
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 8/2561 1 
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 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 
ผู้บริหาร 8 
1. นางอุรุญากร  จันทร์แสง  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 9 
2. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 10 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 11 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  12 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 13 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 14 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 15 
8. นายสุรศักดิ์   หมื่นพล  (แทน)ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 16 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 17 
10. นางสาวสมถวิล  สายนภา  (แทน)ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 18 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 
12. นางสาวปนัดดา           เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 21 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 22 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 23 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 24 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 25 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 26 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 27 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 28 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 29 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 30 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 31 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  32 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 33 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 34 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 35 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 36 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 37 

 38 
 39 
 40 
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นักวิชาการ  1 
1.นางเดือนถนอม    พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
2.นางสลักจิต           ชุติพงษ์วิเวท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
     (ภูมิคุ้มกันวิทยา)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4.นายสุธน           วงษ์ชีรี  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
                             ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5.นางสุดธิดา  หมีทอง  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
     (เคมี) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6.นายอภิวัฏ   ธวัชสิน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
     (พิษวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  13 
7. นางวิชชุดา  จริยะพันธุ์  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
      (ชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 16 
1.นายพิเชฐ            บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 
2.นายสมฤกษ์                     จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 
3.นายประสาท           ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 19 
4.นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  20 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 
5.นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์  22 
 23 
ผู้เข้าร่วมประชุม  24 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 25 
    ส านักงานเลขานุการกรม 26 
2.นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 27 
         ส านักงานเลขานุการกรม 28 
3.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 29 

   ส านักงานเลขานุการกรม   30 
4.นางสุกัญญา           ก าแพงแก้ว  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 31 
    ส านักงานเลขานุการกรม   32 
5. นางสาวมนทิรา            รัชตะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 33 
    กองแผนงานและวิชาการ 34 
5.นายมาลายุทธ           คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 35 
    ส านักงานเลขานุการกรม 36 
 37 
 38 
 39 
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คณะเลขานุการ  1 
1.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 
    กองแผนงานและวิชาการ 3 
2.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 
    กองแผนงานและวิชาการ 5 
3. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
4. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 8 
    กองแผนงานและวิชาการ 9 
5.นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  พนักงานธุรการ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
 12 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 13 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 14 

1.1 ประธานแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานในการประชุม DMSc R2R Forum 2018 15 
“การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม”และเสนอแนะให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน16 
ภายในกรมฯเพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  17 
 1.2 ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องใน18 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมพิธีท าบุญตักบาตรใน19 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 20 
ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจตามจังหวัดของตนเองด้วย 21 
 1.3 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้ งนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ด ารงต าแหน่งอธิบดี22 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 23 
 1.4 ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท างาน โดย24 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องจ้างคนพิการปฏิบัติงานจ านวน 12 คนตามอัตราส่วนที่รัฐก าหนดไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่25 
นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญมาก โดยประธานมอบหมายให้ส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีจ านวน26 
บุคลากรมากกว่า 50 คน ด าเนินการจ้างคนพิการให้ได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน และมอบหมายนางสาวจารุวรรณ 27 
รองอธิบดีฯเป็นผู้ประสาน 28 
 1.5 เร่งรัดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมฯและการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจะเชิญ29 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านใหม่ร่วมรับทราบด้วย รวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงงานก่อสร้าง/ภูมิทัศน์ของกรม 30 
โดยมอบหมายเลขานุการกรม รับผิดชอบ 31 
 1.6 ขอแสดงความยินดีกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับรางวัลการจัดนิทรรศการจากงานมหกรรมวิจัย32 
แห่งชาติ 2561 33 
 34 
 35 
 36 
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2561      1 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ2 

แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 3 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 
 5 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  6 
  7 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 8 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 9 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  10 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 งบประมาณที่11 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 12 
ได้รับเงินประจ างวด 1,463,573,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 13 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ว ันที ่ 17 สิงหาคม 2561 เป็นเง ินจ านวน 14 
1,260,625,595.20 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) 15 
ค ิด เป ็นร ้อยละ  85 . 89  ของ เ ง ิน งบประมาณที ่ไ ด ้ร ับ จ ัดสรรทั ้ง สิ ้น  เบ ิกจ ่ายจร ิง รวมผ ูกพ ัน  จ านวน 16 
1,395,933,849.15 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบห้า17 
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.11 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 18 
สิงหาคม 2561  เบิกจ่ายร้อยละ 85.50 ของงบประมาณ  19 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ20 
อยู่ในอันดับ 6 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 85.60    21 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย22 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 337,686,730.77 23 
บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) มีรายจ่ายทั้งสิ้น 24 
213,099,358.20 บาท (สองร้อยสิบสามล้านเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) คงเหลือทั้งสิ้น 25 
559,710,988.48 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)รายงาน26 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 88,199,258.40 บาท (แปดสิบแปดล้านหนี่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบแปดบาท27 
สี่สิบสตางค)์ 28 
 29 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่าย30 
งบลงทุนได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ควรด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะของบประมาณใหม ่31 
 32 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  33 
  นางสาวสมถวิล สายนภา กองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  34 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 35 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 36 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 37 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 38 
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เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  1 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 71.19 2 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 77.90 3 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88.00 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 80.34 4 
-สรุปภาพรวมงบครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ97 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ ส านักมาตรฐาน5 
ห้องปฏิบัติการและสถาบันชีววัตถุ) 6 
-ภาพรวมงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ ศวก. 1/1 7 
เชียงราย /ศวก.2 พิษณุโลก /ศวก.4 สระบุรี/ศวก.5สมุทรสงคราม /ศวก.7ขอนแก่น /ศวก.8อุดรธานี/ศวก.10 8 
อุบลราชธานีและศวก.12 สงขลา) 9 
สรุปการเบิกจา่ยงบเหลือจ่าย 10 
-งบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ครบถ้วนทุกรายการ  11 
        12 
       มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณที่เบิกจ่ายงบเหลือจ่ายครบถ้วน และให้ใช้อย่าง13 
คุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับกรม ซึ่งหากเป็นไปได้ อาจชะลอการใช้เงินบ ารุงไปก่อน โดยจะให้เริ่มขอในปี 14 
งบประมาณหน้า 15 
 16 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 17 
  18 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  19 
  6.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) และตามมาตรการปรับปรุง 20 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน และรายงานผลการติดตามการ21 
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  22 

       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้น าเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้  23 
 24 

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

1.การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ 
 
 
 
 
 

1. มีข้อมูลการป่วย
จากเชื้อดื้อยาของ
แบคทีเรียจาก
หน่วยงาน GLASS 
surveillance site 
ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก 
จ านวนอย่างน้อย 3 
แห่ง 

 
X 

 โปรแกรมของ 
รพ. ไม่เอ้ือใน
การส่งข้อมูล
ให้กับกรม  
 

- ปรับปรุง
โปรแกรม/
การใช้
โปรแกรม
เดียวกัน
ทุก รพ. 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

3. มี ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง
นโยบายเพ่ือการปรับปรุง
ด้านห้องปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. เ สนอร่ า งมาตรฐ าน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ฉ บั บ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ปรับปรุง
จากปี 2560) และมาตรฐาน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ฉ บั บ
ปรับปรุงครั้งที่ 1(ปรับปรุง
จากปี 2560) ต่อกระทรวง
สาธารณสุข 

2. มีรายงานผลการ
สุ่มตรวจสอบ 
antibiogram ร้อยละ 
30 ของโรงพยาบาลที่
ส่ง antibiogram 

-มีข้อมูลการป่วยจากเชื้อดื้อยาของแบคทีเรียจากหน่วยงาน 
GLASS surveillance site ตามแนวทางขององค์การอนามัย
โลกจานวน 4 แห่ง คือ สถาบันบาราศนราดูร โรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลบาง
รัก  
-มีรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ antibiogram ร้อยละ 30 
ของโรงพยาบาลที่ส่ง โดย ศวก. จานวน 15 แห่ง และมีการ
สรุปผลจาก ศวก.จานวน 15 แห่ง (ครบทุกแห่ง) 

