
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 6/2561 1 
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขุม  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2. นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3. นายพิเชฐ  บัญญัติ  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
4. นายสมฤกษ์            จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
ผู้บริหาร 10 
1. นายสมชาย  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 12 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 13 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  14 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 15 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 16 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 17 
8. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 18 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 20 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
12. นางสาวปนัดดา           เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 23 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 24 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 25 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 27 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 32 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 33 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  34 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 35 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 36 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 37 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 38 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 39 

 40 
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นักวิชาการ  1 
1.นางเดือนถนอม    พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
2.นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4.นายสุธน           วงษ์ชีรี  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
    (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5.นางสุดธิดา  หมีทอง  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
     (เคมี) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6.นางวิชชุดา  จริยะพันธุ์  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
     (ชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
7.นางสาวประไพ            วงศ์สินคงม่ัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 14 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 15 
8.นางอุรุญากร            จันทร์แสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 16 
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 17 
9.นายอาชวินทร์            โรจนวิวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 18 
             ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 19 
10.นางสาวกุลชญา           ไชยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 20 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 21 
11.นางหรรษา            ไทยศร ี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 22 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์  23 
12.นายสุเมธ                  เที่ยงธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ   24 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด  25 
13.นางสาวฐิติพร           ทับทิมทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 26 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 27 
14.นางสาวพราว            ศุภจริยาวัตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 28 
     สถาบันวิจัยสมุนไพร 29 
15.นายพรชัย            สินเจริญโภไคย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 30 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 31 
16.นางสาวศุภกาน            ศรีเพชร์ เภสัชกรช านาญการ 32 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 33 
17.นางสาวปฐมาพร          ปรึกษากร เภสัชกรช านาญการ 34 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 35 
18.นางสาวสุจิตรา                   คุ้มโภคา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 36 
    ส านักงานเลขานุการกรม 37 
19.นายอัศจรรย์           อาเมน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ   38 
    สถาบันชีววัตถุ  39 
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ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.นายประสาท           ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 2 
2.นายอภิวัฏ  ธวัชสิน  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
    (พิษวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
3.นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 5 
  6 
ผู้เข้าร่วมประชุม  7 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 8 
    ส านักงานเลขานุการกรม 9 
2.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 10 

   ส านักงานเลขานุการกรม   11 
3.นางสุกัญญา   ก าแพงแก้ว   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 12 
       ส านักงานเลขานุการกรม   13 
4.นางสาวหรรษา          ทองค า  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 14 
    ส านักงานเลขานุการกรม   15 
5.นางอนงค ์          เพ็ญภู่  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 16 
         ส านักงานเลขานุการกรม  17 
6.นายสันตกจิ          นิลอุดมศักดิ ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 18 
    ส านักงานเลขานุการกรม 19 
7.นายมาลายุทธ         คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 20 
    ส านักงานเลขานุการกรม  21 
8.นางสาววิระวัญ        อินทริง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 22 
     ส านักงานเลขานุการกรม 23 
คณะเลขานุการ 24 
1.นางสาวสมถวิล           สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 25 
    กองแผนงานและวิชาการ  26 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 27 
    กองแผนงานและวิชาการ 28 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 29 
    กองแผนงานและวิชาการ 30 
4. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 31 
    กองแผนงานและวิชาการ 32 
5. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 33 
    กองแผนงานและวิชาการ 34 
6.นางสาวธนิดา            อารีรอบ  นักวิเทศสัมพันธ์ 35 
    กองแผนงานและวิชาการ 36 
7.นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  เจ้าพนักงานธุรการ 37 
8.นางน้ าอ้อย            ระงับ  พนักงานบริการ 38 
    กองแผนงานและวิชาการ 39 
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เริ่มประชุม เวลา 15.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 2 

1.1 ตามท่ีได้มีการรับตรวจประเมิน PMQA หมวด 3 ประธานมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 3 
การด าเนินการเรียบเรียงเอกสารเพ่ือน าเสนอให้สอดคล้องกัน ซ่ึงในปีต่อไปจะมีการส่งประเมินในหมวด 2 หมวด 44 
และหมวด 5 โดยก่อนการรับตรวจประเมินครั้งต่อไปให้แจ้งผู้บริหารร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมในการรับ5 
ตรวจประเมิน เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลเอกสารให้พร้อมมากยิ่งขึ้น 6 

1.2 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จะมีการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 7 
สาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ และให้ผู้บริหารเตรียมความพร้อมต้อนรับและ8 
น าเสนอผลงาน 9 

1.3 มอบหมายผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเว็บไซต์ G-News และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 10 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปยังบุคลากรแต่ละหน่วยงาน 11 

1.4 ตามท่ีคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการออกตรวจราชการและนิเทศหน่วยงาน 12 
ส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วนั้น ในเดือนมิถุนายน ประธานจะไปตรวจราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์13 
การแพทย์ที่ 12 สงขลา 14 

