
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 4/2561 1 
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30-11.00 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 
 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. นายสุรศักดิ์   หมื่นพล  (แทน)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. นายประสาท           ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 2 
2.นางเดือนถนอม    พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
3.นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
4.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
5.นายสุธน           วงษ์ชีรี  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
    (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์10 
6.นางสาวประไพ            วงศ์สินคงม่ัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 11 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร             12 
7.นางสาวกุลชญา                    ไชยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 13 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 14 
8.นางหรรษา            ไทยศร ี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 15 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 16 
9.นายสันตกิจ            นิลอุดมศักดิ ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 17 
    ส านักงานเลขานุการกรม 18 
10.นางสาวศรัณยา           ธาราแสวง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 19 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 20 
11.นางบุญนิภา                   สงคราม นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 21 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 22 
12.นางสาวอิงอร            ประสารชัยมนตรี เภสัชกรช านาญการ 23 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 24 
13.นางสาวศุภกานต์           ศรีเพชร์ เภสัชกรช านาญการ 25 
     ส านักยาและวัตถุเสพติด 26 
14.นางสาวเพชรา            จิตรบรรจง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 27 
     ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 28 
15.นางสาวพราว            ศุภจริยาวัตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 29 
     สถาบันวิจัยสมุนไพร 30 
16.นายพรชัย            สินเจริญโภไคย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 31 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร   32 
17.นางสาวปฐมาพร           ปรึกษากร เภสัชกรช านาญการ 33 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 34 
 35 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 36 
1.นายสมฤกษ์            จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37 
2.นางสลักจิต           ชุติพงษ์วิเวท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  38 
                              (ภูมิคุ้มกันวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39 
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3.นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 1 
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 3 
1. นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 4 
    ส านักงานเลขานุการกรม 5 
2.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 6 

   ส านักงานเลขานุการกรม 7 
3.นางสาววรารัตน์  แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 8 
       ส านักงานเลขานุการกรม   9 
4.นางสาวสุจิตรา           คุ้มโภคา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 10 
    ส านักงานเลขานุการกรม     11 
5.นางสาววนิดา           วงศ์สอาด  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 12 
    ส านักงานเลขานุการกรม     13 
คณะเลขานุการ  14 
1.นางสาวสมถวิล           สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 15 
    กองแผนงานและวิชาการ  16 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 17 
    กองแผนงานและวิชาการ 18 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 19 
    กองแผนงานและวิชาการ     20 
4. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 21 
    กองแผนงานและวิชาการ 22 
5.นางสาวธนิดา            อารีรอบ  นักวิเทศสัมพันธ์ 23 
    กองแผนงานและวิชาการ 24 
6.นางน้ าอ้อย            ระงับ  พนักงานบริการ 25 
    กองแผนงานและวิชาการ 26 
 27 
เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 28 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 29 
          1.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ส าเร็จลุล่วงไปได้30 
ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่างๆรวมถึงรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศอดีต31 
ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดให้ความ32 
สนใจและชื่นชมผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ OTOP/SME นิทรรศการ 33 
Precision Medicine , AMR และชุดทดสอบฯ เป็นต้น 34 
         1.2 ตามที่ได้รับข้อมูลเรื่องการเพ่ิมอายุเกษียณราชการอย่างไม่เป็นทางการนั้นอาจยังปฏิบัติไม่ได้ในทันที 35 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 36 
 1.3 มอบหมายให้ผู้บริหารหน่วยงานเร่งประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือปรับอัตราเงินเดือนและ37 
เป็นขวัญก าลังใจ โดยมอบหมายฝ่ายการเจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการ 38 
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 1.4การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากยังมีอาคารที่ไม่มี1 
แบบแปลนน้ าประปา มอบหมายนายประสาท ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ และเลขานุการกรมในการด าเนินการ2 
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร 3 
 1.5เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งมาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4 
ยินดีสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาน้ าแร่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี , Medical 5 
Hub ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 ภูเก็ต ,การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์วิทยาศาสตร์6 
การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นต้น 7 
 1.6ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งกรมได้ร่วมกับ8 
หน่วยงานในพ้ืนที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 9 
และสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจผู้ขับขี่ 10 
 1.7ขณะนี้มีร่างกฎหมายปรมาณูเ พ่ือสันติ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบการตรวจ11 
เครื่องเอกซเรย์ทั้งหมด และอยู่ระหว่างการด าเนินการซึ่งถือว่าเป็นผลงานเด่นของกรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา  12 
 1.8กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จะมีการจัดงานมหกรรมคุณภาพ โดยมอบหมาย รองอธิบดี13 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุลและงานมหกรรมอาหาร มอบหมายผู้อ านวยการส านัก14 
คุณภาพและความปลอดภั ยอาหาร  เ พ่ื อ เป็ นการประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ ประชาชน เข้ า ถึ ง ผลง านของ15 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์16 
   17 
 วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2561      18 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ19 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 20 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 21 
 22 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี) 23 
   24 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 25 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 26 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  27 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 งบประมาณที่28 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 29 
ได้รับเงินประจ างวด 1,465,573,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 30 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ว ันที ่ 30 มีนาคม 2561 เป็นเง ินจ านวน 31 
708,770,242.06 บาท (เจ็ดร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 32 
48.29 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จ านวน 933,892,561.65 บาท (เก้าร้อย33 
สามสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกส ิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 63.63 ของเงิน34 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561  เบิกจ่ายร้อยละ 52.29 35 
ของงบประมาณ  36 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ37 
อยู่ในอันดับ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 48.29    38 
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  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี ่ร้อย1 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 193,921,151.59 2 
บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) มีรายจ่ายทั้งสิ้น 3 
115,515,647.16 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) คงเหลือ4 
ทั้งสิ ้น 513,529,120.35 บาท (ห้าร้อยสิบสามล ้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์)5 
รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 91,511,970.20 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ6 
บาทยี่สิบสตางค)์ 7 
 8 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเร่งรัดการใช้งบด าเนินการส าหรับงบฝึกอบรมให้ใช้ภายในไตรมาส 2 9 
ซึ่งในส่วนของงบลงทุนมีการเบิกจ่ายได้ดีแล้ว 10 
 11 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  12 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  13 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 14 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 15 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 16 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 17 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  18 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 71.19 19 
-สรุปภาพรวมหมวดครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/20 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 21 
-สรุปภาพรวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 22 
1/1 เชียงราย,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2 พิษณุโลก,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5 สมุทรสงคราม,ศูนย์23 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8 อุดรธานี (มีความผิดพลาดจาก24 
กรมบัญชีกลาง)  25 
       กองแผนงานได้ติดตามงบเหลือจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบเดียวกับงบลงทุน เพื่อเป็นข้อมูล26 
รายงานส านักงบประมาณและประกอบการเข้าพิจารณา พรบ งบประมาณ 2562 ส่งรายงานที่ E-mail 27 
monitor_plan@dmsc.mail.go.th ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00น. 28 
        29 

      มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ช่วยเบิกจ่ายงบลงทุนให้ส าเร็จ หากเบิกจ่ายไม่ได้ 30 
ปีงบประมาณหน้าจะของบเพ่ือจัดซื้อไม่ได้อีก โดยสามารถน าเงินเหลือจ่ายงบลงทุนมาจัดซื้อครุภัณฑ์หรือจ่ายค่า31 
สาธารณูปโภคได้ และมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุช่วยตรวจสอบเรื่องราคากลางเนื่องจากมีหนังสือแจ้งจากส านักงานการ32 
ตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการก าหนดราคากลาง33 
สูงเกนิไป ซึ่งหากผิดระเบียบกรรมการราคากลางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีความผิดทางอาญาด้วย 34 
 35 
  4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 36 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  37 
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  38 
 39 
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ผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน 1 
1.การประชุมหรืออบรมที่เกี่ยวข้อง 2 
   15-16 มกราคม 2561ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
   6 มีนาคม 2561 ประชุมการบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร    4 
                        จัดการภาครัฐ (PMQA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
2.การตรวจประเมิน   6 

ตรวจติดตามภายในครั้งที่ 1 โดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (self audit) หน่วยงานส่งการแก้ไข          7 
เรียบร้อยแล้ว 8 
3. การรับตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที ่1เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 9 
ผลการแก้ไขข้อสังเกต 10 

ประเด็น ข้อเสนอ 
1.การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและและการ
ก ากับติดตาม 
-ต้องน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เห็นสถานการณ์และ
แนวโน้มของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

1.รวบรวมและสรุปตัวชี้วัดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงย้อนหลัง น าเข้า
ในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) 
2. ทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 

1.2.การจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพของ
การแก้ไข 
และการตรวจสอบระบบ เช่น 
  - การไม่ปฏิบัติตามแผนฯ 
  -ควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบกับการด าเนินการ
ไม่ครบถ้วน 
  - การจัดการความเสี่ยงไม่สมเหตุสมผล 