   
2.การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อ
แก้ปัญหาวัณโรค  
 

1. จัดท ารายงานฉบับ
ส ม บู ร ณ์ เ ส น อ ต่ อ
ผู้บริหาร 
2. ได้ข้อมูลอัตราการ
ดื้ อ ย าต้ านวั ณ โ รค
อย่างน้อย 3 จังหวัด 
3. ได้ระบบฐานข้อมูล
สนั บสนุ นงานด้ าน
ร ะ บ า ด วิ ท ย า เ ชิ ง
โมเลกุลของเชื้อวัณ
โรคดื้อยาในประเทศ
ไ ท ย  เ พ่ื อ ใ ช้
ประกอบการตัดสินใจ
ทางนโยบาย 

- ผลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคจานวน 
750 ตัวอย่าง 
- วิเคราะห์ภาวะดื้อยา และการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดื้อยาของเชื้อวัณโรคของประเทศไทย ของข้อมูลตัวอย่างจาก 
50 จังหวัด 
- รายงานข้อมูลภาวะดื้อยา ของเชื้อวัณโรคจาก 
1. โครงการ National Surveillance of Drug resistance in 
Tuberculosis ครั้งที่ 5 ครอบคลุมพ้ืนที่ 50 จังหวัด 
2. พ้ืนที่ที่มีการระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
3. พ้ืนที่ที่มีอัตราการรักษาวัณโรคส าเร็จต่ า ครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ที่
ผลิตในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ส่งออก  
 

สามารถให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ New 
Biopharmaceutical 
ได้ครบทุกรายการ 
อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐานวิธีปฏิบัติการได้รับอนุมัติ 
และอยู่ระหว่างขออนุมัติเปิดให้บริการ 
 
 

4.จ านวนชนิดของ
สมุนไพรในเครื่องส าอางที่
สามารถตรวจวิเคราะห์
และเปิดให้บริการ  
 

ได้วิธีวิเคราะห์
สมุนไพรใน
เครื่องส าอางและเปิด
ให้บริการ จ านวน 8 
ชนิด 

- ได้แก่ มะเขือเทศ มะขามป้อม กระแจะ มะเฟือง ดาวเรือง 
ฟ้าทะลายโจร 
-  ด า เ นิ นการตรวจ เอกลั กษณ์ สา ร  ellagic acid ใน
เครื่องส าอางผสมทับทิม จานวน 15 ตัวอย่าง 

5.จ านวนนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม ่หรือที่พัฒนาต่อยอด  
 

1. จ านวนนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือพัฒนาต่อยอด 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
อย่างน้อย 5 เรื่อง 
2. จ านวนนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด 
มีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

- สรุปผลการถ่ายทอด
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
สุขภาพให้แก่หน่วยงานอ่ืน 7 
เรื่อง  
- รายงานส ารวจจ านวน
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่ส าเร็จใน
ปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 
17 เรื่อง 

การ 
Implement 
กิจกรรมตาม
แผนไม่ได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 

เร่ง
ด าเนินการ
ตามแผน
ให้
สอดคล้อง
กับ Small 
Success 

ม.44 (Agenda Base) 
6. การสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชน  
 

6.1 ด าเนินการตาม
แผนฯ ระหว่าง 
เม.ย.- ก.ย.2561 ได้
ครบถ้วน ร้อยละ 

-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จ านวน 431 ครั้ง  
- เม.ย.61 จ านวน 122 ครั้ง 
- พ.ค.61 จ านวน 180 ครั้ง 
- มิ.ย.61 จ านวน 129 ครั้ง 
- ก.ค.61 จ านวน 108 ครั้ง 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

100 เป้าหมาย ตาม
แผน 147 ครั้ง) 
6.2. การชี้แจง
ประเด็นส าคัญที ่ทัน
ต่อสถานการณ์ ได้
ร้อยละ 100(ถ้าม)ี 

ม.44 (Innovation Base)  
4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม  
4.1 ข้อเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม  
 