1.5 ประธานแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
ทั้ง 3 ท่าน และให้เร่งท าผลงาน วิจัยเพื่อส่งประเมิน เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติประเมินในต าแหน่งเชี่ยวชาญที่ว่างต่อไป 16 
 17 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2561      18 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ19 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 20 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 21 
 22 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)   23 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 24 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 25 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  26 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งบประมาณที่27 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 28 
ได้รับเงินประจ างวด 1,464,073,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 29 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ว ันที ่ 15 มิถ ุนายน 2561 เป็นเงินจ านวน 30 
999,632,806.46 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยหกบาทสี่สิบหกสตางค์) คิดเป็น31 
ร้อยละ 68.11 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จ านวน 1,163,107,383.99 บาท 32 
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 33 
79.24 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เบิกจ่าย34 
ร้อยละ 70.62 ของงบประมาณ  35 
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  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ1 
อยู่ในอันดับ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 68.11    2 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย3 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 244,505,202.94 4 
บาท (สองร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าพันสองร้อยสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มีรายจ่ายทั้งสิ้น 160,060,909.98 บาท 5 
(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหกหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) คงเหลือทั้งสิ้น 519,567,980.88 บาท (ห้า6 
ร้อยสิบเก้าล ้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวม7 
ทั้งสิ้น 89,293,976.40 บาท (แปดสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมืน่สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) 8 
 9 
   มติที่ประชุม  ประธานเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ภายในเดือนสิงหาคม 10 
และส่วนที่เหลือหากเบิกจ่ายไม่หมดจะเรียกคืนและน ามาจัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค 11 
 12 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  13 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  14 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 15 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 16 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 17 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 18 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  19 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 71.19 20 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 77.38 21 
-สรุปภาพรวมงบครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ95 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ ส านักมาตรฐาน22 
ห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 อุดรธานี) 23 
-ภาพรวมงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ ศวก. 1/1 24 
เชียงราย /ศวก.2 พิษณุโลก /ศวก.5สมุทรสงคราม ศวก.7ขอนแก่น ศวก.8อุดรธานีและศวก.12 สงขลา) 25 
สรุปการเบิกจ่ายงบเหลือจ่าย 26 
-งบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 65.11 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ กลุ่มพัฒนา27 
ระบบบริหารคุณภาพ/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ส านักคุณภาพความปลอดภัยอาหาร/ศูนย์วิทยาศาสตร์28 
การแพทย์ 2 พิษณุโลก /ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 สมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12/1ตรัง)   29 

กองแผนงานได้ติดตามงบเหลือจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบเดียวกับงบลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูล30 
รายงานส านักงบประมาณและประกอบการเข้าพิจารณา พรบ งบประมาณ 2562 ส่งรายงานที่ 31 
 E-mail:monitor_plan@dmsc.mail.go.th      ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00น. 32 
        33 
       มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้เบิกจ่ายงบให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เช่น 34 
การเบิกจ่ายงบครุภัณฑ์ให้เร่งรัดด าเนินการไปตามเป้าหมายเพ่ือที่จะได้คุรุภัณฑ์มาใช้ หากการเบิกจ่ายไม่ตาม35 
เป้าหมายที่ก าหนดส่วนที่เหลือจะเรียกคืนมาเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าค่าไฟ ในกรณีจ าเป็นหากเบิกจ่ายไม่ทั นให้36 
แจ้งและสามารถน าเงินบ ารุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้แทนได้  37 
 38 
 39 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 1 
         2 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  3 
  6.1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 4 
 นายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น าเสนอทีป่ระชุมตามเอกสารประกอบการประชุม5 
ดังนี้ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยงานส่วนกลาง) ประจ าปี6 
งบประมาณ 2561 7 
➢ ประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน 8 

1.ตัวชี้วัดอธิบดีและงานตามนโยบายกรม กพร./สววพ. 
2.การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผน./สล. (ฝ่ายคลัง) 
 

3.ระเบียบพัสดุ /การเงิน /การจัดซื้อจัดจ้าง สล. (ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายคลัง) 
4.งานบุคลากร สล. (ฝ่าย จ.) 
5.การควบคุมภายใน กตน./สล. 
6.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส. 
➢ หน่วยงานที่รับการตรวจราชการและนิเทศงาน 9 

ส่วนกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1.ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 1.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
2.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
3.ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
4.ส านักยาและวัตถุเสพติด 4.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
5.ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 5.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
6.สถาบันวิจัยสมุนไพร 6.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
 7.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
 8.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
 9.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
➢ จุดเด่นของหน่วยงาน 10 

ล าดับ หน่วยงาน จุดเด่น 
1 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย -การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ Lab Q (แบบเพื่อนสอนเพ่ือน 

-มีการจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในภาพรวม 
(ประหยัดงบประมาณ) 
-ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ 

2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข -ผลักดันงานของกรมให้เป็นตัวชี้วัดส าคัญในระดับกระทรวง
สาธารณสุข (AMR) 
-บริหารจัดการงานวิจัยโดยคณะท างานจัดท าโครงการวิจัยและ
คณะท างานติดตามและประเมินผลฯ 
-งานจริยธรรมค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม/มีการสร้างคน
ทดแทน 



7 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 6/2561                                                                          วันพธุท่ี 20 มิถนุายน 2561 
 

 

ล าดับ หน่วยงาน จุดเด่น 
-ระบบการลาแบบ Online 

3 ส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

-จัดท ากระบวนการรองรับสภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้หน่วยงาน
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเหตุการณ์ 
-ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ความต้องการ
ผู้รับบริการ/ปัญหาส าคัญด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ/
นโยบายส าคัญ) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ 
-บูรณาการโครงการ เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน (วัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากร ตัวอย่างวิเคราะห์ ครุภัณฑ์) 

4 ส านักยาและวัตถุเสพติด -Application : Green Book 
5 สถาบันวิจัยสมุนไพร -ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ด้านงานวิจัย (เก็บข้อมูล

ผลงานย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 – ปัจจุบัน) 
-พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ข้ึนทะเบียนเป็น
พิพิธภัณฑ์พืชระดับนานาชาติ เป็นล าดับที่ 11 ใน 14 แห่งของ
ประเทศ) 

6 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ -น าระบบสารสนเทศมาใช้กับงานที่ปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยลด
ขั้นตอนระยะเวลา และกระดาษ 

 1 
➢ สรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการและนิเทศงาน 2 

ล าดับ ประเด็นส าคัญที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการเชื้อดื้อยา (AMR) 

-โปรแกรมรับส่งข้อมูล Antibiogram ของกรมไม่
รองรับโปรแกรมของโรงพยาบาล (เพ่ิมภาระให้ รพ.) 
-ข้อมูลการวิเคราะห์ Antibiogram ไม่สะดวกต่อการ
ใช้งานของแพทย์ 

-ปรับโปรแกรมของกรมให้รองรับโปรแกรมของ
โรงพยาบาล 
 
-จัดท า Application ข้อมูลเชื้อดื้อยา 
 

2 ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าซื้อตัวอย่างเครื่องส าอางที่ซื้อ
จากตลาดนัด/ร้านช า มาเพ่ือสุ่มตรวจได้(ระเบียบยัง
ไม่รองรับ) 

-พิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายว่ามีข้อยกเว้น
หรือไม่ หากไม่มีให้หารือร่วมกับกรมบัญชีการ
เพ่ือปรับปรุงระเบียบที่ช่วยเอื้อต่อการท างานหรือ
ใช้เงินบ ารุง/เงินสวัสดิการกรม 

3 การให้บริการตรวจวิเคราะห์กับลูกค้าต่างประเทศ 
-ระเบียบพัสดุไม่รองรับใบเสร็จต่างประเทศ 
-อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ก าหนดโดยอิงข้อมูลการ
ให้บริการภายในประเทศ ยังไม่ได้คิดค่าบริการกรณี
ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ 

-อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คิดราคาเท่ากันทั้งลูกค้า
ในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ แต่ในกรณี
ต่างประเทศต้องชี้แจงว่ามีการบวกค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น 

4 การจัดตั้ง Training Center ด้านความปลอดภัย
อาหาร (กรมไม่มีแนวทางชัดเจน) 

สามารถรับจัดอบรมได้โดยด าเนินการผ่านมูลนิธิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5 งานพัสดุ 
-ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้เจ้าหน้าที่
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการท างาน 

 
-ศึกษาระเบียบและคู่มือฯ ตามที่ฝ่ายพัสดุแจ้ง
เวียนและประสานฝ่ายพัสดุเพื่อขอค าปรึกษา 
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ล าดับ ประเด็นส าคัญที่พบ ข้อเสนอแนะ 
-บางหน่วยงานไม่มีกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่พัสดุที่
เป็นข้าราชการ (เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกินต าแหน่ง/
ลาออกบ่อย) 

-ฝ่ายการเจ้าหน้าที่รับไปปรึกษาคณะกรรมการฯ
ของกรม 

6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ระบบตัวอย่างของ One stop Service ไม่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของหน่วยงานตรวจ
วิเคราะห์ 
-ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ใน
ภาพรวมของกรม (ปัจจุบันทางหน่วยงานมีการใช้
ระบบI-lab ยังมีปัญหาในด้านเทคนิค) 
-รายงานผลตรวจวิเคราะห์ที่เป็น E-report ยังไม่ได้
รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อให้น าไป
ด าเนินการทางกฎหมายต่อได้ 

 
-ปรับปรุงระบบรับตัวอย่างให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ได้ 
 
-ให้ทุกหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ใช้ระบบ I-LAB
เพ่ือให้ข้อมูลตรวจวิเคราะห์เป็นภาพรวมของกรม 
และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมปัญหา
การใช้งานเพื่อน าไปปรับแก้ไข 
-กรมประกาศใช้ e-report อย่างเป็นทางการ 

7 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจประเมิน (เบิกเงิน
สดออกมาเพ่ือโอนให้ผู้ตรวจประเมิน) อาจเกิดความ
เสี่ยงและความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ 

ใช้ระบบ KTB Corporate Online เพ่ือโอน
ค่าตอบแทนเข้าบัญชีเงินเดือนโดยตรง 

8 บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเลื่อนระดับ ไม่
ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินฯ 

เร่งรัดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเลื่อน
ระดับส่งผลงาน 

➢ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 1 
- บูรณาการงานระหว่างกลุ่ม/ฝ่าย/หน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างงานที่มี Impact และเพ่ิมโอกาสได้รับงบประมาณ 2 
- ท าโครงการวิจัยที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ความต้องการของประชาชน และแนวโน้มของโลกในอนาคต 3 
- น าระบบ i-LAB มาใช้ทุกหน่วยงาน (หน่วยตรวจวิเคราะห์) 4 
- ใช้ E-report แทนกระดาษ 5 
- ใช้ระบบลาออนไลน์เพ่ือความสะดวก เร็วเร็ว ประหยัดกระดาษ 6 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงระเบียบฯ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของกรม เช่น การเบิกจ่าย 7 
- จัดซื้อพัสดุในภาพรวมเพ่ือประหยัดงบประมาณ 8 
- ติดตามหนี้อย่างสม่ าเสมอ 9 
- เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติในการรับการประเมินเลื่อนขั้นให้ส่งผลงานเพื่อป้องกันการเสียโอกาส 10 
 11 
 มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้เห็นความส าคัญของการตรวจราชการและนิเทศงาน12 
เพ่ือให้พบปัญหาของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง สามารถน าเอาจุดเด่นของแต่ละหน่วยงานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์13 
และมีโอกาสในการพัฒนาจุดด้อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ มอบหมายผู้บริหารแต่ละ14 
หน่วยงานเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติในการรับการประเมินต าแหน่งราชการ และมอบหมายผู้อ านวยการศูนย์15 
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแลความเชื่อมโยงของระบบข่าวสารและสารสนเทศ  16 
 17 
 18 

 19 
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  6.2 การตรวจประเมินหน่วยงานควบคุมก ากับภาครัฐของประเทศไทยโดยองค์การอนามัยโลก 1 
(WHO National Regulatory Authority Benchmarking of Thailand) 2 
 ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุน าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้  3 