1.ทุกหน่วยทวนสอบและปรับปรุง 
2.ทวนสอบสมรรถนะบุคลากรและท าแผนพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบก ากับติดตามและประเมินผล
ของกรมแบบบูรณาการ 
       - ตรวจสอบภายใน / ควบคุมภายใน / Internal Audits 
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
       - ตรวจราชการและนิเทศงาน 
4.มอบหมายให้กลุ่มภารกิจเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การบูรณาการงานของกรม  
        - กลุ่มพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ  
        - กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
        - กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค 

 11 
ประเด็นการจัดการความเสี่ยงภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 

ความเสี่ยง/ประเด็น เหตุผล มาตรการดูแล 
1.ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
-กฎระเบียบด้านพัสดุ 

-การบ่งชี้ปัญหาจากรายงานต่างๆ(สตง.
ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน/ITA เป็น
ต้น) 
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 

-จัดอบรม 
-การทวนสอบวิธีการ 
-จัดท าคู่มือ 

 

2.ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ -ระบบ IT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้อย
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

-จัดอบรม 
-จัดท าแผนการพัฒนาภาพรวมของกรม 
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ความเสี่ยง/ประเด็น เหตุผล มาตรการดูแล 
3.ความเสี่ยงภัยสุขภาพ 
-ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ   ด้านเคมี 

-ข้อสังเกตจากการตรวจประเมินของ URS 
-คณะอณุกรรมการความปลอดภัยด้านเคมี
ระดับกรม 

-จัดอบรม 
-จัดท าแผนภาพรวมของกรม 
-จัดท าคู่มือ 

การด าเนินการ ณ ปัจจุบัน 1 
1.ทวนสอบตัวชี้วัดและกระบวนการของกรมให้เป็นเอกภาพ โดย กพร./ประธาน PMQA หมวด 6 2 
2.เตรียมความพร้อมงานมหกรรมคุณภาพของกรมวิทยาศสตร์การแพทย์ 3 
  -รายการที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 , ISO 15189 , ISO 17043 4 
  -การรับรองระบบคุณภาพของกรม ระดับสากล/ประเทศ/กระทรวง 5 
  -PT Provider / CRM / RM / เชื้อมาตรฐาน / Calibration / มาตรฐาน แนวทาง คู่มือ 6 
  -การเป็น Reference Lab / WHO CC / OECD-GLP 7 
  -การประกาศเกียรติคุณ / มอบโล่ / รางวัล 8 
3.จัดอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 (24-25 เม.ย. 61) 9 
 10 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า การท าระบบคุณภาพที่ส าคัญคือไม่เป็นการเพ่ิม11 
ภาระงานและลดความซ้ าซ้อน เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนของกรมเช่น PMQA ตัวชี้วัดอ่ืนๆ 12 

 13 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 14 
  15 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  16 
 6.1 การก าหนดต าแหน่ง ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษส าหรับต าแหน่งในสายงานด้าน 17 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 18 
  หั วหน้ าฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่  น า เสนอที่ ประชุ มตามเอกสารประกอบการประชุ มดั งนี้                            19 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ20 
ก าหนดต าแหน่ง กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี21 
ประสบการณ์ ต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ไว้22 
ดังนี้ 23 
 -มีลักษะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่างานเทียบได้กับลักษณะงาน  24 
วิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ 25 
 -ให้ก าหนดต าแหน่งในลักษณะกรอบระดับต าแหน่ง เป็นต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือ26 
ช านาญการพิเศษ ได้ทุกต าแหน่ง 27 
 -ไม่ต้องยุบเลิกต าแหน่งเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพ่ิมขึ้น 28 
 -เมื่อก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษไว้แล้ว หากผู้ครอง29 
ต าแหน่งพ้นไป ระดับต าแหน่งดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไป 30 

ต าแหน่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ได้ มี 7 ต าแหน่ง คือ 31 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ32 
คอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเกษตร 33 

 34 
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โดยสามารถด าเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 1 
1. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 2 

ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ให้สอดคล้องตามภารกิจของส่วนราชการ 3 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง ระดับช านาญการ และระดับ4 

ช านาญการพิเศษ ต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงขึ้นในสาระส าคัญจากระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการตามล าดับ 5 
3. ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 6 

ขั้นตอนการด าเนินการ 7 
1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม มีหนังสือถึงหน่วยงาน แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการ8 