ได้นวัตกรรมใหม่คือ 
ชุดทดสอบตรวจหา
แอนติบอดี  IgG และ 
IgM ต่อเชื้อไวรัสซิกา 
ชนิด Rapid test 

ได้ชุดทดสอบการติด เชื้ อ
ไวรัสซิก้าและน าไปใช้  
 

 

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

ลดการใช้ไฟฟ้าและ
น้ามนัลงได้ 10 % 
เทียบกับค่า
มาตรฐาน (ทกุ
เดือน)  
 

ไฟฟ้า -
33.90 % 
น้ามัน 
81.72 %  

ไม่สามารถลด
การใช้ไฟฟ้าได ้ 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมินผล  
ม.44 และ
ประเมิน
ผู้บริหาร
องค์การ 

 

แนวทางแก้ไข ผู้บริหารหน่วยงานก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
และเจ้าภาพตัวชี้วัดก ากับติดตามหน่วยงานให้รายงานให้ครบถ้วนและตรงเวลา 
2.การลดกระดาษ  
 

งบประมาณท่ีใช้  
ซื้อกระดาษลดลง10 
% (นับสะสม)  

19.01%  
 

   

3.การประหยัดงบประมาณ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
สามารถประหยัดได้ 
5%(นับสะสม) 

รอบ 9 
เดือน
10.58% 

   

4. การบูรณาการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กับสถาบัน
โภชนาการ ม.มหิดล 

บันทึกข้อตกลง 
(MOU) และผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อตกลง 

 
เป็นไปตาม 
MOU 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

5. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศตรวจสอบ
สถานะการรายงาน
ทดสอบออนไลน์ด้าน
เครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย  

Mobile 
Application และ 
Web App 
ตรวจสอบสถานะของ
ตัวอย่างและการออก
รายงานผลทดสอบ
ออนไลน์ (E-report) 

 
เป็นไปตาม
แผน  
 
 

ไ ด้  Mobile Application แ ล ะ  Web App 
ตรวจสอบสถานะของตัวอย่างและการออก
รายงานผลทดสอบออนไลน์ (E-report) 
- ด าเนินการออกหมายเลขวิเคราะห์โดยเข้าสู่
กระบวนการรับตัวอย่างตามปกติ 
- ด าเนินการตรวจสอบสถานการณ์ทดสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ 
- สามารถพิมพ์ผลการทดสอบ Blind sample 
ได ้

6. การให้ค าปรึกษา 
แนะน า/ให้ความรู้ ณ 
พ้ืนที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานเป้าหมาย
ตามแผน (ระหว่าง 
เม.ย.-ก.ย.61 จานวน 
6 หน่วยงาน) ได้รับ
การให้ปรึกษา 
แนะน า/ให้ความรู้ ณ 
พ้ืนที่ 

เป็นไปตาม
แผน 
ตั้งแต่ 
รอบ 9 
เดือน 

หน่วยงานได้รับการให้ปรึกษา แนะน า/ให้
ความรู้ ณ พ้ืนที่ จ านวน 13 หน่วยงาน 
- พ.ค.61 จ านวน 4 หน่วยงาน 
- มิ.ย.61 จ านวน 9 หน่วยงาน 

7. ให้บริการ Application 
บนอุปกรณ ์Smart 
Devices ส าหรับบริการ
ข้อมูลการรับรองรุ่นการ
ผลิตชีววัตถุ  
 

 Application 
บริการข้อมูลการ
รับรองรุ่นการผลิตชีว
วัตถ ุ

เป็นไปตาม
แผน 

เปิดให้บริการ Application สาหรับบริการ
ข้อมูลการรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ ให้บริการ
บน Smart Devices ในระบบ android และ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Application 

8. การใช้โปรแกรม e-
report เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการในการ
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์  
 

โปรแกรม e-report 
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ 

เป็นไปตาม
แผน 

ส่งแบบส ารวจความต้องการใช้โปรแกรมการ
รายงานผลทางอิเลคทรอนิกส์ให้ลูกค้าในกลุ่ม 
สสจ. 

