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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่10/2560 

วนัพฤหัสบดีที ่12 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระพิเศษ อธิบดี คณะผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ร่วมชม
ภาพยนตร์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในพิธีแสดงความไวอ้าลยั ครบรอบ 1 ปี 
วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
         1.1 เน่ืองจากในเดือนตุลาคม 60 ซ่ึงเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ หน่วยงานส่วนภูมิภาคจะมี
ภาระงานมากข้ึน ประธานจึงสั่งการให้ผอ.ศวก.ปฏิบติัภารกิจอยู่ในพื้นท่ี และดูแล
บริเวณสถานท่ีปฏิบติังานใหส้มพระเกียรติ 
         1.2 เชิญชวนผูบ้ริหารส่วนกลางร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย ฉบบัปี พ.ศ.2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ในวนัท่ี 19 ต.ค.
60 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
        1.3 รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน แจง้วา่เพื่อเป็นการบริหารจดัการเวลาการ
ประชุมกรม จะตดัวาระอ่ืนๆออก โดยให้ผูน้  าเสนอส่งวาระก่อนล่วงหน้าตามวนัท่ี
ก าหนด  

 
 
 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า  

3.1 การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
     นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) แจง้ว่าได้มีการประชุม QMR Meeting เม่ือวนัท่ี 9 
ต.ค.60 ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

➢ ใหมี้การบูรณาการระบบคุณภาพ ISO และ PMQA และจะมีการน าเสนอผล 
การประชุม QMR Meeting ในท่ีประชุมกรมทุกเดือน 

➢ ติดตามแผนและการด าเนินการดา้นความเส่ียงของกรมฯ ร่วมกนัระหวา่ง  
ผอ.จารุวรรณ คณะท างานความเส่ียง ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในโดยจะเนน้
ในมิติธรรมาภิบาล 

➢ ด าเนินการระบบ Multi-site Accreditation โดยผอ.กุลธิดา เป็นผูรั้บผดิชอบ 

ประธานเนน้ย  ้าใหด้ าเนินการดา้นระบบ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง ไม่เป็นภาระแก่
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน แล ะ เ ป็ นก า รพัฒน า
บุคลากรจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3.2 สรุปโครงการบูรณาการส าคญัของศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย  ์

      ผอ.ศวก.11/1 ภูเก็ต น าเสนอโครงการบูรณาการส าคญัของศวก. ไดแ้ก่  
1.โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน 
2.โครงการจดัท าสารมาตรฐาน THC 
3. บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรม  ฐานขอ้มูลเห็ดพิษ 
4.โครงการพฒันาระบบคุณภาพหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์และรังสีวนิิจฉยั     
    โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชประจ าปี 2561 
5. โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
6.โครงการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์OTOP/SME เพื่อการส่งออก  

ประธานเห็นชอบในโครงการท่ี 1-4 
งบประมาณจ านวน 16.2 ล้านบาท 
ส าหรับโครงการท่ี 5-6 ให้น าเสนออีก
คร้ังและแจ้งว่าให้ด าเนินโครงการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
เน้นความมีสุขภาพดี มั่นคง มั่นคั่ง 
ย ั่ ง ยื น  ซ่ึ ง โ ค ร ง ก า รบู รณ า ก า ร ท่ี
ด าเนินการอยูเ่ป็นเร่ืองท่ีดี แต่ไม่ควรท า
ให้เกิดความเครียดกบัผูป้ฏิบติังานจาก
การตั้งตวัช้ีวดั และบริหารงบประมาณ
เพื่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์และ
ท าใหบุ้คลากรมีความสุข  

3.3   รายช่ือบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษท่ีแสดงความประสงคใ์นการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งตามขอ้ก าหนด   ว. หลากหลาย 
       เลขานุการกรมแจง้วา่ ตามท่ีสล.ไดแ้จง้เวียนหนงัสือส ารวจขอ้มูลบุคลากรระดบั
ช านาญการพิเศษท่ีแสดงความประสงค์ในการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งเขา้สู่ประเภท
อ านวยการตามข้อก าหนด ว. หลากหลาย มีหน่วยงานแจ้งรายช่ือบุคลากรระดับ
ช านาญการพิเศษจ านวน 85 ราย มีความประสงค์ยา้ยหน่วยงาน 35 ราย ไม่ประสงค์
ยา้ยหน่วยงาน 48 ราย  
 

ประธานสั่ งการให้ย ้า ยหน่วยงาน
ส าหรับบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษ
ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 54-56 ปีเท่านั้น โดย
การจบัฉลากเพื่อความยุติธรรม ในส่วน
ของผูบ้ริหารท่ีต้องการความก้าวหน้า
ใหย้า้ยทุกท่านและระบุสถานท่ีตอ้งการ
ยา้ย ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัในความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 

วาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา  
4.1 การประเมินชุดทดสอบยาฆ่าแมลงและหลกัเกณฑก์ารพฒันาและเผยแพร่ชุดทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
       ผทว.สลกัจิต ชุติพงษ์วิเวท แจง้ว่ามีชุดทดสอบท่ีพฒันาและผลิตโดยหน่วยงาน
สังกดักรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ดัจ าหน่าย 2 รูปแบบ คือ ผา่นศูนยชุ์ดทดสอบซ่ึงมี
การประเมินประสิทธิภาพก่อนจ าหน่าย และจ าหน่ายเอง ส าหรับหน่วยงานท่ีผลิตชุด
ทดสอบแล้วไม่ได้ท  าการจ าหน่ายผ่านศูนย์ชุดทดสอบฯนั้ น ให้ส่งข้อมูล การ 
validation และ verification  เพื่อใหค้ณะกรรมการและคณะท างานประเมินเทคโนโลยี
ชุดทดสอบและน ้ ายาทางห้องปฏิบติัการพิจารณาตรวจสอบ เน่ืองจากการจ าหน่ายชุด
ทดสอบท่ีใชช่ื้อของกรมนั้น กรมจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคุณภาพของชุดทดสอบ 

ประธานแจง้ว่าการผลิตนวตักรรมนั้น
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน ซ่ึงนักวิจยัและหน่วยงานก็
ได้ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนด้วย แต่ต้องมี
การตรวจสอบและได้รับขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯซ่ึงประกอบด้วย
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญ เพื่อให้
เ ป็น ชุดทดสอบท่ี ดีและ เ ช่ือ ถือได้  
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
       ผทว.กนกพร อธิสุข น าเสนอหลกัเกณฑ์การประเมินผลของชุดทดสอบไดแ้ก่ ใช้
งานง่าย สะดวก อ่านผลได้รวดเร็ว / ตรวจพบได้ในปริมาณต ่ า  / มีความไว มี
ความจ าเพาะและมีความถูกตอ้ง (แม่นย  า) เม่ือเปรียบเทียบกบั ผลของวธีิมาตรฐาน  

เน่ืองจากอธิบดีตอ้งรับผิดชอบในฐานะ
ผูแ้ทนของกรมฯซ่ึงเป็นนิติบุคคล  
 

วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อทราบ  
5.1 รายงานการใชจ่้ายงบประมาณ เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
      หวัหนา้ฝ่ายคลงัไดส้รุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
( ณ วนัท่ี 29 กันยายน 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดับ 2 ของกระทรวงฯ  
สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 99.15  สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 435,123,615.92 
บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ส.ค. 60)  เป็นเงิน 98,439,677.80 บาท รวมเงินกนัไวเ้บิก
เหล่ือมปี 2560 จ านวน 14,993,707.15 บาท 

     ประธานกล่าวขอบคุณรองฯวรวทิย์
ท่ีติดตามหน้ีคงคา้งให ้และจากท่ีสตง.มี
หนงัสือแจง้ไม่ใหท้  าการยกหน้ี ท าให้
เงินบ ารุงเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
กรม  

5.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
      ผอ.ผน.สรุปมติท่ีประชุมการบริหารงบประมาณและการติดตามการใช้จ่ายงบ
ลงทุนประจ าปีงปม.61 โดยท่านอธิบดีมีขอ้สั่งการดงัน้ี 
1. เร่งรัดการเบิก-จ่ายงปม.61 โดยใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 
1.1 งบลงทุนให้ผูกพนัภายในไตรมาสท่ี 1 ถา้ผูกพนัไม่ไดใ้ห้ส่งคืนกรม ครุภณัฑ์ให้
ผูกพนัภายใน 31 ต.ค.60 หลงัท าสัญญาให้ส่งมอบภายใน 30 - 60 วนัและเบิกจ่ายให้
แลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 
1.2 งบฝึกอบรมสัมมนาขอใหเ้บิก - จ่าย อยา่งนอ้ย 50 % ภายในไตรมาส 1 
2. การบริหารงบประมาณ: ให้หน่วยงานท าแผนความตอ้งการงบลงทุน งปม.61 ส่ง
กองแผนฯ ภายในท่ี 6 ต.ค.60 เพื่อพิจารณาจดัสรรงบลงทุนเหลือจ่ายและเงินบ ารุง
ต่อไปตามล าดบั 
     ส่งรายงานการติดตามรายจ่ายงบลงทุน งปม.61 ท่ีกลุ่มติดตามและประเมินผล  
E-mail: monitor_plan@dmsc.mail.go.th / ตดัยอดรายงานทุกวนัศุกร์ เวลา 12.00 น.
และน าเสนอขอ้มูลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบปี 60 และ 61 เป็นรายหน่วยงานตั้งแต่ 
พ.ย.60 เป็นตน้ไป 