ด าเนินการ และแบบฟอร์มที่ต้องด าเนินการ 9 
2. หน่วยงานพิจารณาเสนอต าแหน่งเลขที่ ที่จะขอก าหนดเป็นระดับช านาญการพิเศษ และจัดท าเอกสาร10 

ประกอบการพิจารณา ส่งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 11 
2.1 แบบประเมินต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 12 
2.2 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 13 
2.3 แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 14 

โดยประมาณการก าหนดส่งข้อมูล เอกสารประกอบการพิจารณา ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 8 15 
มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ในระหว่างการด าเนินการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อค าถามจากการด าเนินการ และ16 
จัดท า ถาม – ตอบ ไว้ในเว็บไซต์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 17 
 3. เสนอคณะกรรมการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ส าหรับต าแหน่งในสายงานด้าน18 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณากลั่นกรองการขอก าหนดต าแหน่ง 19 
 4. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น 20 

5. เสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ 21 
6. เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง 22 
ขั้นตอนการด าเนินการ 23 

ขั้นตอน ช่วงระยะเวลา 
1.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม มีหนังสือถึงหน่วยงานแจ้ง
หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการด าเนินการ และแบบฟอร์มที่ต้องด าเนินการ 

เมษายน 2561 

2.หน่วยงานพิจารณาเสนอต าแหน่งเลขท่ี ที่จะขอก าหนดเป็นระดับ
ช านาญการพิเศษ และจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาท ส่งฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ 

เมษายน 2561- 8 มิถุนายน 2561 

3.เสนอคณะกรรมการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ
พิเศษส าหรับต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณากลั่นกรองการขอก าหนดต าแหน่ง 

มิถุนายน 2561 

4.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. พิจารณา
กลั่นกรองในเบื้องต้น 

กรกฎาคม 2561 

5.เสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุขให้ความเห็นชอบ 

บค. สป. เป็นผู้ก าหนดช่วงเวลาการ
ประชุม 

6.เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง บค. สป. เป็นผู้ก าหนดช่วงเวลาการ
ประชุม 

  24 
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 มติที่ประชุม   ประธานแจ้งว่าเนื่องจากการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวนี้ใช้งบบุคลากร ซึ่งเป็นภาระผูกพันกับ1 
เงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานจัดท าข้อมูลเสนอเพ่ือความก้าวหน้าของบุคลากร และจะจัดสรรตามงบประมาณที่มี   2 

 3 
  6.2 รายงานความก้ าวหน้ าผลการปฏิบัติ ราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์             4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 

ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน 
PA + ม.44 (Functions Base) 

ตัวชี้วัด สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

1.การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยาต้านจุลชีพ 

บรรลุเป้าหมาย 
มีแผนปฏิบัติการ 
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับบุคลากรของศูนย์วิทย์ 
และรพ.เครือข่าย 

1.ก าลังคนไมเ่พียงพอ 
2.โปรแกรมของ รพ. 
ไม่เอ้ือในการส่งข้อมูล
ให้กับกรม 

- ปรับปรุง
โปรแกรม 

2.การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพ่ือ
แก้ปัญหาวัณโรค 

บรรลุเป้าหมาย         
สามารถถอดรหัสพันธุกรรม
ของเชื้อวัณโรคดื้อยา และ
สร้างระบบการแปลผลการ
ถอดรหัสพันธุกรรมส าหรับ
เชื้อวัณโรคในประเทศไทย 

- คุณภาพของสาร
พันธุกรรมของเชื้อ
วัณโรคและความ
ถูกต้องของเทคนิค
การหาล าดับเบสขั้น
สูง 

 

3.การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ที่
ผลิ ต ในประเทศเ พ่ื อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การส่งออก 

บรรลุเป้าหมาย 
ศึกษาและระบุวิธีวิเคราะห์ที่
ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ครบ
ทุกรายการทดสอบ 

- -  

4.จ านวนชนิดของ
สมุนไพรในเครื่องส าอาง
ที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์และเปิด
ให้บริการ 

บรรลุเป้าหมาย 
ได้วิธีวิเคราะห์สมุนไพรใน
เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง แ ล ะ เ ปิ ด
ให้บริการ จ านวน 2 ชนิด 

-   

5.จ านวนนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนา
ต่อยอด 

บรรลุเป้าหมาย 
พัฒนาฐานข้อมูลนวัตกรรม 
จัดท าแผนถ่ ายทอดและ
แ ผ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
นวัตกรรม เทคโนโลยีสุขภาพ 
ปี 2561 

 
 
 

