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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 7/2561 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 -11.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 เชิญชวนผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรกรมฯ สมัครเป็น 
จิตอาสาเพ่ือท าประโยชน์ต่อประชาชน โดยมอบหมายเลขานุการกรมประสานงาน 

1.2 กสธ.จะด าเนินการจัดปฏิรูปกลไกการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  
(Retreat) ในช่วงเดือนส.ค. ส าหรับในภาพกรมฯให้เตรียมตัวปฏิรูปด้านนโยบายและ
ให้ความส าคัญกับการปฏิรูประดับหน่วยงานมากขึ้น 

1.3 ให้หน่วยงานเร่งรัดการใช้งบประมาณตามนโยบาย August Zero ในส่วน 
ครุภัณฑ์ให้รอใช้เงินงบประมาณ ยกเว้นใช้เงินบ ารุงได้ในกรณีจ าเป็นและให้น าเรียน
ท่านประธานร่วมกับรองอธิบดีฯที่ก ากับดูแลหน่วยงานก่อน 

1.4 กรมฯไดเ้ข้าร่วมงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี  
การสาธารณสุขไทย ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความสนใจจากท่านนายกรัฐมนตรี
และประชาชน และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่างๆ รวมทั้งชื่นชมใน
ความส าเร็จและความร่วมมือของบุคลากรในการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย การ
จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
และเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพท่ีจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.61 นี้ 

1.5 ให้หน่วยงานจัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพ่ือให้การจัดซื้อ 
จัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ เช่น การฝึกอบรมใน
ไตรมาสแรก และใช้งบติดตามในใตรมาสหลัง 

1.6 แจ้งข้าราชการกรมฯระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่  28 ก.ค.61 ณ 
ท้องสนามหลวง โดยสล.จัดรถรับส่งบริการ 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
( ณ วันที่ 20 ก.ค. 61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 3 ของกระทรวงฯ 
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 79.81 (เฉพาะงบลงทุน เป็นอันดับ 2 ของกระทรวงฯ  
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 81.04 ) สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 531,820,608.35  บาท 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (31 มิ.ย.61)  เป็นเงิน 90,583,518.40 บาท 

 ประธานแจ้งว่า จากที่ประชุม สนช.ให้
การชื่นชมกรมฯส าหรับผลงานด้านการ
เบิกจ่าย และประธานเร่งรัดการใช้งบ
ลงทุนส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
         ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี 61  
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่าย
จริงร้อยละ 77.9  
-สรุปภาพรวมหมวดครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ สมป. 
-สรุปภาพรวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ 
ศวก.1/1, ศวก.2 ,ศวก.5,ศวก.7 และศวก.8  
       

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเร่งรัดการ
ใช้งบลงทุนส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้
ต่ ากว่าเกณฑ ์

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
   รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) รายงานการด าเนินงานการบริหารจัดการ
องค์การตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 รอบ 9 เดือน  
มิติที่ 1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
1.1 ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี : ร้อยละ 76.15 
1.2 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด :  

อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
มิติที่ 2  ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ : ร้อยละ 87.06 
มิติที่ 3 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร:ร้อยละ97.81 
มิติที่ 4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี 
4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) : 
     รอผลการประเมินเดือนกันยายน 
4.2  ประสิทธิผล เตรียมรับการตรวจประเมิน Surveillance ตามมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2015ในวันที่ 31 ส.ค.61/บูรณาการตามระบบคุณภาพ ISO และ PMQA 
มิติที่ 5 การเงินการตลาด 
5.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้พลังงาน :  
     ไฟฟ้า -35.29% น้ ามัน 85.83% 
     การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้กระดาษ : 15.12% 
-พิจารณาหน่วยรับตรวจ Surveillance จากบริษัท URS ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

    ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ว่า การท าระบบคุณภาพที่ส าคัญคือไ ม่
เป็นการเ พ่ิมภาระงานและลดความ
ซ้ าซ้อน  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืน
ของกรมเช่น PMQA ตัวชี้วัดอ่ืนๆ  
ที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกหน่วยรับตรวจ 
Surveillance ดังนี้ 
-ส่วนกลาง 
1.สถาบันชีววัตถุ 
2.ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
-ส่วนภูมิภาค 
1.ศวก.12/1 ตรัง  
     

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
5.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโปรแกรมทดสอบความช านาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีสารเทศ 
     ผอ.ศวก.1 เชียงใหม่ น าเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ PT Online โดยใช้
ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL  
-แบ่งเป็น 3 เฟสคือ เฟส 1 พัฒนาพัฒนาระบบการรับสมัครสมาชิก/จ่ายเงิน  
เฟส 2 พัฒนาระบบการลงผลข้อมูลและการประมวลผล 
เฟส 3 พัฒนาระบบการรายงานผลการพิมพ์ Certificate 
-ระบบการช าระเงิน : เงินสด/เช็ค/ Teller Payment 
-งบประมาณ ส าหรับเฟส 1 จ านวน 500,000 บาท (เงินบ ารุงกรม) 
-ประโยชน์ที่จะได้รับ การบริหารจัดการ PT กรมแบบรวมหน่วยเดียว/สามารถบริหาร
จัดการและพัฒนา ระบบ PT กรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบ โดย
ประธานเสนอแนะว่าการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้เป็นเรื่องที่ดี และ
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ของโปรแกรม
ต่อไป รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของศวก.ให้
เทียบเท่ากับส่วนกลาง เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติ และมอบหมายผอ.ศทส.ดูแล
รั บผิ ดชอบ โปรแกรมและผอ . ศว ก .
รับผิดชอบด้านเนื้อหาวิชาการ  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
-ประเด็นพิจารณา : การบริหารจัดการระบบ PT กรมเป็นแบบรวมหน่วย/การบริหาร
ระบบสมาชิกเป็นแบบ Online/มอบคณะท างานด าเนินการด้านโปรแกรม PT online 
คณะกรรมการบริหารจัดการระบบ PT กรม 
 
วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน 
     ผอ.ผน. สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 
ผลงานเฉลี่ย 76.15%  แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
-สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ความก้าวหน้า 72.4 % 
-พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข ความก้าวหน้า 73.9 % 
-ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ความก้าวหน้า 74.6 % 
-ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ความก้าวหน้า 67.8 % 
ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อมูลจากระบบ DOC ใช้ในการติดตามและประเมินผลในหลายระบบ ดังนี้ 
   1.1 ตัวชีว้ัด 1.1 ระดับความส าเร็จของตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง กพร. ต้องส่งรายงานให้กับ สนง กพร. 
   1.2 รายงานในระบบ Strategy Management Systemของ สป. 
   1.3 PMQA หมวด 4 
   1.4 ISO 9001 : 2015 
2. ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานก ากับติดตามการรายงานให้เป็นปัจจุบัน 
 

      ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ให้หน่วยงานปรับปรุงผลความก้าวหน้าใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น กั บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้สอดคล้องกัน  
 

6.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) และตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
(ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบ 9 เดือน 
       หวัหน้าก.พ.ร. น าเสนอผลการปฏิบัติราชการฯ ที่บรรลุเป้าหมายได้แก่  
1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
2.การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค 
3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ทีผ่ลิตในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 
4.จ านวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องส าอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ 
 ม.44  
4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
    4.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (ได้ชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสซิก้า) 
    4.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
5.ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:การ 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
6.การสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานแสดง
ความชื่นชมในการร่วมกันปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมฯ จึงท าให้ตัวชี้วัดบรรลุ
เป้าหมาย แต่การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ไม่สามารถท าได้  เนื่องจากกรมฯเป็น
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร  ซึ่ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ปิ ด
ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
➢ ผลการปฏิบัติราชการฯที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

PA + ม.44 (Functional+Agenda Base) 
5.จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด (อยู่
ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบฯก่อนการเผยแพร่) 
ม.44 ( Innovation Base+ ประเมินผู้บริหาร )  
4.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม: การลดพลังงานไฟฟ้า  
-35.29 % 
ม.44 (Potential Base) 
5.1 การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ผลการ
ด าเนินงานเฉลี่ย 63.50% ผลเบิกจ่าย 65.40%) 
 
6.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

      หวัหน้าฝ่ายคลัง รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้ 
1.เรื่องลูกหนี้การค้า : ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้าง
ช าระนานโดยเร็ว 
แนวทางแก้ไข : ก าหนดแนวทางการติดตามหนี้และให้หน่วยงานท าหนังสือเรียกเก็บ
หนี้ 3 เดือน/ครั้ง พร้อมรวบรวมข้อมูลลูกหนี้คงค้างส่งให้ฝ่ายคลัง  
2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ: เวลาราชการ หมายความ
ว่า เวลาระหว่าง 8.30 ถึง16.30 น. ของวันท าการ 
แนวทางแก้ไข :  
-กรมอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 
-หัวหน้าส่วนราชการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานในช่วงเวลาอ่ืน 
นอกเหนือจากเวลาราชการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 
3.ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ :คณะกก.ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเสนอ รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งล่าช้าเกินกว่า 30 วันท าการ /ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินล่าช้า 
แนวทางแก้ไข :จัดท าแผนด าเนินการ/แผนก ากับติดตาม/คู่มือการด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ และมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 

      ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของ สตง. 
        รองอธิบดีฯจารุวรรณ ให้ท าตาม
ระเบียบในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ผ่าน
การอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน และให้
รายงานผลการตรวจสอบ พัสดุ ต่ อผู้
แต่งตั้ ง /สตง.ให้ทันตามก าหนดเวลา 
เพราะเป็นหน้าที่ส าคัญของส่วนราชการ 
 

6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 194 ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ จ านวน 79 ชิ้น
ข่าว และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 115 ชิ้นข่าว  

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง ก า ร ท า ข่ า ว เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องผลงานของกรมฯที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และการ
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ประเด็นข่าวเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 : งานมหกรรมคุณภาพ/การพัฒนาชุด
ตรวจหาเชื้อวัณโรค TB FastAmp/ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับปี พ.ศ.2561/
เฝ้าระวังวัตถุออกฤทธิ์ใหม่ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ าหนัก 
 

พัฒนานวัตกรรมของกรมฯ เช่น การใช้ชุด
ทดสอบมาลาเรีย เป็นต้น 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีฯ แจ้งดังนี้ 
7.1 จากการชี้แจงต่อที่ประชุมกรรมาธิการ โดยสิ่งที่กรมฯต้องเร่งด าเนินการคือการ
จัดท ากรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน โดยส่วนกลางต้องร่วมมือกับศวก. และการทบทวน/
จัดระบบการตั้งค าขอราคาครุภัณฑ์ 
7.2 ส านักพระราชวังจะจัดอบรมจิตอาสาเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยกรมฯส่ง
บุคลากรได้ตามจ านวนที่กสธ.ก าหนด คือ ชาย 1 ท่านและหญิง 1 ท่าน โดยก าหนด
เกณฑ์ให้เป็นบุคลากรที่มีผลงานดี มีความรู้ด้านวิชาการ จ ากัดอายุไม่เกิน 50 ปี เพ่ือ
เป็น ครู ก ด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป  
 

 
ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
ประธานมอบหมาย ส านักเลขานุการกรม
เพ่ือเปิดรับสมัครผู้สนใจ 

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

1 สิงหาคม 2561  