     ประธานสั่งการให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบลงทุน ถา้บริหารจดัการไดเ้ร็ว ให้น า
เงินเหลือใช้ไปจัดซ้ือครุภัณฑ์ได้ ใน
ส่วนท่ีเกิน 1 ลา้นบาทตอ้งท าเร่ืองไปท่ี
ส านกังบประมาณ ส าหรับหน่วยงานท่ี
เบิกจ่ายไม่ทนัแล้วต้องส่งคืนกรม จะ
ไม่ใหข้อใชเ้งินบ ารุงเน่ืองจากเป็นความ
ผิดพลาดของการจดัซ้ือจดัจา้ง และให้
ด าเนินการตามระเบียบพรบ.การจดัซ้ือ
จดัจา้งฯฉบบัใหม่ ท่ีเน้นความโปร่งใส 
เน่ืองจากมีบทลงโทษทางอาญา ซ่ึงให้
อ านาจผอ.ศวก. ในวงเงิน 20 ลบ.และ
ผอ.ส่วนกลาง 10 ลบ. โดยมอบหมาย
ผ อ . ผ น แ ล ะ ส ล . ก า กั บ ดู แ ล ต า ม
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด  

5.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
      ผอ.ผน.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองคก์าร ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 โดยไดมี้การทบทวนนโยบายและวตัถุประสงคคุ์ณภาพซ่ึงอยูใ่นขั้นตอน
ทบทวนตวัช้ีวดัโดยเนน้เร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล และจดัท า
แผนพฒันาระบบบริหารฯปี 2561 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ใหร่้วมมือกนัด าเนินการระบบคุณภาพ
ต่อไป  

mailto:monitor_plan@dmsc.mail.go.th
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5.4 ตวัช้ีวดัตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติั
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
      หวัหนา้ก.พ.ร.น าเสนอแนวทางก าหนดตวัช้ีวดั (PA) ไดแ้ก่  
1.เป็นตวัช้ีวดัท่ีถ่ายทอดมาจากตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ 20 ปี ดา้นสาธารณสุข 
2.เป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นภารกิจหลกั/ยทุธศาสตร์ของกรม/นโยบายผูบ้ริหาร 
3.เป็นตวัช้ีวดัท่ีมี Impact สูง/ไดรั้บงบประมาณสูง 

➢ ตวัช้ีวดักสธ.ทั้งหมด 80 ตวั มีความเช่ือมโยงกบักรมวทิยฯ์ ไดแ้ก่  
KPI 29 ร้อยละของ ร.พ.ท่ีใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลโดยกิจกรรมท่ีกรมฯเก่ียวขอ้ง คือ 
ร.พ.จดัท า antibiogram ปีละ 1 คร้ัง และ ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อยาของ ร.พ 
เดือนละ 1 คร้ัง และส่งขอ้มูลใหก้รมฯ 
และ KPI 78 จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอด
โดยมีตวัช้ีวดัคือ  
-จ  านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอดท่ีเพิ่มข้ึน
จากปีงบประมาณท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ย 5 เร่ือง  
- จ  านวนนวตักรรมหรือเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือท่ีพฒันาต่อยอด มีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทยห์รือการคุม้ครองผูบ้ริโภค อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

➢ กรอบการประเมินการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ (PA) 
ตวัช้ีวดั 1 การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบติัการเครือข่ายเพื่อเผา้ระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 
ตวัช้ีวดั 2. จ  านวนนวตักรรม และเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่ หรือท่ีพฒันาต่อยอด 
ตวัช้ีวดั 3 การพฒันาระบบห้องปฏิบติัการถอดรหสัพนัธุกรรมชั้นสูงเพื่อแกปั้ญหา 
                วณัโรค 
ตวัช้ีวดั 4 การพฒันาวธีิวเิคราะห์ผลิตภณัฑ ์Biopharmaceutical ท่ีผลิตในประเทศเพื่อ    
                ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 
ตวัช้ีวดั 5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์และเปิด  
                ใหบ้ริการ 

     ท่ี ป ระ ชุม รับทราบ  ประธ าน มี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1 .AMR เ ป็ น เ ร่ื อ ง ส า คัญ  มี ค ว า ม
เช่ือมโยงกบั GHSA และระบบ GLASS 
มอบหมายสวส.และสมป./ผอ.ศวก.
รับผิดชอบการบงัคบัใช้พรบ.เช้ือโรค
และพิษจากสัตว ์
2.ฐานขอ้มูลนวตักรรมเป็นเร่ืองส าคญั
และ เน้นก ารน านวัตก รรมไป ใช้
ประโยชน์ และก าหนดให้เป็น PA ของ
ผู ้บ ริหารท่ านละ  1  เ ร่ือง  โดยรอง
อธิบดีฯนพ.พิเชฐ จะสนับสนุนเร่ือง
นวตักรรมในการจดัท า Success Story 
ผา่นคณะท างาน KM 
3. ไม่ควรก าหนดเป้าหมายการไดข้อ้มูล
อัตราการด้ือยาต้านวณัโรคให้เป็น 3 
จงัหวดัเน่ืองจากเป็นการก าหนดตวัช้ีวดั
เชิงปริมาณ มอบหมาย ผอ.สชพ.และ
ผอ.สมป.เป็นผูรั้บผดิชอบ 
4 . เ น้ น ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์  New 
Biopharmaceutical เน่ืองจากกรมฯเป็น
ผูก้  าหนดวธีิและดูแลเร่ืองมาตรฐาน 
5.ไม่ควรก าหนดตัวช้ีวดัวิธีวิเคราะห์
สมุนไพรในเชิงปริมาณ 
  มอบหมาย ให้ ผอ . ศ วก . แล ะ ผอ .
ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบั PA แต่ละตวั
รับผิดชอบ โดยมีผทว.เป็นท่ีปรึกษา 
และดูแลรับผิดชอบงานประจ าให้
สมดุลกับ PA รวมทั้ งงานส าคัญของ
กรมได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชและ
วณัโรค ซ่ึงเป็น PA ของรมต.กสธ.ดว้ย 
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5.5 กรอบเวลาในการด าเนินการสร้างอาคาร Medical Science Innovation Center (MSIC) 
    เลขานุการกรม น าเสนอกรอบเวลาในการด าเนินการสร้างอาคาร MSIC ดงัน้ี 
1.แต่งตั้ง คกก. และประชุม คกก. คร้ังท่ี 1 : เดือน ต.ค. 2560 
2.ศึกษาดูงานอาคารหน่วยงานอ่ืน/จดัท าและรวบรวมความตอ้งการใชง้านอาคาร:      
   เดือน พ.ย.60 
3.เสนอผูบ้ริหารเพื่อขอความเห็นชอบและส่งเร่ืองใหก้องแบบแผน กรม สบส. 
ออกแบบและก าหนดวงเงินค่าก่อสร้าง  : เดือน ธ.ค.60 
4.กองแบบแผนด าเนินการออกแบบ : เดือน ธ.ค.60-ส.ค.61 
5.กองแผนงานและวชิาการจดัท าค าของบประมาณ ปี 63 : ส.ค.-ก.ย. 61 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
เร่งการประชุมคณะกก.ให้เรียบร้อย
ภายในเดือนต.ค.60 และส่งกองแบบ
แผนออกแบบ เ ป็ นก ร ณี เ ร่ ง ด่ ว น 
เน่ืองจากกองแบบจะใช้ระยะเวลาใน
การออกแบบอยา่งนอ้ย 1 ปี 

5.6 สรุปการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพปี 2560 
      ผอ.สวส.สรุปผลการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพปี 2560 
ไดแ้ก่ 
1.การพฒันาเครือข่ายระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 
2.พฒันาระบบเฝ้าระวงัผูป่้วยติดเช้ือด้ือยา 
3.รายงานสถานการณ์เช้ือด้ือยา 
4.จัดท าร่างมาตรฐาน 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยทาง
หอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ เสนอต่อกสธ. 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้การ
ผ ลั ก ดั น เ ร่ื อ ง  AMR เ น่ื อ ง จ า ก มี
ความส าคญัและเป็นตวัช้ีวดัของกสธ. 
และเพิ่มการควบคุมการใชย้าปฏิชีวนะ
ในสัตว์  โดยมอบหมายผอ.สมป .
รับผิดชอบร่วมในการน ามาตรฐานไป
เผยแพร่ในพรบ.เช้ือโรคและพิษจาก
สัตวด์ว้ย  

5.7 นโยบายท่านอธิบดีและแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

     หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายในน าเสนอนโยบายดา้นการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
1. การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังาน  (Operational Auditing)  
ใหมุ้่งเนน้การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. การตรวจสอบการเงินการบญัชี  (Financial Auditing) 
ให้มุ่งเน้นตรวจสอบตามระบบควบคุมภายในท่ีดี และการจดัท าบญัชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
3. การตรวจสอบดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Auditing)  
ให้มุ่งเนน้ตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ
อยา่งเคร่งครัด  ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ใหมี้การแกไ้ขโดยเร็ว 
     โดยกิจกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การตรวจสอบทางการเงินและบญัชี การจดัซ้ือ
จดัจา้ง ความผิดทางละเมิดและแพ่ง การบริหารพสัดุ การควบคุมภายใน เงินทดรอง

