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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 6/2561 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00-17.30 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระพิเศษ พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้จัดการบริษัท United Registrar of Systems Ltd.     
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ตามท่ีได้มีการรับตรวจประเมิน PMQA หมวด 3 ประธานมีข้อเสนอแนะให้ผู้ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเรียบเรียงเอกสารเพ่ือน าเสนอให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปี
ต่อไปจะมีการส่งประเมินในหมวด 2 หมวด 4และหมวด 5 โดยก่อนการรับตรวจประเมิน
ครั้งต่อไปให้แจ้งผู้บริหารร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิน เพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารให้พร้อมมากยิ่งขึ้น 

1.2 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จะมีการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย โดยมี 
รมต.กสธ.เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ และให้ผู้บริหาร
เตรียมความพร้อมต้อนรับและน าเสนอผลงาน 

1.3 มอบหมายผู้บริหารของกรมฯ เปิดเว็บไซต์ G-News และเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของกรมฯไปยังบุคลากรแต่ละหน่วยงาน  

1.4 ตามท่ีคณะผู้บริหารกรมฯได้ด าเนินการออกตรวจราชการและนิเทศ 
หน่วยงานส่วนกลางและศวก.แล้วนั้น เดือนมิ.ย.ประธานจะไปตรวจราชการที่ศวก.สงขลา  

1.5 ประธานแสดงความยินดีกับรก.ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน และให้เร่งท าผลงาน 
วิจัยเพื่อส่งประเมิน เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติประเมินในต าแหน่งเชี่ยวชาญที่ว่างต่อไป 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
        หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
( ณ วันที่ 15 มิ.ย. 61 ) กรมฯมีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 3 ของกระทรวงฯ สามารถ
เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 68.11 สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 519,567,908.88 บาท 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (31 พ.ค.61) เป็นเงิน 89 ,293,976.40 บาท มี 16 หน่วยงานที่
สามารถเบิกจ่ายได้เกินและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

ประธานเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ภายใน
เดือนสิงหาคม และส่วนที่เหลือหาก
เบิกจ่ายไม่หมดจะเรียกคืนและน ามา
จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
         ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี 61  
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุนไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริง
ร้อยละ 77.38 
สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรปี 2561 
-ภาพรวมงบครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ95 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ 
สมป.และศวก.อุดรธานี) 
-ภาพรวมงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายได้แก่ ศวก.เชียงราย พิษณุโลก สมุทรสงคราม ขอนแก่น อุดรธานีและสงขลา) 
สรุปการเบิกจ่ายงบเหลือจ่าย 
-งบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 65.11 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายได้แก่ กพร. ศทส. สคอ.ศวก.พิษณุโลก สมุทรสงคราม และตรัง) 

      ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
เบิกจ่ายงบให้ เป็นไปตามแผนและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เช่น การเบิกจ่าย
งบครุภัณฑ์ให้เร่งรัดด าเนินการไปตาม
เป้าหมายเพ่ือที่จะได้คุรุภัณฑ์มาใช้ 
หากการเบิกจ่ายไม่ตามเป้าหมายที่
ก าหนดส่วนที่เหลือจะเรียกคืนมาเป็น
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าค่าไฟ ในกรณี
จ าเป็นหากเบิกจ่ายไม่ทันให้แจ้งและ
สามารถน าเงินบ ารุงกรมฯ ไปใช้แทน
ได้    
  
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

6.1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 

  รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หน่วยงานส่วนกลาง) และมีข้อเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 
1.บูรณาการงานระหว่างกลุ่ม/ฝ่าย/หน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างงานที่มี Impact และเพ่ิม
โอกาสได้รับงบประมาณ 
2.ท าโครงการวิจัยที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ความต้องการของประชาชน และแนวโน้ม
ของโลกในอนาคต 
3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงระเบียบฯ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
ของกรม เช่น การเบิกจ่าย 
4.จัดซื้อพัสดุในภาพรวมเพ่ือประหยัดงบประมาณ 
5.ติดตามหนี้อย่างสม่ าเสมอ 
6.น าระบบ i-LAB มาใช้ทุกหน่วยงาน (หน่วยตรวจวิเคราะห์) 
7.ใช้ E-report แทนกระดาษ 
8.ใช้ระบบลาออนไลน์เพ่ือความสะดวก เร็วเร็ว ประหยัดกระดาษ 
9.เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติในการรับการประเมินเลื่อนขั้นให้ส่งผลงานเพื่อป้องกันการ
เสียโอกาส 
 

       ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้ง
ให้ เห็นความส าคัญของการตรวจ
ราชการและนิเทศงานเพ่ือให้พบปัญหา
ของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง สามารถ
น าเอาจุดเด่นของแต่ละหน่วยงานมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสใน
ก า ร พั ฒ น า จุ ด ด้ อ ย เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
แ ล ะ  ม อบ ห ม า ย ผู้ บ ริ ห า ร แ ต่ ล ะ
ห น่ ว ย ง า น เ ร่ ง รั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ มี
คุณสมบั ติ ในการรั บการประ เมิน
ต าแหน่ งราชการ และมอบหมาย
ผอ.ศทส.ดูแลความเชื่อมโยงของระบบ
ข่าวสารและสารสนเทศ  

6.2  การตรวจประเมินหน่วยงานควบคุมก ากับภาครัฐของประเทศไทยโดยองค์การอนามัยโลก (WHO National Regulatory 
Authority Benchmarking of Thailand) 
      ผอ.สชว. รายงานว่า จากการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ด าเนินการปรับ
ตัวชี้วัดในการตรวจประเมินหน่วยงานควบคุมก ากับภาครัฐด้านวัคซีนใหม่ให้มีความ
เข้มงวดมากข้ึนและหัวข้อการตรวจประเมินและตัวชี้วัดที่เพ่ิมข้ึนสามารถใช้ประเมิน

   ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแสดง
ความชื่นชมสถาบันชีววัตถุ ที่ผ่านการ
รับรองตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางผลิตภัณฑ์ได้ เช่น วัคซีน ยา และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ส าหรับ
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเป็นหน่วยงานควบคุมก ากับ
ภาครัฐตามกฎหมายได้เสนอให้ WHO มาตรวจประเมินการควบคุมก ากับภาครัฐด้าน
วัคซีนในประเทศ ระหว่างวันที่ 11- 15 ก.ค.61 ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยโดยมี 8 หัวข้อหลักของการตรวจประเมิน ดังนี้  
1) National Regulatory System (NRS)  
2) Registration and Marketing Authorization (RMC)  
3) Marketing Surveillance and Control (MSC)  
4) Regulatory Inspection (RI)  
5) Licensing Premises (LIC)  
6) Clinical trial’s Oversight (CTO)  
7) Vigilance (PVL)  
8) Laboratory access and testing (LAT)  
9) Lot Release (LTR) 
หัวข้อที่ 1-6 หน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินคือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หัวข้อที่ 7 หน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินคือ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
หั ว ข้ อ ที่  8 แ ล ะ  9 ห น่ ว ย ง า น ที่ ถู ก ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น คื อ  ส ถ า บั น ชี ว วั ต ถุ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
        สรุปโดยรวมจากการตรวจประเมินในครั้งนี้ สถาบันชีววัตถุได้รับการยอมรับจาก  

WHO ในเรื่องของการควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนและการทดสอบทางห้องปฏิบัติที่มี
มาตรฐาน ในขณะที่ อ.ย.ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมก ากับตามกฎหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ WHO เพียง 2 หัวข้อหลักคือ ระบบการควบคุมก ากับในประเทศ (National 
Regulatory System) และการควบคุมและเฝ้ าระวั งการจ าหน่ ายในท้องตลาด 
(Marketing Surveillance and Control) ส่วนหัวข้อหลักที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อย.จะต้องเร่ง
แก้ไขและรายงานการแก้ไขภายใน 3 เดือนในส่วนด้านกฎหมายที่ต้องแก้ไขซึ่งใช้เวลา 
WHO ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศในการ
ขายวัคซีน (prequalified vaccine) ไปยังต่างประเทศรวมถึง UN agency ดังนั้น อย.
จะต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาระบบให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ WHO ต่อไป 
 