การ Implement 
แผนถ่ายทอดและ
แผนการใช้
ประโยชน์
นวัตกรรม/
เทคโนโลยีได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 

 

 6 
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ปัญหา/อุปสรรค 1 
1.ทิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาภาพรวมของกรมที่สังเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการและสถานการณ์2 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ยังขาดการก าหนดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้การ3 
พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และเทคโนโลยี ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่วร 4 
2.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่มีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่และทรัพยากรส าหรับขับเคลื่อนด้านพัฒนาต่อยอด5 
องค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ชัดเจน 6 
3. ฐานข้อมูลนวัตกรรมและ เทคโนโลยีในภาพรวมของกรมยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ (ปัจจุบันมีข้อมูลย้อนหลัง 5 ป)ี 7 
 8 

ผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6เดือน 
ม.44 (Agenda Base) 

ตัวชี้วัด สถานการณ์ ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

6.การสร้างความรับรู้
และความเข้าใจแก่
ประชาชน 

บรรลุเป้าหมาย 
6.1ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่างตุลาคม 2560 
– มีนาคม 2561 ได้ครบถ้วนเกินเป้า (เป้าหมาย
ตามแผน 237 ครั้งด าเนินการได้ 480 ครั้ง)  
6.2การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
ได้ร้อยละ 100 คือ 1เรื่อง 

 - - 

ม. 44 (Innovation Base) 
4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
4 . 1ข้ อ เ สน อ ก า ร
พัฒนานวัตกรรม 

ชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสซิก้าด าเนินการได้
ตามแผน 

- - - 

ม.44 (Innovation Base + ประเมินผู้บริหาร) 
ตัวชี้วัด สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

4.2ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
การลดพลังงาน ไฟฟ้าลดได้

ไม่ถึง 10% 
ใ น แ ต่ ล ะ
เดือนน้ ามัน
ลดได้ 

รอบ 4 เดือนแรก 
รายงานในระบบ e-
report.enegy.go.th
ล่าช้าไม่ตรงตามเวลา
ที่ก าหนดรายงาน
ข้อมูลไม่ครบท าให้ไม่
มีผลการรายงานใน
ระบบe-SARเนื่องจาก
หากเลยเวลาที่
ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดระบบรายงาน
จะปิดไม่สามารถเข้า
ไปรายงานได้มีผลให้
ไม่ผ่าน 

รายงานในระบบ 
e-SAR ไม่ทัน ไม่
สามารถลด
พลังงานได้ทุก
เดือนๆ ละ10% 

ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าภาพก ากับ
ติดตามผู้รับผิดชอบให้มีการ
รายงานข้อมูลไฟฟ้า และน้ ามัน
ในระบบ e-
report.energy.go.th.ให้ตรง
เวลาและครบถ้วน(ภายในวัน
สุดท้ายของเดือนถัดไป)โดย
รวบรวมข้อมูลจากส่วนกลางและ 
ศวก.เชียงราย ภูเก็ต 
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ตัวชี้วัด สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
การลดกระดาษ บรรลุ

เป้าหมาย 
10.83% 

รายงานล่าช้ากว่า
ก าหนด 

รายงานในระบบ 
e-SAR ไม่ทัน 

-หน่วยงานเจ้าภาพรายงานให้
กลุ่ม ก.พ.ร. ให้ ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 
-กอง/ส านักรายงาน 
ข้อมูลให้เจ้าภาพตามเวลา 

การประหยัด
งบประมาณ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
10.50% 

รายงานล่าช้ากว่า
ก าหนด 

รายงานในระบบ 
e-SAR ไม่ทันไม่
ได้ผลตามเป้าคือ 
5% 

-หน่วยงานเจ้าภาพรายงานให้
กลุ่ม ก.พ.ร.ให้ตรงตามเวลาที่ 
ก าหนด 
-กอง/ส านักรายงานข้อมูลให้
เจ้าภาพตามเวลาที่ก าหนด 

MOU กับสถาบัน
อาหาร ม.มหิดล 

เป็นไปตาม 
MOU 

- -  

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศตรวจสอบ
สถานะการรายงาน
ทดสอบออนไลน์ด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

เป็นไปตาม
แผน 

- - - 

การให้ค าปรึกษา
แนะน า/ให้ความรู้ ณ 
พ้ืนที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เป็นไปตาม
แผน 

- - - 

 
ม.44(Potential Base) 

