศีล, ธนิตชัย ค าแถลง , นัฐพงษ์ ช่ืนบาน , พฤษวรรณ 28 
เจตน์จนัทร์ , สมชาย แสงกิจพร ,ทายาท ศรียาภยั  29 
 30 
             มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ  31 
 32 
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5.5  ผลการประกวดผลงานวชิาการยอดเยีย่ม กระทรวงสาธารณสุข    ประจ าปี 2559 1 
 ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอท่ีประชุม  ดงัน้ี 2 
เน่ืองดว้ยนายสัตวแพทยเ์ดชา แปงใจ ต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ  3 

ฝ่ายริกเก็ตเซียและเลปโตสไปโรซิส สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ไดน้ าเสนอผลงานวิชาการในหัวขอ้4 
เร่ือง Prevalence and Genetics Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated from Rodents and Shrews from 9 5 
Provinces in Thailand ซ่ึงได้รับผลงานรางวลัโปสเตอร์ ผลงานวิชาการดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์6 
ประจ าปี 2559 จากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2559 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18-19 พฤษภาคม 7 
2590 ณ โรงแรมมารวยการ์เดน้ กรุงเทพมหานคร โดยจะเขา้รับรางวลัดงักล่าวในการประชุมวิชาการกระทรวง8 
สาธารณสุข ประจ าปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 6-8 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมเซนทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็น9 
เตอร์ จงัหวดัอุดรธานี 10 
 11 
             มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้จดัท าผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรางวลัทั้งสอง12 
เร่ืองเป็นข่าวประชาสัมพนัธ์ และสนบัสนุนการพฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย สร้างอตัลกัษณ์13 
ของหน่วยงานใหช้ดัเจนและพฒันากระบวนการตรวจเพื่อคน้พบกลุ่มโรคใหม่ 14 
 15 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง17 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  18 
  19 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ผูบ้ริหารดาวน์โหลด “G-news” application แจ้ง20 

ข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ และส่งต่อข้อมูลให้ผู ้เก่ียวข้องรับทราบ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่21 
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของกรม และมอบหมายผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยร์ายงานผลิตภณัฑ์ OTOP 22 
ใหค้รบถว้น 23 
 24 

วาระที ่6   เร่ืองอื่นๆ 25 
6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอ การบริหารอตัราวา่งขา้ราชการกรมวทิยาศาสตร์-   26 

การแพทย ์จากเดิม ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2560 มีอตัราว่าง 70 อตัรา ปัจจุบนับรรจุเสร็จส้ิน 12 อตัรา นักเรียนทุน 6 27 
อตัรา อยูร่ะหวา่งด าเนินการบรรจุ 46 อตัราและมีอตัราวา่ง 6 อตัรา 28 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่าให้ด าเนินการบรรจุให้ครบถว้นเน่ืองจากถา้กรม29 
ไม่บรรจุ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขจะยึดต าแหน่งคืนเพื่อไปบรรจุพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ส าหรับ30 
ระดบัเช่ียวชาญให้จดัท าผลงานเสร็จก่อนแลว้ค่อยขอประเมินต าแหน่ง และการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารด้วย Job 31 
Rotation และใหผู้บ้ริหารดาวน์โหลด “Echo English” application เพื่อเพิ่มทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 32 
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           6.2 นายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดี น าเสนอแผนบริหารการเงิน (ด้านรายรับ) กรมฯ จะมี1 
รายรับเพิ่มข้ึนมากกวา่ 100 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 
➢ หน้ีค่าบริการ (ภาครัฐและเอกชน)  จ  านวน มากกวา่ 70 ลา้นบาท 3 
➢ การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) จ านวน มากกวา่ 20 ลา้นบาท 4 
➢ การจดัการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ประมาณ 5 ลา้นบาท 5 
➢ การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ ประมาณ 5 ลา้นบาท 6 
➢ การทบทวนอตัราค่าบริการและสร้างงานบริการใหม่ 7 

        มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีใหข้อ้เสนอแนะการร่วม 8 
ท างานกบัภาคเอกชนเพื่อเพิ่มรายได ้9 
 10 
        6.3  ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ น าเสนอท่ีประชุม ดงัน้ี       11 