9.การพัฒนาระบบ 
รับและพิจารณาบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ผ่านระบบ
เทคโนโลยี (On-line 

เปิดให้บริการระบบ
รับและพิจารณา
บทความเพ่ือตีพิมพ์
ในวารสารกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ผ่านระบบ
เทคโนโลยี (On-line 

เป็นไปตาม
แผน 

เปิดให้บริการระบบรับและพิจารณาบทความ
เ พ่ือตี พิมพ์ ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ ผ่านระบบเทคโนโลยี (On-line 
Submission) ชนิด 2 ภาษาแล้ว มีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ และตรวจรับงานจ้างปรับปรุง
ระบบ On-line submission กับผู้รับจ้างครั้งที่ 
1 ในเดือนกรกฎาคม 2561 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 10 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

Submission) ชนิด 2 
ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 

Submission) ชนิด 
2 ภาษา (ภาษาไทย
และอังกฤษ) 

10.การลดระยะเวลาการ
ให้บริการตรวจ
เครื่องเอกซเรย์ 

ร้อยละ 80 ของ
เครื่องเอกซเรย์ที่
ตรวจแล้วเสร็จ
ภายใน 75 วัน (จาก
เดิม 130 วัน เป็น 75 
วัน) 

ร้อยละ 70  

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

จ่ายงบประมาณของ
ส่วนราชการ 6 เดือน
หลังตามแผนที่จัดส่ง
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
(ก าหนดเป้าหมาย
การเบิกจ่าย ร้อยละ 
100) 3 โครงการ 
ได้แก่  
1. ยาเสพติด 
2. อุตสาหกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
การแพทย์ และ 
 3. การพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ผลการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ 
76.87 
ผลการ
เบิกจ่าย
(GFMIS) 
ร้อยละ 
76.65 

   

5.2การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ  
 

ส่งแผนปฏิรูปฉบับ
สมบูรณ์ตาม
ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้าม)ี  
 

 จัดท าแผนปฏิรูปองค์การเรียบร้อย ส่งแผนให้กระทรวงและ
ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 18 เม.ย.61 อยู่ระหว่างรอการ
ตรวจสอบแผนจากส านักงาน ก.พ.ร. 

 1 
  2 
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของตัวชี้วัดด าเนินการแจ้งการ1 
แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมส่งหลักฐานรอบ 11 เดือนให้ กพร. และท าแบบประเมินผู้บริหาร online รอบ 2 ให้2 
ครบถ้วน ในวันที่ 4-16 กันยายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ รองอธิบดีฯ ผู้อ านวยการ/ผู้ทรงคุณวุฒิและ3 
ผู้เชี่ยวชาญ 4 
 5 
       6.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ประจ าปี6 
งบประมาณ พ.ศ.2561 7 

      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง  การ8 
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (KPI Reporter) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.60 - 30 มิ.ย.61) ดังนี้ 10 
สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 9 เดือน ประจ าปี11 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 12 
หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด และแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 24 หน่วยงาน 13 
หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 4 หน่วยงาน 14 
หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่แนบเอกสารไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 1 หน่วยงาน 15 
สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 9 เดือน ประจ าปี16 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนกลาง 17 
หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด และแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 11 หน่วยงาน 18 
หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 2 หน่วยงาน 19 
หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่แนบกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 1 หน่วยงาน 20 
สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 9 เดือน ประจ าปี21 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 
หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด และแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 13 หน่วยงาน 23 
หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด แต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 2 หน่วยงาน 24 
ผลการติดตามการรายงานผล (ภาพรวม)  25 
- ในภาพรวมของการรายงานผลการปฏิบัติราชการดีข้ึนกว่ารอบ 6 เดือน มีหน่วยงานที่รายงานช้าลดลงเหลือ  26 