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่าการ
ตรวจสอบภายในเป็นเร่ืองส าคัญ ให้
ด า เ นินก ารตามกฎระ เ บี ยบอย่ า ง
เคร่งครัด เช่น หา้มใชร้ถราชการส าหรับ
กิจส่วนตัว  การจัด ซ้ือจัดจ้าง  และ
มอบหมายให้ผูบ้ริหารตรวจสอบและ
ปิดบญัชีธนาคารท่ีไม่ไดใ้ชง้าน รวมทั้ง
มี ค  า สั่ ง จ า กสตง . ไม่ ใ ห้ เ ปิ ดบัญ ชี
โครงการวจิยั 
    รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ เสนอแนะ
ให้แสดงผลจากการตรวจสอบ โดยไม่
ต้องระ บุหน่วยงาน รวมทั้ ง มี ก าร
เปรียบเทียบเหตุการณ์แต่ละปี เพื่อเป็น
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ราชการ ยานพาหนะ งบการเงินกองทุนสวสัดิการกรมฯ และตรวจสอบ/ให้ค  าปรึกษา
อ่ืนหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การป้องปรามและมีการพฒันาให้การ
กระท าผดิกฎระเบียบลดนอ้ยลง 

5.8  การอบรมหลกัสูตร MINI Master of Management (Mini M.M.) 

   หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีน าเสนอ การอบรมหลกัสูตร MINI Master of 
Management (Mini M.M.) 
วตัถุประสงค:์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ และสมรรถนะดา้นบริหารและการ
จดัการภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย:กลุ่มผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ จ านวน 119 คนแบ่งเป็น 2 รุ่น 
 ระยะเวลาการอบรม:อบรม 12 วนั (สัปดาห์ละ 3 วนั) ศึกษาดูงาน 1 วนั 
ขอบเขตเน้ือหาการอบรม:หมวดการบริหารจดัการ หมวดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหาร หมวดคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหาร และหมวดการศึกษาดูงานเชิง
ประจกัษ ์
งบประมาณ:(ค่าใชจ่้ายรวม 2 รุ่น) กรณีรวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของวา่งระหวา่ง
การอบรม จ านวน 2,400,000 บาท 
กรณีไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของวา่งระหวา่งการอบรม 1,480,000 บาท 
สถานท่ีจดัการอบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 
ด าเนินการหลกัสูตรโดยส านกัสิริพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหส้ ารวจ
ความตอ้งการและจ านวนผูเ้ขา้อบรม 
เน่ืองจากเป็นความรู้ใหม่ของการ
บริหารและไดรั้บประกาศนียบตัร Mini 
M.M. ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ โดยเห็นชอบในหลกัการใหจ้ดั
โดยไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
วา่งและใชส้ถานท่ีภายในกรมฯ 

   5.9 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

        ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
148 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ 
จ านวน 84 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 64 ช้ินข่าว 
โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 90 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 58 ช้ิน
ข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ใหผู้บ้ริหารส่งขอ้มูลแก่ประชาสัมพนัธ์
ในการแจง้ข่าวสาร เพื่อการพฒันาของ
กรม ส าหรับการท าข่าวระยะยาว ใน
ส่วนภูมิภาคควรเป็นเป็นเร่ืองเด่นของ
แต่ละศูนยฯ์ และส่วนกลางควรเป็น
เร่ืองนวตักรรมและความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

18 ตุลาคม 2560  
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4. นางกุลธิดา     ศิริวฒัน์  ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  13 
5. นายยทุธนา  บางม่วง  (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์14 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา  ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด 15 
7. นางสาวจารุวรรณ  ล้ิมสัจจะสกุล ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 16 
8. นางสาวภทัรวร์ี  สร้อยสังวาลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  17 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 18 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 19 
11. นายปนิสภ ์  วณิชชานนนท ์ ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 20 
12. นางสิริภากร  แสงกิจพร  ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์21 
13. นายสังคม  วทิยนนัทน์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 22 
14. นายวชิยั  ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย 23 
15. วา่ท่ี ร.ต.ณฐัพชัร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 24 
16. นายกมล  ฝอยหิรัญ  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค์ 25 
17. นางสาวประภาพรรณ  พรหมหิรัญกุล (แทน)ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 นนทบุรี 26 
18. นางศิริวรรณ   ชยัสมบูรณ์พนัธ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 27 
19. นายอรัญ  ทนนัขติั  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 28 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 29 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 30 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 31 
23. นางจินตนา  วอ่งวไิลรัตน์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 32 
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24. นางสาวกลัยา  อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี  1 
25. นางสาวอรทยั  สุพรรณ  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 2 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 3 
27. นายบลัลงัก ์  อุปพงษ ์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 4 
28. นางอนงค ์  เข่ือนแกว้  หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 5 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 6 
 7 
นักวิชาการ 8 
1. นางเดือนถนอม    พรหมขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  9 

   (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์10 
2. นางสลกัจิต  ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  11 

   (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 12 
    ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 13 
3. นางกนกพร  อธิสุข  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  14 
    (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์15 
4.นางสาวประไพ  วงศสิ์นคงมัน่ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 16 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 17 
5. นายสุรัคเมธ   มหาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 18 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์19 
6. นางหรรษา   ไทยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 20 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์21 
7. นางสาวปนดัดา  เทพอคัศร  นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 22 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์23 
8. นางสาวกุลชญา  ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 24 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 25 
 26 
ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 27 
1. นางสาวบุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์28 
    (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์29 
2. นายสุธน  วงษชี์รี  รก.ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์30 
    (มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์31 
3. นายประสาท  ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 32 
4. นายอาชวนิทร์   โรจนววิฒัน์  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 33 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์34 
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5. นางสุดธิดา   หมีทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 1 
    ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 2 
 3 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 
1. นางสาววนัทนา  อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 5 
    ส านกังานเลขานุการกรม 6 
2. นางสาววรารัตน์  แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 7 
    ส านกังานเลขานุการกรม 8 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 9 

   ส านกังานเลขานุการกรม 10 
4. นางสาววนิดา ยรุญาติ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 11 
    ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 12 
5. นายสันตกิจ   นิลอุดมศกัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 13 
      ส านกังานเลขานุการกรม 14 
6. นางสาวมนทิรา   รัชตะสมบูรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 15 
       กองแผนงานและวชิาการ 16 
7. นางสาวหรรษา  ทองค า  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 17 
    ส านกังานเลขานุการกรม 18 
8. นางสาวณิรดา  โพธ์ิยิม้  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 19 

   ส านกังานเลขานุการกรม 20 
9. นางสุกญัญา  ก าแพงแกว้  นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 21 
    ส านกังานเลขานุการกรม 22 
10.นางสาวน ้าฝน  นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 23 
    กองแผนงานและวชิาการ 24 
 25 
รายช่ือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูง (HIPPS) 26 
1. นางสาวสุจิตรา  คุม้โภคา  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 27 
    ส านกังานเลขานุการกรม 28 
2. นายสุเมธ   เท่ียงธรรม   นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 29 
      ส านกัยาและวตัถุเสพติด 30 
3. นางสาวเพชรา    จิตรบรรจง   นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 31 
  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 32 
4. นายวรีวฒิุ     วทิยานนท ์   นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 33 
       ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 34 
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5. นางสาวพราว   ศุภจริยวตัร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 1 
  สถาบนัวจิยัสมุนไพร  2 
6. นางสาวฐิติพร   ทบัทิมทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 3 
  สถาบนัวจิยัสมุนไพร 4 
7. นายพรชยั    สินเจริญโภไคย นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 5 
     สถาบนัวจิยัสมุนไพร 6 
8. นางสาวนุสรา   สัตยเ์พริศพราย นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 7 
  สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์8 
9. นางสาวปฐมาพร    ปรึกษากร  เภสัชกรช านาญการ 9 
     สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย  ์10 
 11 
คณะเลขานุการ  12 
1. นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 13 
    กองแผนงานและวชิาการ 14 
2.นางสาวศรันญา              มานะรุ่งเรืองสิน นกัวเิทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ 15 
    กองแผนงานและวชิาการ 16 
3. วา่ท่ี ร.ต.รัฐพล  ชาวสี  นกัวเิทศสัมพนัธ์ 17 
    กองแผนงานและวชิาการ 18 
4. นาย การัณยภาส   ยาค า บรรณารักษ ์19 
    กองแผนงานและวชิาการ 20 
5. นางสาวสมพร  ระงบั  เจา้พนกังานธุรการ 21 
    กองแผนงานและวชิาการ 22 
 23 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 24 
 25 
วาระพิเศษ   อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์คณะผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมชม26 
ภาพยนตร์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ในพิ ธีแสดงความไว้อาลัย ครบรอบ 1 ปี  ว ันสวรรคต 27 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 28 
 29 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
             1.1 เน่ืองจากในเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ30 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ หน่วยงานส่วนภูมิภาคจะมีภาระงานมากข้ึน ประธานจึงสั่งการให้31 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบติัภารกิจอยูใ่นพื้นท่ี และดูแลบริเวณสถานท่ีปฏิบติังานใหส้มพระเกียรติ       32 
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    1.2 เชิญชวนผูบ้ริหารส่วนกลางร่วมงานแถลงข่าวเปิดตวัต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบบัปี พ.ศ.1 
2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมี รัฐมนตรีวา่การ2 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 3 
         1.3 นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์แจง้วา่เพื่อเป็นการบริหารจดัการ4 
เวลาของการประชุมกรม จะตดัวาระอ่ืนๆออก โดยใหผู้น้ าเสนอส่งวาระก่อนล่วงหนา้ตามวนัท่ีก าหนด 5 
         6 
 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่9/2560 เมื่อวันที ่18 กันยายน 2560      7 

ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อใหอ้งคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบและไดท้ า8 

การแกไ้ขตามท่ีแจง้เรียบร้อยแลว้ 9 

  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 10 
 11 
วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า 12 
  3.1 การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
  นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน ผูแ้ทนระบบบริหารคุณภาพ (QMR) แจง้วา่ไดมี้การประชุม QMR 14 
Meeting เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 15 

➢ ใหมี้การบูรณาการระบบคุณภาพ ISO และ PMQA และจะมีการน าเสนอผลการประชุม QMR Meeting 16 

ในท่ีประชุมกรมทุกเดือน 17 

➢ ติดตามแผนและการด าเนินการดา้นความเส่ียงของกรมฯ ร่วมกนัระหวา่ง ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพ 18 

และความปลอดภยัอาหาร คณะท างานความเส่ียง ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในโดยจะเนน้ในมิติธรรมาภิบาล 19 

➢ ด าเนินการระบบ Multi-site Accreditation โดยผอ.กุลธิดา เป็นผูรั้บผดิชอบ 20 
มติทีป่ระชุม  ประธานเนน้ย  ้าใหด้ าเนินการดา้นระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ไม่เป็นภาระแก่ผูป้ฏิบติังาน 21 

และเป็นการพฒันาบุคลากรจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 22 
 23 
 3.2 สรุปโครงการบูรณาการส าคัญของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 
 ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต น าเสนอ ดงัน้ี  25 

โครงการบูรณาการส าคญั ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ 2561 26 
โครงการ งบประมาณ 

(ลา้นบาท) 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

CIPO 

1. โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์
การแพทยชุ์มชน  

10 
 

ศวก.ทุกแห่ง ศวก.1 เชียงใหม่ 
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โครงการ งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

CIPO 

2. โครงการจดัท าสารมาตรฐาน THC  0.5 ศวก.1 เชียงใหม ่ ศวก.1 เชียงใหม่ 
3. บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรม 
ฐานขอ้มูลเห็ดพิษ 

0.7 ศวก.ทุกแห่ง ศวก.8 อุดรธานี 

4. โครงการพฒันาระบบคุณภาพ
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์และรังสี
วนิิจฉยั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช
ประจาปี 2561 

5 ศวก.ท่ีมี รพร. ศวก.8 อุดรธานี 

5. โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

3 ศวก.ทุกแห่ง 
ร่วมกบั สมป. 

ศวก.7 ขอนแก่น 
 

6. โครงการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์
OTOP/SME เพื่อการส่งออก  

2.5 ศวก.ทุกแห่ง 
ร่วมกบั สสว. 

ศวก.7 ขอนแก่น 

 1 
  มติที่ประชุม  ประธานเห็นชอบในโครงการท่ี 1-4 งบประมาณจ านวน 16.2 ลา้นบาท ส าหรับโครงการ2 
ท่ี 5-6 ให้น าเสนออีกคร้ังและแจง้วา่ใหด้ าเนินโครงการท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เนน้ความมี3 
สุขภาพดี มัน่คง มัน่คัง่ ย ัง่ยนื ซ่ึงโครงการบูรณาการท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นเร่ืองท่ีดี แต่ไม่ควรท าใหเ้กิดความเครียด4 
กบัผูป้ฏิบติังานจากการตั้งตวัช้ีวดั และบริหารงบประมาณเพื่อใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์และท าใหบุ้คลากร5 
มีความสุข 6 
 7 
  3.3 รายช่ือบุคลากรระดับช านาญการพเิศษที่แสดงความประสงค์ในการย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่ง8 
ตามข้อก าหนด  ว. หลากหลาย 9 
  เลขานุการกรมแจง้วา่ ตามท่ีส านกังานเลขานุการไดแ้จง้เวียนหนงัสือส ารวจขอ้มูลบุคลากรระดบั10 
ช านาญการพิเศษท่ีแสดงความประสงคใ์นการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งเขา้สู่ประเภทอ านวยการตามขอ้ก าหนด ว. 11 
หลากหลาย มีหน่วยงานแจ้งรายช่ือบุคลากรระดับช านาญการพิเศษจ านวน 85 ราย มีความประสงค์ยา้ย12 
หน่วยงาน 35 ราย ไม่ประสงคย์า้ยหน่วยงาน 48 ราย 13 
 14 
  มติที่ประชุม  ประธานสั่งการให้ยา้ยหน่วยงานส าหรับบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษท่ีอยูใ่นช่วง15 
อาย ุ54-56 ปีเท่านั้น โดยการจบัฉลากเพื่อความยุติธรรม ในส่วนของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการความกา้วหนา้ให้ยา้ยทุก16 
ท่านและระบุสถานท่ีตอ้งการยา้ย ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัในความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 17 
 18 
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วาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา 1 
               4.1 การประเมินชุดทดสอบยาฆ่าแมลงและหลักเกณฑ์การพัฒนาและเผยแพร่ชุดทดสอบของ2 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3 
 ผทว.สลกัจิต ชุติพงษว์เิวท น าเสนอท่ีประชุม ดงัน้ี 4 
 ชุดทดสอบท่ีพฒันาและผลิตโดยหน่วยงานสังกดักรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ดัจ าหน่าย 2 รูปแบบ คือ 5 
ผา่นศูนยชุ์ดทดสอบซ่ึงมีการประเมินประสิทธิภาพก่อนจ าหน่าย และจ าหน่ายเอง ส าหรับหน่วยงานท่ีผลิตชุด6 
ทดสอบแลว้ไม่ไดท้  าการจ าหน่ายผา่นศูนยชุ์ดทดสอบฯนั้น ก่อนการเผยแพร่ตอ้งส่งผลความถูกตอ้ง(validation ) 7 
และการทวนสอบ (verification)  มาท่ีศูนยชุ์ดทดสอบและผลิตภณัฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการและคณะท างาน8 
ประเมินเทคโนโลยชุีดทดสอบและน ้ายาทางหอ้งปฏิบติัการพิจารณาตรวจสอบ เน่ืองจากการจ าหน่ายชุดทดสอบ9 
ท่ีใชช่ื้อของกรมนั้น กรมจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคุณภาพของชุดทดสอบ 10 
 ผทว.กนกพร อธิสุข น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 11 
การประเมินผลของชุดทดสอบ 12 
Fit for intended use ใชง้านง่าย สะดวก อ่านผลไดร้วดเร็ว ตรวจพบไดใ้นปริมาณต ่า (Limit of detection) 13 
มีความไว (Relative sensitivity) มีความจ าเพาะ (Relative specificity) มีความถูกตอ้ง (แม่นย  า) (Relative 14 
accuracy) เม่ือเปรียบเทียบกบั ผลของวธีิมาตรฐาน (Gold standard) 15 
 16 

ตรวจพบ ผลของวธีิมาตรฐาน รวม 
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ 

ผลของ 

Test kit 

ตรวจพบ TP FP TP+FP 

ตรวจไม่พบ FN TN FN+TN 

รวม TP+FN FP+TN TP+FP+TN+FN 

 17 
Sensivity    =  [TP/(TP+FN)]x 100       ชุดทดสอบตรวจพบเม่ือวธีิมาตรฐานพบ 18 
Specificity  =  [TN/TN+FP)]x 100        ชุดทดสอบตรวจไม่พบเม่ือวธีิมาตรฐานไม่พบ 19 
Accuracy    =  [(TP+TN)/(TP+FP+TN+FN)]x 100  ความถูกตอ้งของชุดทดสอบท่ีใหผ้ลตรงกบัวธีิมาตรฐาน 20 
 21 