และขอให้มีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ในอนาคต  

6.3 การพัฒนา Application บนอุปกรณ์ Smart Devices ส าหรับบริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ (IBP e-lot release) 

     นายอัศจรรย์ อาเมน สชว. รายงานผล การพัฒนา Application IBP IBP-e lot 
Release (การบริการข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ) โดยมี  ระยะเวลาด าเนินการ
เดอืนเม.ย.-ก.ย.61 ทั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์จาก Application ดังกล่าว ได้แก่ หน่วยควบคุม
ก ากับผู้บริหารผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงผู้ใช้งานทั่วไป และ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันชีววัตถุ ประโยชน์ส าคัญที่ได้อาทิเช่น ข้อมูลการด าเนินการในการ
ขอการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของวัคซีนที่ใช้ สามารถเห็น
รูปขวด/วันผลิต/วันหมดอายุ/วันที่ได้รับการรับรอง/ชื่อผลิตภัณฑ์/หมายเลขล็อต/ผู้ผลิต/
ผู้น าเข้า และท างานได้เหมือนระบบ iLAB ผ่าน Web Application เป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัด

  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ให้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ประหยัดกระดาษ
และทรัพยากร โดยมอบ ผอ.ศทส. 
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ
แก้ไขระบบความเชื่อมโยงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
 



4 
 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ของการใช้งาน Application  เฉพาะผลิตภัณฑ์วัคซีน ผลิตภัณฑ์พลาสมาและข้อมูล
รับรองรุ่นการผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม 2560  
     การพัฒนาในอนาคต เชื่อมต่อข้อมูลกับ One Stop Service/ออกใบรับรองรุ่นการ
ผลิตเป็น Electronic File โดยมีการลงนามแบบ Digital signature/รับข้อมูลการ
ประกอบการพิจารณา (Summary Protocol) ทางElectronic 
 
6.4 การประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้มาลาเรีย พ.ศ.2560-2569 (ยุทธศาสตร์ที่2) ครั้งที่1/2561 

      ผอ.สวส. น าเสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้
มาลาเรีย พ.ศ.2560-2569 ดังนี้  
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย (Malaria elimination) ภายในปี พ.ศ.
2567(ค.ศ. 2024) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ในคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยบทบาทของ
สวส.ได้แก่  
1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมป้องกันก าจัดยุงพาหะน าโรคที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขรวมถึง ยุงก้นปล่องพาหะโรคมาลาเรีย 
2.ศึกษาข้อมูลยุงพาหะน าโรคมาลาเรียทั้งด้านชนิด การแพร่กระจาย และความหนาแน่น
ในพ้ืนที่ชายแดน โดยได้ท าการเก็บข้อมูลไปแล้วทั้งสิ้น 16จังหวัดในพ้ืนที่ชายแดน ไทย-
เมียนมาร์ และไทย-ลาว 
3.จากการศึกษาพบว่าทุกพ้ืนที่ศึกษาพบยุงก้นปล่องสายพันธุ์ที่เป็นพาหะหลักในการน า
เชื้อไข้มาลาเรีย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลในลักษณะของแผนที่ GIS ส าหรับ
ใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมยุง 
4. ให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ในเรื่องยุงพาหะ
ชนิดต่างๆและการน าโรค ตลอดจนวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด รวมถึงการ
จัดการกับสภาพแวดล้อม ไม่ให้เกิดความเหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
 

  ที่ ป ร ะชุ ม รั บทราบ  ประธ าน ให้
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้
และน าเสนอประสิทธิภาพของชุด
ทดสอบที่ เ ป็ น ผ ล ง านของ ก ร ม ฯ 
เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 
  

6.5 รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการกรมวิทย์ฯร่วมใจปลอดภัยจากยุงลาย” 