เพียง 1 หน่วยงาน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีบางหน่วยงานที่ส่งภายในเวลาที่ก าหนด แต่เอกสารยังไม่ครบถ้วน  27 
- คะแนนประเมินตนเองยังมีความคลาดเคลื่อนในทางที่สูงกว่าที่เป็นจริง 28 
- ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดตัวชี้วัด เอกสาร แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ Word และ คู่มือ 29 

ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สามารถน าไปใช้ได้ทันที ท าให้ หน่วยงานลดการท างานที่ซ้ าซ้อนลง ลด30 
ระยะเวลาในการจัดพิมพ์เอกสาร และสามารถรายงานผลฯ ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน 31 
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบการรายงานผล 32 

1. การค านวณคะแนนตัวชี้วัด 1.1 ไม ่ถูกต้อง ต้องแยกการค านวณคะแนน ถ่วงน้ าหนักเป็นรายโครงการ ไม่ใช่ 33 
การน าร้อยละที ่ได้ในภาพรวมมาค านวณตามเกณฑ์การให้คะแนน  34 

2. การแนบหลักฐานอ้างอิงที่ไม่ชัดเจน ชื่อหลักฐานอ้างอิงไม่ตรงกัน หรือมี ระบุรหัสหลักฐานแต่ไม่เป็นไปตาม 35 
คู่มือติดตามฯ 36 

3. ใช้แบบฟอร์มรายงานผลไม่ถูกต้องในบางตัวชี้วัด 37 
4. บางหน่วยรายงานการประเมินตนเองใน SAR Card ไม่ครบถ้วน คือ ไม่ใส่ค่าคะแนนถ่วง น้ าหนัก หรือใช้ 38 
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ทศนิยมเพียง 2 ต าแหน่ง ไม่ระบุ สีที่ถูกต้องคู่มือประเมินผลฯ ) ท าให้การค านวณ ค่าคะแนนหน่วยงานในภาพรวม 1 
มีความคลาดเคลื่อน 2 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 3 

1. หน่วยงานควรทบทวนวิธีการคิด ให้ถูกต้องโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.1 เช่น ความถูกต้องของตัวเลขคะแนน 4 
ภาพรวม ของทุกโครงการ การให้ค่าน้ าหนักของ แต่ละโครงการควรเกลี่ยน้ าหนักให้ ครบถ้วน ผลรวมของน้ าหนัก5 
โครงการ ทั้งหมดจะต้องได้เท่ากับ 1 (∑(Wi)=1) 6 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สื่อสารท าความเข้าใจกับหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ผ่านช่องทาง สื่อสาร 7 
ต่างๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน, E-mail สื่อสารผ่านทางโทรศัพท ์และ ผ่านทาง Line 8 

3. ตัวชี้วัดบูรณาการ--> ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ประสาน พูดคุย ปรึกษาหารือแนวทางการ ด าเนินการ 9 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ ชัดเจน เจ้าภาพหลักควรสื่อสารถึง ข้อมูลการรายงานผลที่ต้องการให้ ถูกต้อง ตลอดจน10 
แนวทางการ ประเมินผลที่จะบรรลุผลลัพธ์แห่งความส าเร็จ 11 

4. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมี ความส าคัญในการก ากับติดตามให้ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะ ที่ได้ ไป 12 
ปรับปรุงแก้ไขและสื่อสาร ภายในหน่วยงานตนเองให้ชัดเจน เพ่ือการรายงานผลการ ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 13 
และมีความถูกต้องในรอบต่อไป 14 
ข้อสังเกตท่ีพบจากการตรวจติดตาม 15 

ตัวชี้วัดของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวชี้วัด 1.4 – 1.5 ตัวชี้วัดศูนย์เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ16 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/SME เป็น ตัวชี้วัดบูรณาการของศูนย์คะแนนได้17 
เสียเท่ากัน หน่วยงานส่วน ใหญ่รายงานผลของตนเอง มีบางหน่วยงานไม่รายงานแจ้งรอผล จากเจ้าภาพในภาพรวม 18 
แต่เจ้าภาพยังรายงานผลเป็น N/A ท าให้ ไม่ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงว่าอยู่ระดับไหนแล้ว มีความเสี่ยงต่อ การ19 
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 20 
 21 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้หน่วยงานน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข และ 22 
มอบหมาย กพร.ในการจัดท าแบบฟอร์มพร้อมทั้งชี้แจงให้หน่วยงานเข้าใจ รวมถึงชี้แจงกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก23 
ของตัวชี้วัดบูรณาการ ในการหาแนวทางท่ีจะบรรลุผลลัพธ์ความส าเร็จ 24 
 25 
      6.2 การด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ26 
ของหน่วยงานภาครัฐและการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ 27 
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมิน28 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ ดังนี้ 29 