 ผลของวธีิ LC รวม 
ตรวจพบ ตรวจไม่พบ 

ผลของ 

TTX-IC 

ตรวจพบ 58 6 64 

ตรวจไม่พบ 4 32 36 

รวม 62 38 100 
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Sensivity    =  [58/62]x 100 = 93.5%    ชุดทดสอบตรวจพบเม่ือวธีิมาตรฐานพบ 1 
Specificity  =  [32/38]x 100 = 84.2%    ชุดทดสอบตรวจไม่พบเม่ือวธีิมาตรฐานไม่พบ 2 
Accuracy    =  [(58+32)/100]x 100 = 90.0%  ความถูกตอ้งของชุดทดสอบท่ีใหผ้ลตรงกบัวธีิมาตรฐาน 3 
  4 
  มติที่ประชุม ประธานแจ้งว่าการผลิตนวตักรรมนั้ นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ5 
ประชาชน ซ่ึงนกัวจิยัและหน่วยงานก็ไดค้่าตอบแทนเพิ่มข้ึนดว้ย แต่ตอ้งมีการตรวจสอบและไดรั้บขอ้เสนอแนะ6 
จากคณะกรรมการฯซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เป็นชุดทดสอบท่ีดีและเช่ือถือได ้7 
เน่ืองจากอธิบดีตอ้งรับผดิชอบในฐานะผูแ้ทนของกรมฯซ่ึงเป็นนิติบุคคล  8 
 9 
วาระที ่5 เร่ืองเพือ่ทราบ  10 
  5.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2560 11 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  12 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่ 29 กนัยายน 256013 
งบประมาณที่ไดร้ับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั14 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านกังบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท15 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) จ านวน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท16 
ถว้น) คงเหลืองบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 1,328,069,252.61 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยยี่สิบแปดลา้นหกหม่ืนเกา้17 
พนัสองร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 18 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 29 กนัยายน 2560 เป็นเงินจ านวน19 
1,316,789,447.74 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบหกลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นเกา้พนัส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบส่ี20 
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.15 และเบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั จ านวน 1,324,531,877.56 บาท (หน่ึงพนัสามร้อย21 
ยี่สิบส่ีลา้นห้าแสนสามหมื่นหน่ึงพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.74 โดยมี22 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 96.00 ของงบประมาณ  23 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 24 
การเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 99.15  25 
        ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  26 
(สามร้อยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื่นหกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งส้ิน 27 
409,052,879.16 บาท (ส่ีร้อยเกา้ลา้นห้าหมื่นสองพนัแปดร้อยเจ็บสิบเกา้บาทสิบหกสตางค์) มีรายจ่ายทั้งส้ิน 28 
367,895,801.16 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นห้าพนัแปดร้อยหน่ึงบาทสิบหกสตางค์) 29 
คงเหลือทั้งส้ิน 435,123,615.92 บาท (ส่ีร้อยสามสิบห้าลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นสามพนัหกร้อยสิบห้าบาทเกา้30 
สิบสองสตางค์) รายงานลูกหน้ีการคา้คงคา้ง รวมทั้งส้ิน 98,439,677.80 บาท (เกา้สิบแปดลา้นส่ีแสนสามหม่ืน31 
เกา้พนัหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 32 
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   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณนายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ ท่ีติดตาม1 
หน้ีคงคา้งให้ และจากท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหนงัสือแจง้ไม่ให้ท าการยกหน้ี ท าให้เงินบ ารุงเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็น2 
ประโยชน์ต่อกรม 3 
 4 
  5.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  5 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  6 
สรุปมติท่ีประชุมการบริหารงบประมาณและการติดตามการใชจ่้ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 7 
วนัองัคารท่ี 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-13.30 น. ณ หอ้งประชุม 722 อาคาร 14 ชั้น 7 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์8 

วาระ ขอ้สั่งการ/แนวทาง 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้เพื่อทราบ 
- อธิบดีมอบนโยบายการบริหาร
งบประมาณ 2561 
- การบริหารงบประมาณในภาพรวม
ของกรมฯ 
- การติดตามการใช้ จ่ ายงบลงทุน 
งบประมาณ 2561 

จากท่ีประชุมท่านอธิบดีสั่งการดงัน้ี 
1. เร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณงบประมาณ 2561 โดยใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ไตรมาส 1 
1.1 งบลงทุนให้ผูกพนัภายในไตรมาสท่ี 1 ถ้าผูกพนัไม่ได้ให้ส่งคืนกรม 
ครุภณัฑ์ให้ผกูพนัภายใน 31 ตุลาคม 2560 หลงัทาสัญญาให้ส่งมอบภายใน 
30 - 60 วนัและเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 
1.2 งบฝึกอบรมสัมมนาขอใหเ้บิก - จ่าย อยา่งนอ้ย 50 % ภายในไตรมาส 1 
2. การบริหารงบประมาณ 
2.1 ให้หน่วยงานท าแผนความตอ้งการงบลงทุน งบประมาณ 2561 ส่งกอง
แผนงานและวิชาการ ภายในท่ี 6 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาจดัสรรงบ
ลงทุนเหลือจ่ายและเงินบ ารุงต่อไปตามล าดบั 

 9 
การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  10 
-ภาพรวมครุภณัฑท์ั้งหมด 86 รายการ วงเงินครุภณัฑ ์193,536,400 บาท  11 
วงเงินท่ีพร้อมลงนามสัญญา 104,655,080 บาท (54.1 %) 12 
-ท่ีดินส่ิงก่อสร้างรายการใหม่ จ านวน 21 รายการ วงเงินส่ิงก่อสร้างรายการใหม่ 128,260,200 บาท  13 
วงเงินท่ีพร้อมลงนามสัญญา 14,522,000 บาท (11.3 %) 14 
-สรุปการติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561งบลงทุนท่ีพร้อมผกูพนั (ไม่รวมผกูพนัเดิม) ณ 11 ต.ค. 60 15 
ภาพรวมงบ 37%  ครุภณัฑ ์54.1 %  ส่ิงก่อสร้างใหม่ 11.3% 16 
-ส่งรายงานการติดตามรายจ่ายงบลงทุน งบประมาณณ 2561 ท่ีกลุ่มติดตามและประเมินผล  17 
E-mail: monitor_plan@dmsc.mail.go.th   ตดัยอดรายงานทุกวนัศุกร์ เวลา 12.00 น.และน าเสนอขอ้มูลการเบิกจ่าย18 
เปรียบเทียบปี 2560 และ 2561 เป็นรายหน่วยงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป 19 
 20 
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  มติที่ประชุม  ประธานสั่งการให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ถา้บริหารจดัการไดเ้ร็ว ให้น าเงิน1 
เหลือใช้ไปจดัซ้ือครุภณัฑ์ได ้ในส่วนท่ีเกิน 1 ลา้นบาทตอ้งท าเร่ืองไปท่ีส านักงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานท่ี2 
เบิกจ่ายไม่ทนัแลว้ตอ้งส่งคืนกรม จะไม่ให้ขอใช้เงินบ ารุงเน่ืองจากเป็นความผิดพลาดของการจดัซ้ือจดัจา้ง และ3 
ให้ด าเนินการตามระเบียบพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งฯฉบบัใหม่ ท่ีเนน้ความโปร่งใส เน่ืองจากมีบทลงโทษทางอาญา 4 
ซ่ึงให้อ านาจผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยใ์นวงเงิน 20 ล้านบาทและผูอ้  านวยการส่วนกลาง 10 ลา้น5 
บาท โดยมอบหมายผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ และส านกังานเลขานุการกรมก ากบัดูแลตามกฎระเบียบ6 
อยา่งเคร่งครัด   7 
 8 
  5.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 9 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  10 

        ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์- 11 
การแพทย ์ปีงบประมาณ 2560 12 

 ทบทวนนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพประจ าปีงบประมาณ 2561 13 
มิติ ตวัช้ีวดั เกณฑผ์า่น ผูรั้บผิดชอบ 

1. ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ 
1.1 ประสิทธิผล 

 
ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี 

 
มากกวา่ร้อยละ 85 

 
ผน. 

1.2 นวตักรรม 1. จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยี
สุขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอด
ท่ีเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
2. จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยี
สุขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอด  
มีการใชป้ระโยชน์ทางการแพทยห์รือ
การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

อยา่งนอ้ย 5 เร่ือง 
 
 
อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

ส านกัวชิาการ 
/ผน. 

2. การใหค้วามส าคญักบั
ผูรั้บบริการ 
2.1 คุณภาพ 

 
 
ร้อยละระดบัความพึงพอใจผูรั้บบริการ 

 
 
มากกวา่ร้อยละ 87 

 
 

กพร. 
3. การใหค้วามส าคญักบั
บุคลากร 
3.1 การพฒันา 

 
 
อยูใ่นขั้นตอนทบทวนตวัช้ีวดั 

 
 
- 

สล. 
(ฝ่ายการ
เจา้หนา้ท่ี) 

4. ภาวะผูน้ าและการบริหาร
จดัการท่ีดี 

 
 

 
 

กลุ่มคุม้ครอง
จริยธรรมและ



-11- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 10/2560                                                                              วันพฤหัสบดีท่ี 12 ตลุาคม 2560 
 

 

มิติ ตวัช้ีวดั เกณฑผ์า่น ผูรั้บผิดชอบ 
4.1 การพฒันา อยูใ่นขั้นตอนทบทวนตวัช้ีวดัโดยเนน้

เร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกั 
- คณะท างาน 

ความเส่ียง 
4.2 ประสิทธิภาพ กรมวทิยาศาสตร์การแพทยมี์การ

ด าเนินงานสอดคลอ้งกบัระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบติัการ 

ไดรั้บการตรวจ
ประเมินSurveillance 
ตามมาตรฐาน 9001 : 
2015 ภายใน ปี 2561 

ผน. 