6.3.1 การมอบรางวลั MOPH Lab X-Ray Standard Day เพื่อกระตุน้ใหห้อ้งปฏิบติัการตาม 12 
กลุ่มเป้าหมายด าเนินการและธ ารงระบบคุณภาพไดเ้ต็มรูปแบบครบทุกแห่ง โดยมีเจา้ภาพร่วมคือส านกัมาตรฐาน13 
หอ้งปฏิบติัการ และส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์14 
           6.3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 10 พฒันาโรงพยาบาลสมเด็จพระ15 
ยุพราช เพื่อธ ารงและสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189:2012  ISO 15190:2003 16 
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์17 
           6.3.3 OECD GLP โดยส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ รับผิดชอบหน่วยท่ีตอ้งข้ึนทะเบียน  การ18 
สร้างเครือข่าย การจดัการประชุม  การตรวจติดตามศูนยส์ัตวท์ดลองการจดัประชุม Working group ฯลฯ 19 
           6.3.4 การจัดท า MOU กับกรมการปกครองในการใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ได้รับการ20 
ตรวจสอบจากนิติกรแลว้ เตรียมเสนอเพื่อนดัหมายผูบ้ริหารลงนามต่อไป 21 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้ความส าคญัของการใช้งบประมาณให้คุม้ค่า พฒันา22 
ศกัยภาพห้องปฏิบติัการให้มีคุณภาพ เช่นมีการจดัประชุมวิชาการเพิ่มเติม โดยให้ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิและส่งเร่ือง23 
ใหอ้ธิบดีพิจารณาโดยด่วน 24 
 25 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 26 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 27 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 28 
 29 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 30 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 31 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่  3.2 ติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 

ไตรมาสที่ 4 = 89 % 

100 %

57.7%

76.6%
85.33%



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ภาพรวมครุภัณฑ์ทั้งหมด

จ านวน
รายการ

คืนงบประมาณ
(รายการ)

ผูกพันแล้ว ราคากลาง
(บาท)

จ านวนรายการที่
เบิกจ่ายแล้ว

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

74 1 73 148,549,463 73 148,542,263 99.99 %



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตาม รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

จ านวนรายการ ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 
(บาท)

ร้อยละเบิกจ่าย

3 195,955,988 150,138,887 76.6 %



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

ล าดับ, รายการ
/ก าหนดส่ง

ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท)

ร้อยละเบิกจ่าย รายละเอียด

1 อาคารปฏิบัติการ ศวก.สระบุรี
/ผูกพัน 59-61

71,418,600 50,773,502.50 71.11% - ปี 2560 จ านวน 16 งวด
- เบิกแล้ว 12 งวด
- คงเหลือ 4 งวด

2 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุดรธานี
/ผูกพัน 58-60

69,932,088 54,135,306.33 82.81% - กันเหลื่อมปี 2559 เบิกหมดแล้ว
- ปี 2560 จ านวน 4 งวด เบิกแล้ว 2 งวด 
- คงเหลือ 2 งวด 

3 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุบลราชธานี
/ผูกพัน 59-61

54,614,300 45,230,079 82.81% - ปี 2559 1 งวดเบิกหมดแล้ว
- ปี 2560 จ านวน 13 งวด
- เบิกแล้ว 12 งวด
- คงเหลือ 1 งวด



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตาม รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ที่ดินสิ่งก่อสร้างใหม่

จ านวน
รายการ

ผูกพันแล้ว ราคากลาง
(บาท)

จ านวนรายการที่
เบิกจ่ายแล้ว

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

8 8 17,074,115 8 9,864,717.03 57.7%



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ล าดับ รายการ
/ก าหนดส่ง

ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายละเอียด

1 บ้านพักผู้อ านวยการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

2,417,500 1,044,731 43.2% งวดงาน 5 งวด
เบิกได้แล้ว 3 งวด

2 อาคารห้องพักเจ้าหน้าที่  (24 ห้อง)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

9,125,900 1,784,432 19.5% งวดงาน 8 งวด
เบิกได้แล้ว 2 งวด