ตัวชี้วัด สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

5.ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5.1การจัดท าแผน
และด าเนินการตาม
แผนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ
ในช่วง 6 เดือนแรกตามแผนที่
จัดส่งส านักงาน ก.พ.ร.(ก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 35) 
3โครงการ ยาเสพติดอุตสาหกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ แลการผลิต
ภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม ร้อย 70.55 ผลการ

ตัวเลขงบประมาณที่ใช้ใน
การค านวนของกรมและ
ส านักงบประมาณไม่
ตรงกัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย
ความส าเร็จ
ของผลงาน
และผลเงิน 

ท า ค ว า ม
ชัดเจนกับ 
สกพร.และ
ส านักงบฯ 
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เบิกจ่าย GFMIF ร้อยละ 81.33 
(เป้าหมาย 70-89 %) 

5.2 การด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 

จัดท าแผนเรียบร้อยแล้ว ส่งแผน
ให้กระทรวงแล้ว รอส่งแผนให้ สก
พร. ภายในวันที่ 18 เม.ย. 61 

การวิเคราะห์บทบาท
ภารกิจส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้ก าหนดแบบฟอร์มและ
ใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ซึ่งบางเรื่อง
เข้าใจยาก ไม่มีความ
ชัดเจน 
ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงานไม่ชัดเจน 
ข้อมูลบางอย่างไม่ได้มี
การจัดเก็บ 

  

 1 
 2 

ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ 2561 รอบ 6เดือน 
ประเมินผู้บริหาร 

ตัวชี้วัด สถานการณ์ ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล ประเมินตนเอง Self-assessment)ตามแบบประเมิน
ข้อค าถามตามที่ส านัก ก.พ.ร. ก าหนด 10 ข้อ
(ประเมินมี/ไม่มี 
ประเด็นการมีแผนปฏิบัติการการให้ความรู้ด้านดิจิทัล
แก่บุคคลากร น าดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ปฏิบัติงานการจัดท าระบบส ารองของสารสนเทศ 
พร้อมใช้งานมีการด าเนินการตามกิจกรรมที่ถูก
ประเมินทุกกิจกรรม 

- ด้าน
คุณภาพ 

 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
      13 



13 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 4/2561                                                                          วันอังคารท่ี 10 เมษายน 2561 
 

 

การประเมินผู้บริหารองค์การ 
ตัวชี้วัด แนวทางประเมินเดิม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

รอบ1 รอบ2 
การก ากับดูแลการ
ทุจริต 

ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment:ITA) 

ใช้การ
ส ารวจ
ออนไลน์ 

ใช้
คะแนน 
ITA 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง 

วิสัยทัศน์ ประเมินตนเอง Self-assessment) ตามแบบ
ประเมินข้อค าถามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด
ค าถาม 10 ข้อ(ประเด็นการก าหนด วิสัยทัศน์,ภาวะ
ผู้น ามี/ไม่มี) 

30 เม.ย. 
61 

29 ต.ค.
61 

กองแผน 

การสร้างคุณธรรม 
จริธรรมในองค์การ 

ประเมินตนเอง Self assessment) ตามแบบ
ประเมินข้อค าถามตามที่ส านัก ก.พ.ร.ก าหนด 10 
ข้อ ประเด็นซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การเป็นแบบอย่างที่ดี(ประเมินมี/ไม่มี) 

30 เม.ย. 
61 

29 ต.ค.
61 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง 

การสร้างขวัญ
ก าลังใจ/ดูแลเอาใจ
ใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผลจากการส ารวจการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การ
ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาจากกลุ่มเป้าหมาย
(Survey Online)โดยใช้แบบประเมินข้อค าถาม
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 2 รอบ 10 ข้อ
ค าถาม (ประเมิน มี/ไม่มี) 

19-25 
มี.ค.61 

10-16 
ก.ย. 61 
ผู้ตอบ
แบบ
ส ารวจ 

ฝ่าย จ .+
ก.พ.ร. 

การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

ประเมินตนเอง Self-assessment ตตตามแบบ
ประเมินข้อค าถามตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
2 ค าถาม 

30 เม.ย. 
61 

29 ต.ค. 
61 

กองแผน+ 
สล. 