5. การเงินการตลาด    
5.1ประสิทธิภาพ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

มากกวา่ร้อยละ 96 
มากวา่ร้อยละ 96 ผน. 

 1 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายใหร่้วมมือกนัด าเนินการระบบคุณภาพต่อไป 2 
 3 

  5.4 ตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตามมาตรการ4 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561   5 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 6 
รายละเอียดตวัช้ีวดัตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  7 
แนวทางก าหนดตวัช้ีวดั Performance Agreement : PA 8 
1. เป็นตวัช้ีวดัท่ีถ่ายทอดมาจากตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ 20 ปี ดา้นสาธารณสุข 9 
2. เป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นภารกิจหลกั/ยทุธศาสตร์ของกรม/นโยบายผูบ้ริหาร 10 
3. เป็นตวัช้ีวดัท่ีมี Impact สูง/ไดรั้บงบประมาณสูง 11 
ความเช่ือมโยงตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์12 
ตวัช้ีวดักระทรวง ปี 61 จ านวน 80 ตวัช้ีวดั โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทยรั์บผดิชอบ 2 ตวัช้ีวดั 13 
KPI 29 ร้อยละของ ร.พ.ท่ีใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล (กองบริหารการสาธารณสุข สป.เจา้ภาพ) 14 
29.1 ร้อยละของ ร.พ.มีระบบจดัการด้ือยาตา้นจุลชีพอยา่งบูรณาการ (AMR) ( ร้อยละ 70)  15 
29.2 การประเมินระบบจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพอยา่งบูรณาการในแผนกผูป่้วยในของ ร.พ.  16 
กิจกรรมท่ีกรมวทิยเ์ก่ียวขอ้ง คือ ร.พ.จดัท า antibiogram ปีละ 1 คร้ัง และ ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อยา17 
ของ ร.พ เดือนละ 1 คร้ัง และส่งขอ้มูลใหก้รมวทิย ์18 
KPI 78 จ  านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอด  19 
(กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เจา้ภาพ) 20 
-จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอดท่ีเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณท่ีผา่นมา21 
อยา่งนอ้ย 5 เร่ือง  22 
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- จ  านวนนวตักรรมหรือเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือท่ีพฒันาต่อยอด มีการใชป้ระโยชน์ทางการแพทย์1 
หรือการคุม้ครองผูบ้ริโภค อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 2 
กรอบการประเมินการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ (Performance Agreement : PA) 3 
1. การพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการเครือข่ายเพื่อเผา้ระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชี 4 
2. จ  านวนนวตักรรม และเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่ หรือท่ีพฒันาต่อยอด 5 
3. การพฒันาระบบหอ้งปฏิบติัการถอดรหสัพนัธุกรรมชั้นสูงเพื่อแกปั้ญหาวณัโรค 6 
4. การพฒันาวธีิวิเคราะห์ปลิตภณัฑ ์Biopharmaceutical ท่ีผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 7 
5. จ  านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์และเปิดใหบ้ริการ 8 
ความเช่ือมโยงตัวช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ 9 

ตัวช้ีวดั PA ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. การพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการ
เครือข่ายเพื่อเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้น
จุลชีพ 

พฒันาขีดสมรรถนะ
ความทนัสมยัในการ
ตอบสนองปัญหา
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

Service Excellence 
ตวัช้ีวดัตามยทุธ์ 20 ปี 
KPI 29 

ความมัน่คงดา้น
สุขภาพ 

2. จ  านวนนวตักรรม และเทคโนโลยี
สุขภาพท่ีคิดคน้ใหม่ หรือท่ีพฒันาต่อ
ยอด 

สร้างความเป็นเลิศดา้น
วจิยัและนวตักรรม 

อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร/
Product Hub  
ตวัช้ีวดัตามยทุธ์ 20 ปี 
KPI 78 

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนั 
Thailand 4.0 

3. การพฒันาระบบหอ้งปฏิบติัการ
ถอดรหสัพนัธุกรรมชั้นสูงเพื่อ
แกปั้ญหาวณัโรค 

พฒันาขีดสมรรถนะ
ความทนัสมยัในการ
ตอบสนองปัญหา
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

Biotech/Precision  
Medicine 
สนบัสนุน PA ปลดั 
(TB)  
KPI อตัราความส าเร็จ
การรักษาผูป่้วยวณั
โรคปอดรายใหม่ 

ความมัน่คงดา้น
สุขภาพ 

4. การพฒันาวธีิวิเคราะห์ผลิตภณัฑ ์
Biopharmaceutical ท่ีผลิตในประเทศ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 

สร้างความเป็นเลิศดา้น
วจิยัและนวตักรรม 

Biotech/Biopharma การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนั 
Thailand 4.0 
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ตัวช้ีวดั PA ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ 
5. จ  านวนชนิดของสมุนไพรใน
เคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจ
วเิคราะห์และเปิดใหบ้ริการ 

พฒันาขีดสมรรถนะ
ความทนัสมยัในการ
ตอบสนองปัญหา
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร/
Product Hub (Herb) 

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนั 

 1 
ตัวช้ีวดัที ่1 การพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพือ่เฝ้าระวงัเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 2 
เป้าหมาย Small Success  3 
1. มีขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยาของแบคทีเรียจากหน่วยงาน GLASS surveillance site ตามแนวทางขององคก์าร4 
อนามยัโลก จานวนอยา่งนอ้ย 3 แห่ง  5 
2. มีรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ antibiogram ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลท่ีส่ง antibiogram  6 
3. มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงดา้นห้องปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง  7 
4. เสนอร่างมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาทางการแพทยฉ์บบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (ปรับปรุงจากปี 2560) และ8 
มาตรฐานความปลอดภยัทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาทางการแพทยฉ์บบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (ปรับปรุงจากปี 9 
2560) ต่อกระทรวงสาธารณสุข 10 
ตัวช้ีวดัที ่2 จ านวนนวตักรรม และเทคโนโลยสุีขภาพทีค่ิดค้นใหม่ หรือทีพ่ฒันาต่อยอด 11 
เป้าหมาย Small Success 12 
1. จ  านวนนวตักรรม หรือเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอด เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ย 5 เร่ือง  13 
2. จ  านวนนวตักรรมหรือเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือท่ีพฒันาต่อยอด มีการใชป้ระโยชน์ทางการแพทย์14 
หรือการคุม้ครองผูบ้ริโภค อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 15 
ตัวช้ีวดัที ่3 การพฒันาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพนัธุกรรมช้ันสูงเพือ่แก้ปัญหาวัณโรค 16 
เป้าหมาย Small Success 17 
- จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อผูบ้ริหาร  18 
- ไดข้อ้มูลอตัราการด้ือยาตา้นวณัโรคอยา่งนอ้ย 3 จงัหวดั  19 
- ไดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีสนบัสนุนเชิงนโยบาย งานดา้นระบาดวทิยาเชิงโมเลกุลของเช้ือวณัโรคด้ือยาในประเทศไทย 20 
ตัวช้ีวดัที ่4 การพฒันาวธีิวเิคราะห์ปลติภัณฑ์ Biopharmaceutical ทีป่ลติในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม21 
การส่งออก 22 
เป้าหมาย Small Success 23 
สามารถใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ New Biopharmaceutical ไดค้รบทุกรายการ อยา่งนอ้ย 1 ผลิตภณัฑ์ 24 
 25 
 26 
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ตัวช้ีวดัที ่5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางทีส่ามารถตรวจวเิคราะห์และเปิดให้บริการ 1 
เป้าหมาย Small Success 2 
ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จานวน 34 ชนิด 3 
 4 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 5 
1.AMR เป็นเร่ืองส าคัญ มีความเช่ือมโยงกับ GHSA และระบบ GLASS มอบหมายสถาบันวิจัย6 

วทิยาศาสตร์สาธารณสุขและส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ /ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยรั์บผดิชอบ7 
การบงัคบัใชพ้รบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์8 

2.ฐานขอ้มูลนวตักรรมเป็นเร่ืองส าคญัและเนน้การน านวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ และก าหนดให้เป็น PA 9 
ของผูบ้ริหารท่านละ 1 เร่ือง โดยรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ จะสนบัสนุนเร่ืองนวตักรรมในการจดัท า Success Story 10 
ผา่นคณะท างาน KM 11 

3. ไม่ควรก าหนดเป้าหมายการไดข้อ้มูลอตัราการด้ือยาตา้นวณัโรคให้เป็น 3 จงัหวดัเน่ืองจากเป็นการ12 
ก าหนดตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ มอบหมาย ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย์และผูอ้  านวยการส านกั13 
มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการเป็นผูรั้บผดิชอบ 14 

4.เน้นการตรวจวิเคราะห์ New Biopharmaceutical เน่ืองจากกรมฯเป็นผู ้ก  าหนดวิธีและดูแลเร่ือง15 
มาตรฐาน 16 

5.ไม่ควรก าหนดตวัช้ีวดัวธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเชิงปริมาณ 17 
 มอบหมายใหผู้อ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละผูอ้  านวยการส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบั PA แต่ 18 

