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                                                                                                                                                                  ฉบบัแก้ไข 

 

 

สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่6/2560 (ฉบับแก้ไข) 

วนัพุธที ่21 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00-13.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
    1.1 เร่ืองจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข 
         -  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการ เฉ ลิมพระ เ กี ยร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ประกอบไปดว้ย รพ.สมเด็จ
พระยุพราชและการรักษาวณัโรคโดยการพฒันาการตรวจและวิธีการ
รักษาวณัโรคเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยโ์ดยตรง 
        - ให้ติดตามการแก้ไขพรบ.หลกัประกนัสุขภาพ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ใน
ขั้ นตอนการท าประชาพิจารณ์ โดยในส่วนท่ีกรมวิทย์ฯเ ก่ียวข้อง
กบัสปสช.คือการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการบางรายการ 
       - ใหบุ้คลากรรับทราบสถานการณ์การเงินของหน่วยงาน ในส่วนเงิน
บ ารุงจดัสรรใหเ้ป็นค่าตอบแทนของบุคลากร และเนน้การเพิ่มรายได ้ลด
รายจ่าย เช่น กรณีตวัอย่างของสป.มีการยกเลิกการจา้งเหมาแต่จา้งเป็น
พกส.แทน 
      - มอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองยา เช่น สยวส. ดูแลเร่ือง
ทะเบียนยาใหเ้ป็นเลขทะเบียนเดียวกนั  
      - ความจ าเป็นในการพฒันา Career Path Successor โดยต้องมีการ
พฒันาบุคลากร เช่นให้มีการจดัโปรแกรมอบรม/พฒันาท่ีสะดวกและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย  

1.2 สรุปผลการประชุมคณะหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวงหรือ
เทียบเท่า  
- เน้นเร่ืองการน านวตักรรมไปใช้ต่อยอด เช่นให้หน่วยงานจดัซ้ือใน

บญัชีนวตักรรมโดยวธีิพิเศษได ้

 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
- ให้ทุกส่วนราชการขบัเคล่ือนแผนภารกิจ ท่ีสอดคล้องกบัการแบ่ง

พื้นท่ี  ทางภูมิศาสตร์และเขตเศรษฐกิจ ในส่วนเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก มอบหมายผอ.ศวก.ท่ี 6 ชลบุรีรับผิดชอบ   
 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2560 
                เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
 

รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     หัวหน้ากองคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ( ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่
ในอนัดับ 2 ของกระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งส้ินร้อยละ 64.64  
สถานะเงินบ ารุงกรมฯ คงเหลือ 422,000,530.82 บาท ลูกหน้ีการคา้คง
คา้ง (31 พ.ค. 60)  เป็นเงิน    123,933,483.26 บาท 
 
 
 
 

ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 
-ใหติ้ดตามทวงหน้ียอดเงินคงคา้ง  
-มอบหมายให้เลขานุการกรมและกองคลงั 
ศึกษาระเบียบกับสตง. ในประเด็นผู ้มี
อ  านาจในการยกหน้ี  
- เน่ืองจากเงินบ ารุงมีเพิ่มข้ึน จึงจะน าไปใช้
ในงบด าเนินการท่ีมีประโยชน์ การพฒันา 
Infrastructure ปรับปรุงห้องท างาน ยกเวน้
การจ่ายค่าน ้ าค่าไฟให้คา้งไปจ่ายในเดือน
สุดทา้ยโดยใชเ้งินงบประมาณ 

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560  

      ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 17 มิ.ย.60 ดงัน้ี 
 งบภาพรวม 63.8% ครุภณัฑ ์100% ก่อสร้างเดิม 39.3% และก่อสร้าง
ใหม่ 35.3% 
(โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 3 คือ 63%) 

ประธานแจ้งว่าในปีงบประมาณ 2561 มี
การของบลงทุนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะบา้นพกั
เจา้หน้าท่ี จึงควรด าเนินการดา้นแบบและ
การจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อสามารถเซ็นสัญญาได้
ในวนัท่ี 1 ต.ค.60  