 1 
  มติที่ประชุม ประธานแจ้ งว่ าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถท าได้  เนื่ องจาก2 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน่วยงานเพิ่ม แต่สามารถประหยัดน้ ามันได้โดยมอบนโยบายให้เติมน้ ามันจากปั๊มน้ ามัน3 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องจากมีส่วนลด ยกเว้นกรณีจ าเป้นที่ต้องเติมน้ ามันนอกสถานที่ให้ผู้บริหารลงลายมือ4 
ชื่อก ากับในใบเสร็จรวมทั้งควรเดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะและลดการใช้กระดาษโดยอนุมัติให้ซื้อกระดาษ 80% ของ5 
ยอดปีท่ีแล้ว/การประชุมแบบไร้กระดาษ (paperless) ส าหรับกรณีที่จ าเป็นให้จ้างเหมาจัดท ารูปเล่ม 6 
 7 
       6.3 ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์8 
และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 9 

 นางบุญนิภา สุวรรณกาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รายงานผลการด าเนินการดังนี้ 10 
การด าเนินกิจกรรมส าคัญ 11 
1.จัดประชุมวางแผนโครงการ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง  (17 ตุลาคม 2560) 12 
2.จัดประชุมด้านวิชาการร่วมกับ รพร.21แห่งและมูลนิธิ รพร. ทบทวนข้อก าหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 13 
(ISO15189:2012/ISO15190:2003/ISO19011:2011/มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิฉัย (6-8 ธันวาคม 2560)) 14 
3.ตรวจติดตามภายในตามระบบคุณภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ISO 15189:2012/ISO 15190:2003/มาตรฐาน15 
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย/จัดประชุมวิชาการ (ธันวาคม-มิถุนายน 2561)) 16 
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4.นิเทศ ติดตามประเมินผล โดยทีมพ่ีเลี้ยง/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพ้ืนที่ (มกราคม-กรกฎาคม 2561) 1 
5.ผลลัพธ์ 2 
-รพร.ทุกแห่งมีคุณภาพครบตามมาตรฐาน 3 
-จัดงานประชุมเพ่ือประกาศศักยภาพของ รพร.ในเดือนกรกฎาคม 2561 4 
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 5 

วันที ่ สถานที่ ด าเนินการโดย 
7 ธันวาคม 2560 รพร.ปัว จ.น่าน ศวก.ที่1/1 เชียงราย 
8-9 มกราคม 2561 รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก ศวก.ที่2 พิษณุโลก 
13-15 กุมภาพันธุ์ 2561 รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

รพร.สว่างดินแดน จ.สกลนคร 
รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

ศวก.ที่8 อุดรธานี 

14-16 มีนาคม 2561 รพร.เชียงของ จ.เชียงราย 
รพร.เด่นชัย จ.แพร่ 

ศวก.ที่1/1 เชียงราย 

22 มีนาคม 2561 รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ศวก.ที่2 พิษณุโลก 
ภาพประกอบ 6 

 7 
การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 8 

วันที ่ กิจกรรม สถานที่ 
21-23 มกราคม 2561 จัดประชุมการสร้างเสริมศักยภาพระบบงาน

คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
โรงแรมริเวอร์ไรน์ 
จังหวัด นนทบุรี 

27-28 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุม
คุณภาพ เครื่องสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล 

โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัด อุดรธานี 

27 มีนาคม 2561 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค รอบ 6 เดือน 

ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 9 
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและขยายการรับรอง 10 
1.ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น  11 
-บุคลากรเท่าเดิมหรือน้อยลง  12 
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-ห้องปฏิบัติการคับแคบ 1 
-ไม่มีเวลาจัดท าหรือทบทวนเอกสารคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 2 
-การพัฒนาด้านวิชาการน้อยลง ไม่ทั่วถึง 3 
2.การสอบเทียบเครื่องมือ 4 
-บริษัทไม่ผ่าน ISO/IEC 17025 5 
-ขาดงบประมาณ 6 
3.บางรายการทดสอบไม่มีผู้ด าเนินแผนการทดสอบความช านาญ 7 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 8 
1.สรุปปัญหาอุปสรรค เพ่ือน าเสนอผู้บริหารของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 9 
2.สรุปปัญหาอุปสรรคเพ่ือน าเสนอผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
3.จัดประชุมวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 11 
-จัดประชุมวิชาการ เรื่องเครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 12 
-จัดประชุมวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพในงานรังสีวินิจฉัย 13 
4.จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการในกรณีที่ไม่มี PT 14 
 15 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้สรุปปัญหาอุปสรรคน าเสนอต่อผู้บริหารกรมเพ่ือ16 
น าเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องและตรงตาม17 
วัตถุประสงค์ในการเป็นห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนนโยบายเรื่อง Service Plan  18 

รองอธิบดีนางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล แจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน19 
มหกรรมคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาจจัดควบคู่ไปกับการจัดประชุมของ รพร. ในช่วงเดือน 20 
กรกฎาคม ได้จึงขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่ส่งไปด้วย 21 