ละตวัรับผิดชอบ โดยมีผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา และดูแลรับผิดชอบงานประจ าให้สมดุลกบั PA รวมทั้งงาน19 
ส าคญัของกรมไดแ้ก่ รพ.สมเด็จพระยพุราชและวณัโรค ซ่ึงเป็น PA ของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดว้ย 20 
 21 
 5.5 กรอบเวลาในการด าเนินการสร้างอาคาร Medical Science Innovation Center (MSIC) 22 
     เลขานุการกรม น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 23 
กรอบเวลาการจัดท าข้อมูลส าหรับการออกแบบอาคาร MSIC (Medical Sciences Innovation Center)  24 
 25 

กิจกรรม วตัถุประสงค ์ ช่วงเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
วตัถุประสงค/์พื้นท่ีใชง้าน 

มีผูรั้บผดิชอบ/การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง กลางเดือน 
ตุลาคม 2560 

2. ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1 - ก าหนดกรอบการท างาน 
- วตัถุประสงคข์องอาคาร 
- ก าหนดผูใ้ชง้านอาคาร 
 

ปลายเดือน 
ตุลาคม 2560 
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กิจกรรม วตัถุประสงค ์ ช่วงเวลา 
3. คณะกรรมการ/คณะท างาน/
หน่วยงาน ศึกษาดูงานอาคาร
หน่วยงานอ่ืน 

-ไดข้อ้มูลประกอบการจดัท า 
ความตอ้งการ 

สัปดาห์แรก 
พฤศจิกายน 2560 

4. หน่วยงาน/คณะท างานจดัท า
ความตอ้งการใชง้านอาคาร 

- ไดกิ้จกรรม/พื้นท่ีใชส้อย/ขอ้มูลเฉพาะดา้น
เทคนิค 

สองสัปดาห์แรก 
พฤศจิกายน 2560 

5. ฝ่ายเลขานุการ รวบรวม 
ความตอ้งการใชง้านอาคาร 

- สรุปขอ้มูลเสนอคณะคณะกรรมการ 
พิจารณา 

สัปดาห์ท่ีสาม 
พฤศจิกายน 2560 

5. ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2 -ไดข้อ้สรุปความตอ้งการใชง้าน 
และพื้นท่ีอาคาร  
(พื้นท่ี/กิจกรรม/ผูรั้บผิดชอบ) 

สัปดาห์แรก 
ธนัวาคม 2560 

6. เสนอผูบ้ริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

 ธนัวาคม2560 

7. ส่งเร่ืองใหก้องแบบแผน  
กรม สบส. ออกแบบและก าหนด
วงเงินค่าก่อสร้าง   

 ธนัวาคม 2560 

8. กองแบบแผนด าเนินการ
ออกแบบ 

 ธนัวาคม 2560 – 
สิงหาคม 2561 

9. กองแผนงานและวชิาการจดัท า 
    ค  าของบประมาณ ปี 2563 

 สิงหาคม – 
กนัยายน 2561 

 1 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะเร่งการประชุมคณะคณะกรรมการให ้2 

เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2560 และส่งกองแบบแผนออกแบบเป็นกรณีเร่งด่วน เน่ืองจากกองแบบจะใช้3 
ระยะเวลาในการออกแบบอยา่งนอ้ย 1 ปี 4 
 5 
  5.6 สรุปการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพปี 2560 6 
  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 7 

บทสรุปการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพปี 2560 8 
 เช้ือด้ือยาเป็นปัญหาส าคญัระดบัโลก ปัจจุบนัเช้ือแบคทีเรียก่อโรคได้ปรับตวัจนด้ือต่อยาตา้นจุลชีพ9 

เกือบทุกชนิดแลว้ กล่าวคือโลกก าลงัเขา้สู่ยคุPost Antibiotic Eraหรือยุคท่ีไม่มียารักษา ส่งผลให้มีผูป่้วยเสียชีวิต10 
จากโรคติดเช้ือแบคทีเรียเป็นจ านวนมาก National Antimicrobial Resistance Surveillance Thailand, NARST 11 
เป็นระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาทางห้องปฏิบัติการด าเนินงานภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 12 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลน าเสนอสถานการณ์เช้ือด้ือยาของประเทศ อยา่งไรก็ดี ยงั1 
พบปัญหาคุณภาพการตรวจเช้ือด้ือยาทางหอ้งปฏิบติัการเครือข่ายในหลายประเด็น จึงตอ้งมีการพฒันามาตรฐาน2 
ระดบัชาติดา้นห้องปฏิบติัการจุลชีววิทยา นอกจากน้ียงัตอ้ง พฒันาระบบเฝ้าระวงัแบบคน้หาผูป่้วยติดเช้ือด้ือยา 3 
(case-finding based) เพื่อประเมินขนาดปัญหาการด้ือยาให้สอดคล้องกับ Global Antimicrobial Resistance 4 
Surveillance System (GLASS) ขององคก์ารอนามยัโลก 5 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ2560   6 

1.การพฒันาเครือข่ายระบบเฝ้าระวงัเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 93 แห่งจาก 77 จงัหวดั มีรพ.มหาวทิยาลยั 5 7 
แห่ง และรพ.เอกชน 3 แห่ง 8 

- อบรมความรู้การตรวจเช้ือด้ือยาท่ีเป็นปัญหา แก่ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ั้ง 14 แห่งและรพ. 9 
จ านวน 91 แห่ง รวมทั้งส้ิน 142 คน  10 

- ประเมินศกัยภาพรพ.เครือข่าย โดยทดสอบความช านาญ 2 รอบ และส่งโปรแกรมทดสอบความ11 
ช านาญใหก้บัประเทศกลุ่มสมาชิก WHO SEARO และ ประเทศกลุ่มสมาชิกASEAN เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการ12 
จดัการปัญหาเช้ือด้ือยาตามขอ้ตกลง 13 

2. พฒันาระบบเฝ้าระวังแบบค้นหาผู้ป่วยติดเช้ือดือ้ยา (case-finding based)  14 
   มีรพ.น าร่อง 2 แห่ง คือรพ.สุราษฏร์ธานีและสถาบนับ าราศนราดูร รวมทั้งเสนอรมต.กระทรวง15 

สาธารณสุข มอบประกาศนียบตัรแต่งตั้ง GLASS Surveillance Site แก่รพ.ในวาระประชุมกระทรวงฯ  16 
3. รายงานสถานการณ์เช้ือดือ้ยา ในรูปแบบ antibiogram ระดบัเขต (โดยศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย)์ 17 

ระดบัรพ.มหาวทิยาลยั และระดบัประเทศ รวมทั้ง antibiotrend เผยแพร่บน website NARST 18 
http://narst.dmsc.moph.go.th โดยสรุปไดพ้อสังเขปดงัน้ี 19 

เช้ือด้ือยา 

ระดบัเขตบริการสุขภาพ ปี 
2559 

รพ.
มหาวทิยาลยั 
ปี 2559 

ภาพรวมระดบัประเทศ 

อตัราด้ือยา
สูงสุด 

อตัราด้ือยา
ต ่าสุด 

ปี 2559 ปี 2560 (ม.ค.-
มิ.ย.) 

A. baumannii ด้ือยา 
carbapenems 

เขต 8 
(79.6%) 

เขต 10 
(52.1%) 

69.3% 70.1% 70.5% 

P. aeruginosa ด้ือยา
carbapenems 

เขต 3 
(27.2%) 

เขต 11 
(13.6%) 

25.8% 19.0% 19.4% 

E. coli ด้ือยาcarbapenems เขต 7 (4.8%) เขต 12 (0.8%) 4.8% 1.6% 2.1% 
K. pneumoniae ด้ือยา
carbapenems 

เขต 8 
(13.4%) 

เขต 11 (2.1%) 7.6% 6.3% 7.6% 

Enterococcus spp.ด้ือยา 
vancomycin 

เขต 10 
(11.6%) 

เขต 1 (0.2%) 10.7% 3.6% 2.3% 

http://narst.dmsc.moph.go.th/
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                   4. จัดท าร่างมาตรฐาน  2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ1 
สาธารณสุขของประเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และ2 
สาธารณสุขของประเทศ เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข  3 
ผลส าเร็จของโครงการ 4 

1. มีระบบเครือข่ายเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาของประเทศท่ีสามารถตรวจวินิจฉัยเช้ือด้ือยาไดถู้กตอ้งตามเกณฑ์5 
สากล  6 

2. มีระบบเฝ้าระวงัเฝ้าระวงัแบบคน้หาผูป่้วยติดเช้ือด้ือยา (case-finding based) ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบเฝ้า7 
ระวงัระดบัโลก (GLASS)  8 

3. ไดข้อ้มูลสถานการณ์การด้ือยาของประเทศทั้งในระดบัเขตและภาพรวมเป็นแนวทางให้แพทยเ์ลือกใช้9 
ยารักษาในเบ้ืองตน้ 10 

4. มีร่างมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ 11 
5. พฒันาความร่วมมือทางห้องปฏิบติัการเช้ือด้ือยากบัประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศสมาชิก WHO 12 

SEARO  13 
แผนด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 14 

1. พฒันาความร่วมมือการเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาระดบัประเทศแบบบูรณาการภายใตแ้นวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว15 
ระหวา่ง 4 กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 16 
และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  17 