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา   
4.1 ขออนุมติัเปิดบริการการตรวจคดักรอง  Down Syndrome  
      ผอ.ศวก.ท่ี 10 อุบลฯน าเสนอเร่ืองจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
การป้องกนัและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ มีมติเห็นชอบในการพฒันา
และวางระบบการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ โดยจัดท า
โครงการป้องกนัและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ประเทศไทย น าร่อง 

นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีฯไดส้รุปประเด็นท่ี
คณะท างานตอ้งพิจารณาต่อไปดงัน้ี  
1. ความเหมาะสมดา้นความคุม้ทุนในการ
ใหบ้ริการ  
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
ด าเนินงานใน 4 ภาค(นครสวรรค ์เชียงใหม่ สงขลาและขอนแก่น) โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสปสช. 
วตัถุประสงค ์

- พฒันาศกัยภาพ ดา้นนวตักรรมการใหบ้ริการ 
- ใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้ในเขตสุขภาพท่ี 10  

วธีิการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
- ตรวจคดักรองกลุ่มอาการดาวน์ 
- ตรวจยนืยนัโครโมโซม (ส่งต่อสวส.) 
- รับรองคุณภาพตาม ISO 15189 

2. ความเหมาะสมของเทคนิคในการตรวจ 
3. แนวทางการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ี

ถูกระเบียบ 
4. ความเส่ียงในกรณีการถูกฟ้องร้อง เม่ือ

เกิดความผดิพลาด  
ประธานยินดีสนับสนุน และให้ศวก.ท่ี10 
เป็น Model Development โดยมอบหมาย
ให้ นพ.สมฤกษ์ รองอธิบดี เป็นประธาน
คณะท างาน และเน้นในเร่ืองกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งให้ถูกตอ้งตามระเบียบและใช้
เทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานเหมือนกันทั้ ง
ประเทศ 

4.2 การต่ออายใุบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
      ผอ.ผน.ได้แจ้งว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับหนังสือจาก 
บริษทั URS (Thailand) เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 แจง้ดงัน้ี 
     1. ใบรับรอง ISO 9001:2015 จะหมดอาย ุวนัท่ี 7 ตุลาคม 2560  
     2 .  กรมต้องท า  surveillance  ทุก 6  เ ดือน ค ร้ัง ท่ี  5  ก าหนดเ ม่ือ
กุมภาพนัธ์ 2560 และตอ้งท าภายใน พฤษภาคม 2560 หากด าเนินการไม่
ทนั ตอ้งท า surveillance พร้อม  re-certification โดยตอ้งด าเนินการให้
เสร็จก่อนวนัหมดอาย ุ30 วนั หมายถึงตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อน  
7 กนัยายน 2560 
     3. แจง้ค่าใชจ่้าย รวมเป็นเงิน 382,000 บาท 
 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานพิจารณา
ให้ท าการต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เน่ืองจากเป็น
การรับรองระบบคุณภาพของกรมและเป็น
ก า รด า เ นิ น ก า รอ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  โ ด ย
มอบหมายให้นพ.สมฤกษ์ รองอธิบดีท า
หน้าท่ี QMR และตั้งคณะท างานเสนอต่อ
ประธานเพื่อพิจารณาในสัปดาห์หนา้ 

4.3 แผนการพฒันาก าลงัคนกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นระดบั 
ปริญญาเอก 

 

      ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ ไดน้ าเสนอดงัน้ี  
ความตอ้งการอตัราก าลงัปริญญาเอกท่ีส ารวจจากหน่วยงาน 
จ านวนปริญญาเอกท่ีมีในระยะ 5 ปี  จ  านวน   81  ราย  
ความตอ้งการปริญญาเอกท่ีขอเพิ่มระหวา่งปี 2560-2564  114 ราย 
จ านวนปริญญาเอกท่ีหน่วยงานตอ้งการ  195  ราย  