จากการที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ด าเนินการปรับตัวชี้วัดในการตรวจประเมินหน่วยงานควบคุมก ากับ4 
ภาครัฐด้านวัคซีนใหม่ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นและหัวข้อการตรวจประเมินและตัวชี้วัดที่เพ่ิมขึ้นสามารถใช้ประเมิน5 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางผลิตภัณฑ์ได้ เช่น วัคซีน ยา และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้การตรวจประเมินจะขึ้นกับแต่6 
ละประเทศต้องการให้ WHO ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ใด ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7 
ในฐานะเป็นหน่วยงานควบคุมก ากับภาครัฐตามกฎหมายได้เสนอให้ WHO มาตรวจประเมินการควบคุมก ากับภาครัฐ8 
ด้านวัคซีนในประเทศ ระหว่างวันที่ 11- 15 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมี 8 9 
หัวข้อหลักของการตรวจประเมิน ดังนี้  10 
1) National Regulatory System (NRS)  11 
2) Registration and Marketing Authorization (RMC)  12 
3) Marketing Surveillance and Control (MSC)  13 
4) Regulatory Inspection (RI)  14 
5) Licensing Premises (LIC)  15 
6) Clinical trial’s Oversight (CTO)  16 
7) Vigilance (PVL)  17 
8) Laboratory access and testing (LAT)  18 
9) Lot Release (LTR)  19 
หัวข้อที่ 1-6 หน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินคือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวข้อที่ 7 หน่วยงานที่ถูก20 
ตรวจประเมินคือ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และหัวข้อที่ 8 และ 9 หน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินคือ 21 
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 
ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก (indicator) และตัวชี้วัดรอง (Sub-indicator)  จ านวนหัวข้อการตรวจ23 
ประเมินไม่เท่ากัน นอกจากนี้แต่ละตัวชี้วัดรองจะระบุ maturity level (ตั้งแต่ระดับ 1-5) ไม่เท่ากันขึ้นกับ24 
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด 25 
โดยแต่ละหัวข้อที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบถ้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 (maturity level 3) จะถือว่ามี26 
มาตรฐานที่ WHO ยอมรับ ถ้าหัวข้อใดมีตัวชี้วัดรอง maturity level ต่ า 3 แสดงว่าหัวข้อนั้นตกเกณฑ์มาตรฐาน 27 
จากผลการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของ WHO จ านวน 14 คน จากประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส 28 
เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย อียิปต์ อิหร่านพร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก โดยแบ่งความรับผิดชอบแต่ละ29 
หัวข้อตามความเชี่ยวชาญ ผลการตรวจประเมินสรุปได้ตามตารางดังนี้ 30 
 31 

หัวข้อการตรวจประเมิน ผลการประเมิน 
Maturity level 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1)National Regulatory System 3 อย. 
2)Registration and Marketing Authorization 1 อย. 
3) Marketing Surveillances and Control 3 อย. 
4) Regulatory Inspection 2 อย. 
5) Licensing Premises 1 อย. 
6) Clinical trial’s Oversight 2 คร. 
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หัวข้อการตรวจประเมิน ผลการประเมิน 
Maturity level 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7) Vigilance  2 คร. 
8) Laboratory access and testing 4 กรมวิทย์ฯ 
9) Lot Release 3 กรมวิทย์ฯ 

ผลการตรวจประเมินของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ สรุปผลผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 1 
WHO ในทุกตัวชี้วัด โดยหัวข้อ laboratory access and testing อยู่ระดับ 4  ส่วนหัวข้อ lot release อยู่ระดับ 3   2 
เนื่องจากมีตัวชี้วัดรองก าหนดให้เปิดเผยต่อสาธารณะกรณีวัคซีนที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและต้องท าเป็น3 
ประจ าสม่ าเสมอ ซึ่งได้ชี้แจงว่าสถาบันฯไม่สามารถเปิดเผยกรณีวัคซีนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากเป็นอ านาจ4 
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าสถาบันฯได้ด าเนินการ mobile application 5 
ในเรื่อง lot release ซึ่งถือว่าเป็น application ที่ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงและตรวจสอบว่ารุ่นการผลิตที่6 
ผ่านการรับรองรุ่นจากสถาบันฯแล้ว เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน7 
ให้กับผู้ใช้ 8 
 ส่วนข้อเสนอแนะเชิงปรับปรุง มีประเด็นเรื่องห้องปฏิบัติการ ที่มีพ้ืนที่จ ากัดมีเครื่องมือรอจ าหน่ายหลายเครื่องวาง9 
อยู่ในห้องปฏิบัติการ ในประเด็นนี้ได้ให้ข้อมูลว่าทางกรมฯมีนโยบายสร้างตึกใหม่ เป็น innovative laboratory 10 
building ซึ่งทางสถาบันชีววัตถุจะย้ายไปอยู่อาคารใหม่คาดกว่าจะแล้วเสร็จใน 5 ปี 11 
สรุปโดยรวมจากการตรวจประเมินในครั้งนี้ สถาบันชีววัตถุได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกในเรื่องของการ12 
ควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนและการทดสอบทางห้องปฏิบัติที่มีมาตรฐาน ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ13 
ยา (อย.)ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมก ากับตามกฎหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ WHO เพียง 2 หัวข้อหลักคือ ระบบการ14 
ควบคุมก ากับในประเทศ (National Regulatory System) และการควบคุมและเฝ้าระวังการจ าหน่ายในท้องตลาด 15 
(Marketing Surveillance and Control) ส่วนหัวข้อหลักที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อย.จะต้องเร่งแก้ไขและรายงานการแก้ไข16 
ภายใน 3 เดือนในส่วนด้านกฎหมายที่ต้องแก้ไขซึ่งใช้เวลา WHO ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ไม่เช่นนั้นอาจจะ17 
ส่งผลกระทบต่อประเทศในการขายวัคซีน (prequalified vaccine) ไปยังต่างประเทศรวมถึง UN agency ดังนั้น 18 
อย.จะต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาระบบให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ WHO ต่อไป 19 
 20 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแสดงความชื่นชมสถาบันชีววัตถุ ที่ผ่านการรับรองตรวจ21 
ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน และขอให้มีการปรับปรุงพัฒนาต่อไปในอนาคต 22 
 23 
       6.3 การพัฒนา Application บนอุปกรณ์ Smart Devices ส าหรับบริการข้อมูลการรับรองรุ่น24 
การผลิตชีววัตถุ (IBP e-lot release) 25 

 นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ น าเสนอเรื่องการพัฒนา Application บนอุปกรณ์ Smart 26 
Devices ส าหรับบริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ (IBP e-lot release)  27 
ที่มา 28 
-ค าสั่งคสช  ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบ29 
การบริหารราชการแผ่นดิน 30 
-เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วน31 
ราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 32 
-คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบกรอบกลไกและแนวทางในการประเมิน33 
ส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพประจ า ปีงบประมาณ 2561 34 
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(องค์ประกอบที่4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ1 
ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0) 2 
-ให้บริการ application บนอุปกรณ์ Smart Device ส าหรับบริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ ระยะเวลา3 
ด าเนินการเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน  4 
กิจกรรม/การด าเนินงาน 5 
 (พ.ค. 2561) การก าหนดรูปแบบและข้อมูลที่ให้บริการส าหรับ Application 6 
 (ก.ค.-ก.ย. 2561) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7 
 (ก.ย.2561) ฝึกอบรมผู้ใช้บันทึกข้อมูล 8 
 (ก.ย.2561) เปิดให้บริการบน Smart Devices 9 
 (ก.ย. 2561) ประชาสัมพันธ์การให้บริการบน Application 10 

 11 
 12 
ประโยชน์  13 
1.ผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการขอการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ  14 

➢ ได้รับข้อมูลการด าเนินการในการขอการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ  15 
➢ แจ้ง Real-time /แจ้งเตือนสถานะของการด าเนินการ 16 
➢ ข้อมูลรายละเอียดของชีววัตถุของแต่ละผู้ประกอบการ (เฉพาะข้อมูลที่ผู้ประกอบการนั้นๆ เป็นเจ้าของ) 17 
➢ รายงานสรุป 18 

2. บุคลากรทางการแพทย์ 19 
➢ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของวัคซีนที่ใช้ 20 
➢ รูปขวด/วันผลิต/วันหมดอายุ/วันที่ได้รับการรับรอง/ชื่อผลิตภัณฑ์/หมายเลขล็อต/ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า 21 

3.หน่วยควบคุมก ากับ/ผู้บริหาร 22 
➢ รายงานสรุป 23 
➢ การด าเนินการระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ 24 
➢ จ านวนชีววัตถุท่ีส่งตรวจและได้รับการรับรองรุ่นการผลิตแบ่งตามประเภทของชีววัตถุ 25 

4.เจ้าหน้าทีส่ถาบันชีววัตถุ  26 
➢ ท างานได้เหมือนระบบ iLAB ผ่าน Web Application 27 

ข้อจ ากัด 28 
-เฉพาะผลิตภัณฑ์วัคซีน ผลิตภัณฑ์พลาสมา   29 
-เป็นข้อมูลรับรองรุ่นการผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2560  30 
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วิธีการสมัครใช้บริการ 1 
-สถาบันชีววัตถุท าหนังสือแจ้งบริษัทเพ่ือก าหนดผู้เข้าถึงข้อมูลของบริษัท 2 
-สถาบันฯ แจ้ง username และ password 3 
-สถาบันฯ แจ้งบริษัทให้ยืนยัน username ทุกปี 4 
-หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าถึงข้อมูลก่อนถึงรอบประจ าปี สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ 5 
การพัฒนาในอนาคต 6 
-เชื่อมต่อข้อมูลกับ One Stop Service 7 
-ออกใบรับรองรุ่นการผลิตการผลิตเป็น Electronic File โดยมีการลงนามแบบ Digital signature 8 
รับข้อมูลประกอบการพิจารณา (Summary Protocol) ทาง Electronic 9 
 10 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 11 
เพ่ือให้ประหยัดกระดาษและทรัพยากร โดยมอบ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อ านวยความสะดวกในการ12 
ตรวจสอบแก้ไขระบบความเชื่อมโยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 13 
 14 
  6.4 การประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2560-2569 15 
(ยุทธศาสตร์ที่2) ครั้งที่ 1/2561 16 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขน าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารการประชุมดังนี้ 17 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2560-2569 18 
(ยุทธศาสตร์ที่ 2) ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม19 
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  20 
สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย 21 

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในปีงบประมาณ 2560 พบผู้ป่วย 14,688 ราย และปีงบประมาณ 2561 พบ22 
ผู้ป่วย 3,948 ราย โดย 3 จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ จังหวัดตาก มีรายงานผู้ป่วย 1,364 ราย, จ.ยะลา มีรายงาน23 
ผู้ป่วย 854 ราย และ จงัหวัดศรีสะเกษมีรายงานผู้ป่วย 402 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561) 24 
วิสัยทัศน์ 25 
ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย(Malaria elimination) ภายในปี 2567/(ค.ศ.2024) 26 
เป้าหมาย 27 
-ในระยะกลาง คือประเทศไทยมีอ าเภอ/เขตท่ีไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของอ าเภอ/เขต28 
ทั้งหมดภายในปี 2564 (ค.ศ.2021) 29 
-ในระยะยาว คือประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปีที 2567 (ค.ศ.2024) 30 
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 4 คณะ 31 
-คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดก าจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 32 
-คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการก าจัดโรคไข้33 
มาลาเรีย 34 
-คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือ35 
ขับเคลื่อนงานก าจัดโรคไข้มาลาเรีย 36 
-คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย โดย37 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ในคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 38 
บทบาทของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขในการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 39 
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-วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมป้องกันก าจัดยุงพาหะน าโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข1 
รวมถึงยุงก้นป่องพาหะโรคไข้มาลาเรีย 2 
-ศึกษาข้อมูลยุงพาหะนาโรคมาลาเรียทั้งด้านชนิด การแพร่กระจาย และความหนาแน่นในพื้นที่ชายแดน โดยได้ท า3 
การเก็บข้อมูลไปแล้วทั้งสิ้น 16จังหวัดในพ้ืนที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ และไทย-ลาว 4 
-จากการศึกษาพบว่าทุกพ้ืนที่ศึกษาพบยุงก้นปล่องสายพันธุ์ที่เป็นพาหะหลักในการนาเชื้อไข้มาลาเรีย ซึ่งข้อมูล5 
เหล่านี้ได้จัดทาเป็นฐานข้อมูลในลักษณะของแผนที่ GIS สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมยุง 6 
-ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ในเรื่องยุงพาหะชนิดต่างๆและการน าโรค 7 
ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด รวมถึงการจัดการกับสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดความเหมาะสมสาหรับ8 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 9 
 10 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้และน าเสนอ11 
ประสิทธิภาพของชุดทดสอบที่เป็นผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 12 
 13 
  6.5 รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการกรมวิทย์ฯร่วมใจปลอดภัยจากยุงลาย” 14 
  นางอุรุญากร จันทร  แสง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการ15 
ประชุมดังนี้ 16 
วัตถุประสงค์ 17 
-ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์และก าจัดลูกน้ ายุงลายที่พบภายในบริเวณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 
-บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าจัดยุงลาย 19 
ตัวชี้วัด CI (Container Index) = จ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ า × 100     20 
                                                 จ านวนภาชนะท่ีส ารวจ 21 