ผทว.สุธน วงษ์ชีรี ให้ข้อเสนอแนะว่าปัญหาของการสอบเทียบเครื่องมือ บางครั้งท าเกินความจ าเป็น ควรสอบ22 
เทียบเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติ การได้จัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน23 
ความสามารถห้องปฏิบัติการในกรณีที่ไม่มี PT ไว้แล้ว 24 

 25 
  6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ27 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 28 
 29 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เสนอข่าวด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ และ30 
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้ผู้อ านวยการให้ข้อมูลกับนักข่าวโดยตรง โดยประธานมอบให้โฆษก31 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมฤกษ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)เป็นผู้ให้ข่าว 32 
 33 

 6.5 แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (HAPPY MONEY PROGRAM) 34 
 หัวหน้าฝ่ายคลัง รายงานแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ดังนี้ 35 

ความเป็นมา  36 
ข้อมูลจากการส ารวจระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2560 จ านวน 97 ,567 คน จาก 421,342 คน37 
(23.2%)พบว่า เจ้าหน้าที่เป็นหนี้สถาบันการเงินและหนี้นอกระบบ รวมหนี้สินทั้งสิ้น 115,973,348,248.-บาท 38 
แนวทางการแก้ไข 39 
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จัดท าแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (HAPPY MONEY PROGRAM ) โดยมีเป้าหมายด าเนินการ 5 ด้านดังนี้ 1 
1.ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย (HAPPY HOUSE)เพ่ือRefinance/ บ้านหลังใหม ่2 
2.คลินิกสุขภาพทางการเงิน (Happy money clinic)ให้ค าปรึกษาในการหารายได้การเก็บออมและการใช้จ่าย 3 
3.การส่งเสริมการออม (Happy Saving) เพ่ือการส่งเสริมการออม 4 
4.การประนอมหนี้สิน (Happy Redeeming) เช่นการเจรจาลดดอกเบี้ยสินเชื่อธนวัฎ (เหลือ 7.4% )และ SCB Happy 5 
(เหลือ 7.5%) 6 
5.สวัสดิการอ่ืนๆ(Happy Welfare) เช่น ประกันรถยนต์ (Happy car Insurance)และค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร (Happy 7 
Communication)เป็นต้น 8 

โดยกระทรวงคัดเลือกธนาคาร บริษัทประกันภัยและบริษัทสื่อสารที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดโดยปัจจุบันมีธนาคาร9 
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และ AIS (ส าหรับ AIS ได้ข้อยุติแล้วอยู่ระหว่างท าข้อตกลง)ร่วม MOU แล้ว 10 

วิธีการขอรับบริการ สามารถประสานขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารทั้ง 2 แห่งและแจ้งให้ฝ่ายคลังด าเนินการใน11 
ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป (ตามหนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๐๑.๐๓/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 12 
เรื่องขั้นตอนในการด าเนินการขอยื่นเรื่องกู้เงินกับธนาคารไทยพาณิชย์) 13 

การด าเนินการในเรื่องนี้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเปิดคลินิกสุชภาพทาง14 
การเงิน (Happy money clinic) เมื่อวันที่  7กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าสู่15 
กระบวนการของแผนการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินนี้แล้วจ านวน 19 ราย และมี 1 ราย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้ง16 
การหักหนี้ในเดือนมีนาคม 2561 แล้ว 17 

 18 
ภาพประกอบ 19 

 20 

 21 
 22 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีนางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุลแจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข จะมี23 
สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกันรถยนต์ (Happy car Insurance) และ Happy Communication กับบริษัท AIS 24 

 25 
 26 
 27 
 28 
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วาระที่ 7เรื่องอ่ืนๆ 1 
ผทว.กนกพร อธิสุข แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ 2 
7.1ขอความร่วมมือบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงจากงานประชุมวิชาการ3 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 โดยส่งมายังอีเมล์ ผทว.กนกพร 4 
7.2เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงาน KM Season 2 ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยขอให้5 
แต่ละหน่วยงานคัดเลือก Story Telling อย่างน้อย 1เรื่อง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะคัดเลือกผู้ชนะเลิศจากท้ัง 6 
2 รอบเพ่ือส่งประกวดระดับกระทรวงในเดือนมิถุนายนต่อไป 7 

 8 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  9 

 10 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 11 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 12 
       ผู้จดรายงานการประชุม 13 
 14 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 15 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 16 
 17 
 18 