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานยินดี
สนับส นุนและให้ ใ ส่ ในแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับ Thailand 4.0 และให้
กองแผนฯศึกษาระเบียบการใช้เงินบ ารุง
เป็นงบพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
เรียนปริญญาเอกภายในประเทศ และ
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
การพิจารณาสาขาวิชาปริญญาเอก ในการพฒันาขา้ราชการกรมฯ โดย
การขอรับการจดัสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) มีจ านวน 26 คนจึงตอ้งพฒันา
เพิ่มอีก 88 ราย โดยคณะท างานจดัท าแผนการพฒันาก าลงัคนพิจารณา
กลัน่กรองจ านวนและสาขาวิชาท่ีหน่วยงานแจง้ความประสงค์ท่ีจะขอ
อตัราก าลงัปริญญาเอกและจดัท าแผนการสนบัสนุนบุคลากรในการเขา้
รับการศึกษา 
 

มอบหมาย นพ.สมฤกษ์ รองอธิบดี เป็นผู ้
ควบคุมดูแล  

วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อทราบ  
5.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      2560 รอบ 8 เดือน 

 

      ผอ.ผน.น าเสนอเป้าหมายผลการด าเนินงาน ณ เดือนท่ี 8 ร้อยละ 60 
ข้ึนไป และขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณอิงตามการรายงานผลภายใตง้บ
ด าเนินงานท่ีใช ้โดยมีขอ้เสนอดงัน้ี 

- ผลการด าเนินงาน รายงานยงัเป็นลกัษณะ process เสนอให้ปรับวธีิ
รายงานเป็นสรุปผลตามวตัถุประสงค ์

- หากผลด าเนินงานต ่ากวา่เป้าหมาย โปรดตรวจสอบและประสาน
กองแผนงานและวชิาการ เพื่อปรับใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้มูล
จาก DOC น าไปรายงานในระบบการติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ดา้น
สุขภาพของกสธ. 

 

ประธานใหห้น่วยงานรายงานการใชเ้งิน
ใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อใหผ้ลการด าเนินงาน
ไดต้รงตามเป้าหมาย 

5.2 กฎหมายอนุบญัญติัตาม พรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ.2558 ท่ี
ประกาศใชแ้ลว้และแนวทางการปฏิบติั 

 

      นางจุฑามาศ ศิริปาณี สมป. น าเสนอการบงัคบัใชอ้นุบญัญติัตาม
พรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตวท่ี์มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ก.พ.59 โดย
กรมจดัท าอนุบญัญติัส าเร็จแลว้ 10 ฉบบัจาก 23 ฉบบั ซ่ึงไดป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้   6 ฉบบั ดงัน้ี 

1. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ
ด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ.2560 

2. กฎกระทรวงแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2560 

ท่ี ป ระ ชุม รับทราบ  ประธ านแจ้ง ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเช้ือโรคและพิษ
จากสัตว์ ท าการศึกษาและปฏิบติัตามให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้สมป.ท า
การประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกรับทราบเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญั และเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและ

เง่ือนไขการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการเช้ือโรคและ
พิษจากสัตว ์พ.ศ.2559 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง รายการเช้ือโรคท่ีประสงค์
ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ.2560 

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง รายการพิษจากสัตวท่ี์
ประสงคค์วบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ.2560 

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและ
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานตามมาตรา 28 ตอ้งปฏิบติั และการจดัใหมี้
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ พ.ศ.2560 

 
5.3 รายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติัราชการ กรมวทิยาศาสตร์- 
การแพทย ์ตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการกรม วทิยาศาสตร์การแพทย ์
(PA) และตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
(มาตรา 44) รอบ 8 เดือน 

 

       หวัหนา้กพร.รายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติัราชการ(PA) รอบ 
8 เดือน (1 ต.ค.59 – 31 พ.ค.60) ตามตวัช้ีวดัและผลความกา้วหนา้ ดงัน้ี 
1.ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ: 2.4000 
2.ความส าเร็จของการจดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์  
  การแพทย ์: 3.0000 
3.จ  านวนห้องปฏิบติัการเครือข่ายท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการตรวจ  
   วเิคราะห์อาหารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : 1.0000 
4.จ  านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหา   
   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์   
   สุขภาพ : 1.0000 
5.จ  านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์  
   และเปิดใหบ้ริการ : 22 ชนิด 
6.ความส าเร็จในการผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสี  
   วนิิจฉยัของโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ ์ 
   มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยั : Internal   
   Audit และ External Audit 29 แห่ง 