 22 

 23 
 24 
ผลการส ารวจ (แยกตามชนิดของภาชนะที่พบลูกน้ า) 25 
- ภาชนะน้ าใช้ ร้อยละ 4 26 
- แจกัน ร้อยละ 2 27 
- อ่างบัวไม้น้ า ร้อยละ 2 28 
- จานรองกระถาง ร้อยละ 7 29 
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- ยางรถยนต์ ร้อยละ 7 1 
- ภาชนะไม่ใช้ ร้อยละ 30 2 
- อ่ืนๆ ร้อยละ 48 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 4 
-ค่า CI ลดลง 5 
-มีการเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 6 
-มีการร่วมมือกันก าจัดขยะ/แหล่งเพาะพันธุ์ชนิดต่างๆ 7 
ปัญหาและอุปสรรค 8 
1.ขยะ ซึ่งขยะเหล่านี้เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการจัดการเก็บทิ้งแล้วก็ตาม โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นภาชนะ9 
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เช่นแก้วกาแฟ กล่องใส่อาหาร 10 
2.ขยะท่ีคณะท างานไม่สามารถก าจัดได้ เช่น เก้าอ้ี กล่องโฟมขนาดใหญ่ ยางรถยนต์ เป็นต้น 11 
3.ภาชนะไม่ใช้ต่างๆพบว่าถึงแม้ว่าคณะท างานจะได้ท าการคว่ าให้แล้วแต่มีการน าออกมาใช้อีกและไม่คว่ าให้12 
เรียบร้อยก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น บัวรดน้ า จานรองกระถาง 13 
 14 

มติที่ประชุม ประชุมรับทราบ ประธานให้แต่ละหน่วยงานดูแลพื้นที่ของตนเอง ในพ้ืนที่ส่วนกลาง15 
มอบหมายเลขานุการกรม รับผิดชอบก าจัดขยะที่น าไปสู่การเพาะพันธ์ยุงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดและเพ่ือ16 
สุขภาพที่ดีของบุคคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 

 18 
6.6 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 

  นางสาวปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ น าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 20 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on  Biological Diversity: CBD) : ประเทศไทยเป็น21 
สมาชิกของอนุสัญญาเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2547 22 
วัตถุประสงค์หลัก  23 
 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้24 
จากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 25 
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่ชาติ(กอช.) 26 
- คณะอนุกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 27 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ 28 
- คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 29 
- คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 30 
แผนแม่บทความหลากหลายทางชีวภาพ/แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 31 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ: CBD 32 
ทรัพยากรชีวภาพ : ทรัพยากรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิต หรือส่วนใดๆของสิ่งมีชีวิต ประชากร  หรือองค์ประกอบที่33 
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและให้หมายรวมถึงภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรนั้น 34 
พิธีสารนาโงยา (Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing) : ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม35 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม    36 
พิธีสารคาร์ตาเฮนา ( Cartagena Protocol  on Biosafety): ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 37 
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 38 
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พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ (Nagoya-Kuala Lumper Supplementary Protocol)  : ว่าด้วยความ1 
รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามพรมแดนที่   อาจส่งผล2 
กระทบต่อสุขภาวะมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพ 3 
(ร่าง)พรบ.ความหลากหลายทางชีวภาพ 4 
-กฏหมายกลางส าหรับการอนุรักษ์ การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร การใช้ประโยชน์ให้เกิด5 
สมดุล เป็นกฏหมายกลางส าหรับการอนุรักษ์ การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร การใช้ประโยชน์ให้6 
เกิดความสมดุลและยั่งยืน การก ากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการป้องกัน 7 
เยียวยา หรือแก้ไขในกรณีท่ีเกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 8 
-ประกอบด้วย 9 หมวดและบทเฉพาะกาล 9 
หมวด1 บททั่วไป 10 
หมวด2 คณะกรรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 11 
หมวด3 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 12 
หมวด4 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 13 
หมวด5 การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 14 
หมวด6 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 15 
หมวด7 การมีส่วนร่วมชองชุมชนและองค์กรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 16 
หมวด8 ความรับผิดชอบทางแพ่งในกรณีท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 17 
หมวด9 บทก าหนดโทษ และบทเฉพาะกาล  18 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 
พิธีสารนาโงยา 
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ(กอช.)ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ.2554 
 

 
ทรัพยากรพันธุกรรมจุลินทรีย์ทางการแพทย์  
-หน่วยงานที่ครอบครองจุลินทรีย์ทางการแพทย์ตาม
กฏหมาย : สวส. 
-จุดตรวจสอบการเข้าถึงทรัพยากรจุลินทรีย์ 
ทางการแพทย์ : สวส. สมป. 
 

พิธีสารคาตาร์เฮน่า  
-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ส าหรับงานด้านเทคโนโลยีสมันใหม่หรือพันธุ
วิศวกรรม 
 

-การตรวจยีนหรือ DNAในอาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม 
: สคอ. 
-การวิจัยและพัฒนาโดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม : สชพ. 
-ความปลอดภัยทางชีวภาพ : สมป. สวส. 
 