       นางอุรุญากร จันทร์แสง สวส.รายงานผลการด าเนินงานส ารวจและควบคุมยุงลาย 
บริเวณพ้ืนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเริ่มด าเนินการในปีงปม. 2560 – ปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ 
1.ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์และก าจัดลูกน้ ายุงลายที่พบภายในบริเวณ กรมวิทย์ฯ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าจัดยุงลาย 
สรุปผลการด าเนินงาน ค่า CI ลดลง/มีการเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ/มีการร่วมมือกันก าจัด
ขยะแหล่งเพาะพันธุ์ชนิดต่างๆ 
ปัญหาและอุปสรรค 
1.ขยะ: เกิดข้ึนใหม่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการจัดการเก็บทิ้งแล้วก็ตาม โดยส่วนใหญ่พบว่า
เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วกาแฟ กล่องใส่อาหาร 
2.ขยะท่ีคณะท างานไม่สามารถก าจัดได:้เช่น เก้าอ้ี กล่องโฟมขนาดใหญ่ ยางรถยนต์  

  ประชุมรับทราบ ประธานให้แต่ละ
หน่วยงานดูแลพื้นที่ของตนเอง ในพ้ืนที่
ส่วนกลางมอบหมายเลขานุการกรม 
รับผิดชอบก าจัดขยะที่น าไปสู่การเพาะ
พันธ์ยุงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด
และเพ่ือสุขภาพที่ดีของบุคคลากร
ภายในกรมฯ 



5 
 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
3.ภาชนะไม่ใช้ต่างๆ: ถึงแม้ว่าคณะท างานจะได้ท าการคว่ าให้แล้ว แต่มีการน าออกมาใช้
อีกและไม่คว่ าให้เรียบร้อยและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น บัวรดน้ า จานรองกระถาง 
 
6.6 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     น.ส.ปนัดดา เทพอัคศร สชพ. น าเสนออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรทาง
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม  
พิธีสารนาโงยา : ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ(กอช.)ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.2554 
-ทรัพยากรพันธุกรรมจุลินทรีย์ทางการแพทย์  
-หน่วยงานที่ครอบครองจุลินทรีย์ทางการแพทย์ตามกฏหมาย : สวส. 
-จุดตรวจสอบการเข้าถึงทรัพยากรจุลินทรีย์ทางการแพทย์ : สวส. สมป. 
พิธีสารคาตาร์เฮน่า: แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับงานด้าน
เทคโนโลยีสมันใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
-การตรวจยีนหรือ DNAในอาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม : สคอ. 
-การวิจัยและพัฒนาโดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม : สชพ. 
-ความปลอดภัยทางชีวภาพ : สมป. สวส. 
(ร่าง)พรบ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ..... 
หมวด 2 คณะกรรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
หมวด 4 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 
หมวด 5 การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
หมวด 6 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

   ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น
มอบหมายหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง
ด าเนินการติดตาม เนื่องจากความ
หลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญ
มาก 

6.7 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในกรม 

     เลขานุการกรม รายงานการติดตามความก้าวหน้า การด าเนินงานการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน“Happy Workplace”  
-ภาพรวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในกรม อยู่ที่ 
2,129,707.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 12.81 ของการเบิกจ่าย  
-รายการปรับปรุงส่วนกลางที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่อมกันซึมดาดฟ้า อาคาร 7/โรงพัก
ขยะ/ซ่อมกระเบื้องและทาสีภายนอกอาคาร 9,10/ก่อสร้างกันสาดหน้าอาคาร 8/โครง
หลังคาจอดรถจักรยานยนต์ ระหว่างอาคาร 9-10 
 
 
 
 

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ผู้บริหารทุกหน่วยงานประสานกับสล.
ในส่วนที่ต้องท าการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมฯ 
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6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯของเดือนพ.ค.ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด  
317 ชิ้นข่าว แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการส่งเผยแพร่จากการสัมภาษณ์ จ านวน 106 ชิ้นข่าว 
และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 211 ชิ้นข่าว โดยเป็นข่าวที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมในเชิงบวก 106 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 211 ชิ้นข่าว 
 

   ประธานให้หน่ วยงานน า เสนอ
ผลงานเด่นเพ่ือจัดท าข่าวปชส.และ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ/การสื่อสาร
เพ่ือน าเสนอภารกิจและการพัฒนาใน
ด้านต่างๆของกรมฯ สู่ประชาชน 
 

6.9 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(PA)และตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
(ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 8 เดือน 
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัตริาชการของกรม
รอบ 8 เดือน   

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

26 มิถุนายน 2561  