ประธานให้สร้างความเช่ือมโยงของการ
ปฏิบัติงานกับการประเมินผล PA ของ
ผูบ้ริหาร และให้เลือกตวัช้ีวดัของกรมท่ีมี
แนวทางปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จได ้
- มอบหน่วยงานผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัท่ี
ผลงานยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายใหเ้ร่งรัด
ด าเนินการ 
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7.ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่  
   ประชาชน : 176 คร้ัง 
8.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ : ร้อยละ 63.52 
9.การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ : อยู ่      
   ระหวา่งจดัท า antibiogram ระดบัประเทศ 
   ผลคะแนนตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของกสธ.ปีงปม.59 เท่ากบั    
   3.9413 กรมวทิยไ์ดเ้ป็นอนัดบั 3 ของ กสธ. (4.7696) 
 
5.4 เร่ืองจากผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย  ์  

     ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ไดใ้หผู้แ้ทนน าเสนอเร่ือง 
1.สรุปผลการประชุมปฏิบติัการ“พฒันาเน้ือหาหลกัสูตรอาสาสมคัร  
   ประจ าครอบครัว (อสค.) และการประเมินครอบครัวท่ีมีศกัยภาพใน  
   การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อการเขา้ถึงง่ายและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง” 
2.การจดัท าสารมาตรฐาน THC 
3.โครงการบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรมฐานขอ้มูลเห็ดพิษ 
4.รายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั ม. 44 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสนบัสนุนให้
จดัท าโครงการท่ีเกิดประโยชน์ และใหมี้
การบูรณาการร่วมกนัในหน่วยงานของ
กรม โดยมอบหมาย นายวรวิทย ์รองอธิบดี
เป็นผูรั้บผดิชอบ  

5.5  ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อเขา้สู่
ฐานขอ้มูล Thai Journal Citation Index (TCI) 

 

      ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว ได้แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพ
วารสารเพื่อเขา้สู่ฐานขอ้มูล TCI ว่าวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับการพิจารณาให้อยู่ภายใตฐ้านขอ้มูลดชันีการอา้งอิงวารสารไทย 
โดยจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มท่ี 2 : วารสารท่ีผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธนัวาคม 2562) 
 

ท่ี ป ระ ชุม รับทราบ  ประธ านให้ก า ร
สนับสนุนเน่ืองจากมีความส าคญั รวมถึง
การจดัท า E-Journal ของกองแผนฯเพื่อให้
เขา้ถึงความรู้ดา้นวชิาการไดม้ากข้ึน 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์

 

     ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
129 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการ
สัมภาษณ์ จ านวน 73 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้เสนอข่าว
เร่ืองการพฒันาการตรวจวินิจฉัยวณัโรค
แล ะ รพ . สม เ ด็ จ พ ร ะ ยุ พ ร าช เ พื่ อ ให้
สอดคลอ้งกบักระทรวงสาธารณสุข 
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กรมจ านวน 56 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯใน
เชิงบวก 73 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 56 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 
 
5.7 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ี
มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ต าแหน่งระดบัช านาญการพิเศษลงมา 

 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีได้ท าการส ารวจข้อมูลข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้น ณ วนัท่ี 1 มิ.ย.60 จ านวน 81 ราย เพื่อใหข้า้ราชการไดรั้บทราบ
สิทธิประโยชน์และสามารถส่งผลงานประเมินเพื่อเล่ือนระดบัสูงข้ึน 
โดยฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการส ารวจขรก.ท่ีมีคุณสมบติัปีละ 2 คร้ัง  
 

ท่ีประชุมรับทราบ  

5.8 สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุราชการ  

   ฝ่ายการเจา้หน้าท่ีได้แจง้สิทธิประโยชน์ในการเลือกรับบ านาญหรือ
บ าเหน็จของขา้ราชการ/ลูกจ้างประจ าเม่ือเกษียณอายุราชการ โดยใน
วนัท่ี 1 ต.ค.60 กรมจะมีขา้ราชการจ านวน 14 ราย ลูกจา้งประจ า 6 ราย ท่ี
เกษียณอายรุาชการ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 6   เร่ืองอ่ืนๆ(ไม่มี)  
  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

23 มิถุนายน 2560 