2. ขยายเครือข่ายระบบเฝ้าระวงัแบบคน้หาผูป่้วยติดเช้ือด้ือยา (case-finding based ) เป็น 5 แห่ง 18 
3. พฒันาการจดัท า antibiogram ของรพ.ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  19 
4. มีการประกาศใชม้าตรฐานหอ้งปฏิบติัการดา้นจุลชีววทิยาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ 20 
5. พฒันาความร่วมมือทางห้องปฏิบติัการเช้ือด้ือยากบัประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศสมาชิก WHO 21 

SEARO  22 
 23 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหก้ารผลกัดนัเร่ือง AMR เน่ืองจากมีความส าคญัและเป็น 24 
ตวัช้ีวดัของกระทรวงสาธารณสุข และเพิ่มการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว ์โดยมอบหมายผูอ้  านวยการ25 
ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ รับผดิชอบร่วมในการน ามาตรฐานไปเผยแพร่ในพรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตวด์ว้ย 26 
 27 

5.7 นโยบายท่านอธิบดีและแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  28 
หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 29 

นโยบายดา้นการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 
1. การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังาน  (Operational Auditing)  ใหมุ้่งเนน้การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งให้31 
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 32 
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2. การตรวจสอบการเงินการบญัชี  (Financial Auditing) ใหมุ้่งเนน้ตรวจสอบตามระบบควบคุมภายในท่ีดี และ1 
การจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้2 
3. การตรวจสอบดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Auditing)  ใหมุ้่งเนน้ตรวจสอบความ3 
ถูกตอ้งของการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบอยา่งเคร่งครัด  ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ใหมี้การแกไ้ข4 
โดยเร็ว 5 
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 6 
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 7 
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องตวัเลขทางดา้นการเงิน การบญัชี  8 
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง มติ  ครม.9 
หรือนโยบายท่ีก าหนด 10 
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของหน่วยงาน 11 
4. เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน  รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะหรือแนวทาง   12 
ปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารบริหารและการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 13 
5. เพื่อรายงานหวัหนา้ส่วนราชการใหท้ราบปัญหาการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ และสามารถแกไ้ขปัญหา14 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว/ทนัเหตุการณ์ 15 
ขอบเขต 16 
1.  หน่วยรับตรวจท่ีตั้งอยูใ่นส่วนกลาง                จ  านวน   6  หน่วย 17 
2. หน่วยรับตรวจส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค        จ  านวน  14  หน่วย 18 
กิจกรรมการตรวจสอบ 19 
* 1. การตรวจสอบทางการเงินและบญัชี 20 
* 2. การจดัซ้ือจดัจา้ง 21 
* 3. ความผดิทางละเมิดและแพง่ 22 
4. การบริหารพสัดุ 23 
5. การควบคุมภายใน 24 
6. เงินทดรองราชการ 25 
7. ยานพาหนะ 26 
8. งบการเงินกองทุนสวสัดิการกรมฯ 27 
9. ตรวจสอบ/ใหค้  าปรึกษาอ่ืนหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 28 
*  กิจกรรมล าดบัท่ี  1-3 มีประเด็นตรวจสอบเพิ่มเติมตามขอ้สั่งการของ 29 
    1.  สตง.กบั กรมบญัชีกลาง  : การรับจ่ายผา่น e –Payment  /การเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย/การจดัซ้ือจดัจา้ง  30 
    2.  ส านกังบประมาณ : หน้ีค่าสาธารณูปโภค 31 
 32 



-19- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 10/2560                                                                              วันพฤหัสบดีท่ี 12 ตลุาคม 2560 
 

 

เป้าหมายปี 2561  ตรวจสอบ 20 หน่วยงาน 1 
ตุลาคม-ธนัวาคม 2560  : ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยข์อนแก่น/ชลบุรี/เชียงใหม่ 2 
มกราคม-มีนาคม 2561 :  ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยอุ์ดรธานี/นครราชสีมา/พิษณุโลก/เชียงราย/ภูเก็ต/สงขลา 3 
เมษายน -มิถุนายน 2561 : ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยน์ครสวรรค/์อุบลราชธานี/ตรัง/สมุทรสงคราม/สุราษฎร์ธานี 4 
กรกฎาคม-กนัยายน 2561 :  ส านกังานเลขานุการกรม/ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร/ส านกัรังสีและ5 
เคร่ืองมือแพทย/์ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยส์ระบุรี (ศูนยร์วมบริการ)/ศูนยชุ์ดทดสอบ/กพร. 6 
 7 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นเร่ืองส าคญั ให้ด าเนินการ8 
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามใช้รถราชการส าหรับกิจส่วนตวั การจดัซ้ือจดัจา้ง และมอบหมายให้9 
ผูบ้ริหารตรวจสอบและปิดบญัชีธนาคารท่ีไม่ไดใ้ชง้าน รวมทั้งมีค  าสั่งจากสตง.ไม่ใหเ้ปิดบญัชีโครงการวจิยั 10 
     นายแพทยส์มฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีฯเสนอแนะให้แสดงผลจากการตรวจสอบ โดยไม่ตอ้งระบุ11 
หน่วยงาน รวมทั้งมีการเปรียบเทียบเหตุการณ์แต่ละปี เพื่อเป็นการป้องปรามและมีการพฒันาให้การกระท าผิด12 
กฎระเบียบลดนอ้ยลง 13 
 14 

5.8 การอบรมหลกัสูตร MINI Master of Management (Mini M.M.) 15 
   หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีน าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 16 

หลกัสูตร MINI Master of Management (Mini M.M.) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ และสมรรถนะดา้นบริหารและการจดัการภาครัฐ 18 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 119 คนแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 50 คน 19 
กลุ่มผูอ้  านวยการ  จ านวน 31 คน กลุ่มรองผูอ้  านวยการ จ านวน 88 คน 20 
ขอบเขตเน้ือหาการอบรม 21 
ระยะเวลาการอบรม อบรม 12 วนั (สัปดาห์ละ 3 วนั จ านวน 4 สัปดาห์) ศึกษาดูงาน 1 วนั 22 
รายละเอียดเก่ียวกบัหมวดวชิา 23 

➢ หมวดการบริหารจดัการ 24 
1. การคิดและการจดัการเชิงกลยทุธ์   25 
2. การบริหารโครงการอยา่งมืออาชีพ   26 
3. การบริหารการเปล่ียนแปลง   27 
4. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  28 
5. การจดัการเชิงคุณภาพ    29 
6. กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  30 
7. การเงินและการบญัชีส าหรับนกับริหาร 31 
8. กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์และการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 32 
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9. การพฒันาทกัษะคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ 1 
10.เทคนิคการเจรจาต่อรองส าหรับนกับริหาร 2 
11.เทคนิคการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 3 
12.การจดัการความขดัแยง้เชิงสร้างสรรค์ 4 
13.ภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 5 
14.การพฒันาทีมงาน 6 

➢ หมวดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 7 
1. การบริหารพสัดุส าหรับผูบ้ริหาร 8 
2. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 9 
3. กฎหมายปกครองและความรับผดิทางละเมิดของผูบ้ริหาร 10 
4. การพฒันาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม 11 

➢ หมวดคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหาร  : คุณธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับผูบ้ริหาร 12 
➢ หมวดการศึกษาดูงานเชิงประจกัษ ์13 

การศึกษาดูงานเชิงประจกัษด์า้นการพฒันาประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการ (ในกรุงเทพ หรือปริมณฑล) 14 
เง่ือนไขการจบหลกัสูตร 15 
- เขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 16 
- ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 17 
งบประมาณ (ค่าใชจ่้ายรวม 2 รุ่น) 18 
-กรณีรวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของวา่งระหวา่งการอบรม 19 
จ านวนเงิน 2,400,000 บาท 20 
-กรณีไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของวา่งระหวา่งการอบรม 21 
จ านวนเงิน 1,480,000 บาท 22 
สถานท่ีจดัการอบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 23 
ด าเนินการหลกัสูตรโดย ส านกัสิริพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 24 
ผูรั้บผดิชอบ ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี  ส านกังานเลขานุการกรม 25 
 26 
 มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้ส ารวจความตอ้งการและจ านวนผูเ้ขา้อบรม เน่ืองจากเป็น27 
ความรู้ใหม่ของการบริหารและไดรั้บประกาศนียบตัร Mini M.M. ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดย28 
เห็นชอบในหลกัการใหจ้ดัโดยไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของวา่งและใชส้ถานท่ีภายในกรมฯ 29 
 30 
 31 
 32 
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 5.9 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง2 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนกนัยายน 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  3 
  4 

 มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายใหผู้บ้ริหารส่งขอ้มูลแก่ประชาสัมพนัธ์ใน 5 
การแจง้ข่าวสาร เพื่อการพฒันาของกรม ส าหรับการท าข่าวระยะยาว ในส่วนภูมิภาคควรเป็นเป็นเร่ืองเด่นของแต่ละ6 
ศูนยฯ์ และส่วนกลางควรเป็นเร่ืองนวตักรรมและความร่วมมือระหวา่งประเทศ 7 
 8 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 9 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 10 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 11 
 12 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 13 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 14 
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