(ร่าง)พรบ.ความหลากหลายทางชีวภาพ หมวด 2 คณะกรรมการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
หมวด 4 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 
หมวด 5 การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
หมวด 6 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

 20 
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  มติที่ประชุม       ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตาม 1 
เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญมาก 2 
 3 

 4 
6.7 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในกรม 5 
 เลขานุการกรม น าเสนอดังนี้ 6 

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน“Happy Workplace” 7 
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ ด าเนิการ 8 

หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

จ านวน 
(รายการ) 

ร้อยละของการเบิกจ่าย 

1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 295,223.70 3 100 
2.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

155,000.00 14 100 

3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 11,008.16 1 100 
4.สถาบันวิจัยสมุนไพร 200,000.00 1 100 
5.สถาบันชีววัตถุ 706,355.14 3 100 
6.ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

653,000.00 58 72.5* 

7.ส านักยาและวัตถุเสพติด 4,313,365.00 83 0* 
8.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

870,815.00 28 0* 

9.ส านักงานเลขานุการกรม 9,421,770.00 8 3.06 
ภาพรวมเบิกจ่าย 2,129,707.00  12.81 

หมายเหตุ *ภายในเดือนมิย. 61   9 
- ล าดับที่ 6 จะเบิกจ่ายได้อีก 3 รายการ เป็นเงิน 50,000  บาท  10 
- ล าดับที่ 7  จะเบิกจ่ายได้  39 รายการ  เป็นเงิน   633,465  บาท   11 
- ล าดับที่ 8  จะเบิกจ่ายได้ครบถ้วนทุกรายการ 12 
ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินการรายการปรับปรุงส่วนกลางที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 

รายการ จ านวนเงิน ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ซ่อมกันซึมดาดฟ้า อาคาร 7 358,450.00 ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเรียกท าสัญญา 
โรงพักขยะ 2,426,600.00 ผู้รับจ้างยื่นราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

กรรมการพิจารณาผลเสนอราคา 12 มิถุนายน 
2561 

ซ่อมกระเบื้องและทาสีภายนอก 
อาคาร 9,10 

4,698,700.00 อยู่ระหว่างกองแบบแผนปรับราคาเนื่องจากราคา
วัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลง 

ก่อสร้างกันสาดหน้าอาคาร 8 1,453,600.00 ผู้รับจ้างยื่นราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
กรรมการพิจารณาผลเสนอราคา 12 มิถุนายน 
2561 
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รายการ จ านวนเงิน ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
โครงหลังคาจอดรถจักรยานยนต์
ระหว่างอาคาร 9-10 

195,810.00 กองแบบแผน แจ้งว่า อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้ง
การจัดท า BOQ งวดงาน/งวดเงิน 

โรงอาหาร 545,700.00 เบิกจ่ายแล้ว (พ.ค.61) 
ห้องทรงงาน ชั้น8 อาคาร 9 188,300.00 อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
ปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบกรม 4,690,000.00 อยู่ระหว่างจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1,000,000.00 ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเรียกท าสัญญา 

รื้อถอนเตาเผาไดออกซิน  อยู่ระหว่างจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ราคา/จ าหน่ายอาคาร 

รวม 6,424,000.00  
   1 
ปัญหาและอุปสรรค  2 
1.ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  มีรายการที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากรอการปรับปรุงระบบ3 
ประปา  อาคาร 9 เป็นจ านวนเงิน 129,490  บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 4 
2.ส านักยาและวัตถุเสพติด มีรายการที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากรอการปรับปรุงระบบประปา อาคาร 2, 4 5 
เป็นจ านวน เงิน  3,679,900  บาท คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 6 
(ส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมผนัง ฝ้า เพดาน และห้องน้ า) 7 
 8 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายผู้บริหารทุกหน่วยงานประสานกับส านัก 9 
เลขานุการกรมในส่วนที่ต้องท าการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
 11 
  6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ13 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 14 
 15 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้หน่วยงานน าเสนอผลงานเด่นเพ่ือจัดท าข่าว16 
ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ/การสื่อสารเพ่ือน าเสนอภารกิจและการพัฒนาในด้านต่างๆของ17 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สู่ประชาชน 18 

 19 
  6.9 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(PA)และตามมาตรการปรับปรุง20 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ(ม.44)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 8 เดือน 21 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้น าเสนอความก้าวหน้าผลการปฎิบัติราชการ ดังนี้  22 
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 8เดือน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 
เดือน 

ผลงานรอบ 
8 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

1.การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย

มีรายงาน 
antibiogramระดับ
เขตราย 6 เดือน 

 
 
 

 โปรแกรมของ 
รพ. ไม่เอ้ือใน

- ปรับปรุง
โปรแกรม 



18 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 6/2561                                                                          วันพธุท่ี 20 มิถนุายน 2561 
 

 

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 8เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

8 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

เพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ  
 

(ศวก.) และ
ระดับประเทศ (สวส.) 
รายไตรมาส เสนอ
ผู้บริหาร 

√ การส่งข้อมูล
ให้กับกรม  
 

2.การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อ
แก้ปัญหาวัณโรค  
 

ผ ล ก า ร ถ อ ด ร หั ส
พันธุกรรมของเชื้อ
วั ณ โ ร ค ดื้ อ ย า  ใ น
จังหวัดที่เป็นตัวแทน
ของภาคที่มีสัดส่วน
เชื้อวัณโรคดื้อยาสูง
หรืออัตราการรักษา
วัณโรคสาเร็จต่า 

-ผลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคจาก
ผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัด 
- ผลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคใน
โครงการ National Drug-resistant Tuberculosis 
Surveillance ครั้งที ่5 

3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ที่
ผลิตในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ส่งออก  
 

ศึ กษาและร ะบุ วิ ธี
วิเคราะห์ที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ครบ
ทุกรายการทดสอบ 
 
 
 

-อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานผลการทดสอบความถูกต้องของ
วิธีตามมติของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 

PA + ม.44 (Functional Base + Agenda base) 
4.จ านวนชนิดของ
สมุนไพรในเครื่องสาอางที่
สามารถตรวจวิเคราะห์
และเปิดให้บริการ  
 

ได้วิธีวิเคราะห์
สมุนไพรในเครื่อง
สาอางและเปิด
ให้บริการ จ านวน 6 
ชนิด 

-4 ชนิดสมุนไพร มะเขือเทศมะขามป้อมกระแจะมะเฟือง 

5.จ านวนนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม ่หรือที่พัฒนาต่อยอด  
 

1.ส ารวจจ านวน
นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
สาเร็จในปีงปม.2561 
2. สรุปผลการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี

ด าเนินการประสานผู้
บริหารงานด้านองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับหน่วยงาน บันทึก
ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
การบริหารจัดการองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และ

การ 
Implement 
แผนถ่ายทอด
และแผนการ
ใช้  
ประโยชน์ 
นวัตกรรม/

เร่ง
ด าเนินการ
ตามแผน  
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 8เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

8 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

สุขภาพให้แก่
หน่วยงานอื่น 

นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
จัดท าผลการบันทึกข้อมูล
เพ่ือเสนอผู้บริหารต่อไป 

เทคโนโลยีได้
ตามเวลาที่
ก าหนด  

ม.44 (Agenda Base) 
6. การสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชน  
 

6.1 ด าเนินการตาม
แผนฯ ระหว่าง 
เม.ย.- ก.ย.2561 ได้
ครบถ้วน ร้อยละ 
100 เป้าหมาย ตาม
แผน 147 ครั้ง) 
6.2. การชี้แจง
ประเด็นส าคัญที ่ทัน
ต่อสถานการณ์ ได้
ร้อยละ 100(ถ้าม)ี 

 
 
 
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จ านวน 302 ครั้ง - 
เม.ย.61 จานวน 122 ครั้ง- พ.ค.61 จานวน 180 ครั้ง 

ม.44 (Innovation Base)  
4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
4.1 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม  
 

ได้ชุดทดสอบการติด เชื้ อ
ไวรัสซิก้า  
 

ด าเนินการได้ตามแผน 
 

ม.44 (Innovation Base+ประเมินผู้บริหาร) 
4.2ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
1.การลดพลังงาน 
 
 
 
 
 

ลดการใช้ไฟฟ้าและ
น้ามนัลงได้ 10 % 
เทียบกับค่า
มาตรฐาน (ทกุ
เดือน)  
 

ไฟฟ้า -
21.18 % 
น้ามัน 
85.69 %  

ไม่สามารถลด
การใช้ไฟฟ้าได ้ 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมินผล  
รายงานไม่ตรง
ตามเวลาที่
ก าหนด  

 

แนวทางแก้ไข ผู้บริหารหน่วยงานก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
เจ้าภาพก ากับติดตามผู้รับผิดชอบให้มีการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ ามัน ในระบบe –report .energy.go.th ให้ตรง
เวลาและครบถ้วน (ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป) 
2.การลดกระดาษ  
 

งบประมาณท่ีใช้  
ซื้อกระดาษลดลง10 
% (นับสะสม)  

15.59%  
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 8เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

8 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

3. การประหยัด
งบประมาณ  
 

5 % (นับสะสม)  
 

10.50 %  
 

   

4. MOU กับสถาบัน
อาหาร ม.มหิดล  

เป็นไปตาม MOU  
 

 
 

   

5. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศตรวจสอบ
สถานะการรายงาน
ทดสอบออนไลน์ด้าน
เครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย  

 
ด าเนินการได้ ตาม
แผน  
 

 
เป็นไปตาม
แผน  
 

   

6. การให้ค าปรึกษา
แนะน า/ให้ความรู้ ณ 
พ้ืนที่เกียวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง  

ด าเนินการได้ ตาม
แผน  
 

    

7. ให้บริการ Application 
บนอุปกรณ ์Smart 
Devices ส าหรับบริการ
ข้อมูลการรับรองรุ่นการ
ผลิตชีววัตถุ  
 

เป้าหมาย  
ด าเนินการได้ ตาม
แผน  

เป็นไปตาม
แผน  
 

   

8. การใช้โปรแกรม e-
report เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการในการ
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์  
 

ด าเนินการได้ ตาม
แผน  
 

ใช้งาน
โปรแกรม
และส ารวจ
ความพึง
พอใจ 
(91.80)  
 

   

9.-12 ยังไม่ถึงรอบการ
ประเมินผล  
 

     

5.ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
5.1การจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผน
ขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ชาติ  

วัดผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วน
ราชการ ในช่วง 6 

ผลการ
ด าเนินงาน
เฉลี่ยร้อย
ละ 32.12 

 การบรรลุ
เป้าหมาย
ความส าเร็จ
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 8เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 

เดือน 
ผลงานรอบ 

8 เดือน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

เดือนหลังตามแผนที่
จัดส่งส านักงาน 
ก.พ.ร. (ก าหนด
เป้าหมายการ
เบิกจ่ายร้อยละ 100) 
3 โครงการ  
(ยาเสพติด 
อุตสาหกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
การแพทย์ และ การ
ผลิตภาคเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ผลเบิกจ่าย
(GFMIS) 
ร้อยละ 
60.11 

ของผลงาน
และผลเงิน 
 

5.2การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ  
 

ส่งแผนปฏิรูปฉบับ
สมบูรณ์ตาม
ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้าม)ี  
 

จัดท าแผนเรียบร้อยแล้ว ส่ง
แผนให้กระทรวงแล้ว รอส่ง
แผนให้  
สกพร. วันที่ 18 เม.ย.61  
รอการตรวจสอบแผนจาก
สกพร.  

  

 1 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 2 

 3 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 4 
 5 
 6 

       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 7 
       ผู้จดรายงานการประชุม 8 

 9 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 10 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 11 