ที่มา    30 
-ค าสั่ง คสช.ที่ 21/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 4 เม.ย.2560 แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ 31 
ประกอบธุรกิจ 32 
-มติ ครม. 26 ก.ย.2560 เห็นชอบแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2  ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก 33 
-การประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 9 มี.ค.2561 34 
-ให้เร่งรัดการยกเลิกการเรียกเก็บส าเนาเอกสารจากประชาชน และเห็นชอบให้มีการจัดเก็บพิกัดต าแหน่งสถานที่35 
ราชการทั่วประเทศ 36 

หน่วยงานรับผิดชอบ: ส านักงาน ก.พ.ร.และส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ 37 

ขอความร่วมมือส่วนราชการด าเนินการ 38 
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1. ปักหมุดบันทึกพิกัดสถานที่จุดให้บริการประชาชน  ภายในเดือน มิถุนายน 2561 1 

2. ท าแบบส ารวจความพร้อมเพ่ือเตรียมสู่การยกเลิกส าเนาเอกสาร  ภายในเดือน มิถุนายน 2561 2 

3. ปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเพ่ือยกเลิกการขอเอกสารส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (เริ่ม ก.ค.61) 3 
ผลการด าเนินการตามโครงการฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    ณ วันที่ 21 ส.ค.2561 4 

หมายเหตุ: หน่วยงานทั้งหมดที่ต้องด าเนินการปักหมุดจ านวน 32  หน่วยงาน 5 
 6 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปักหมุดให้ครบและให้ 7 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนงานยกเลิกการขอเอกสารส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียน8 
บ้านของงานพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ภายในสัปดาห์นี้ และมอบหมายหัวหน้า กพร.สรุปรายงานน าเสนอ9 
ประธานภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561  10 
 11 
       6.3 หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต โรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 
สถาบันวิจัยสมุนไพร 13 
 นส.ประไพ วงศ์สินคงมั่น ผู้แทนสถาบันวิจัยสมุนไพร น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  14 
 ตามที่สถาบันวิจัยสมุนไพรได้มีการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตจาก15 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท   ่ 16-18 มกราคม 2561 นั้น ซึ่งได้รับการ16 
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารให้เป็นสถานที่ผลิตยาได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา17 
ของประเทศไทย ประเภทยาแผนโบราณส าหรับมนุษย์สอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา 18 
Pharmaceutical Co-operation Scheme(PIC/S) ตามหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต เลขที่ 1-2-19 
08-17-18-0008 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ภาษาไทย) ประเภทยาแผนโบราณส าหรับมนุษย์และ CERTIFICATE 20 
FO GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURE Certificate No. 1-2-08-17-18-0008 (ภาษาอังกฤษ) Type of 21 
Tradition Medicines : Human Medicine Products โดยหนังสือรับรองมีผลถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 22 
 23 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ 24 
 25 
            6.4 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจ าปี26 
งบประมาณ 2561 27 
                     หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 28 
 ด้วยกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเล   ศในการบริหารจัดการด้าน29 
การเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของ30 
หน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งเป็น31 

ปักหมุดและแก้ไข            27        หนว่ยงาน 

ท าแบบส ารวจ            27        หนว่ยงาน 

อยู่ระหว่างการปักหมุด/แก้ไข             5          หนว่ยงาน 

ปรับปรุงกระบวนงาน(ยกเลิกการขอเอกสารส าเนาบัตรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ขวัญก าลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ โดย1 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ  2 
1.มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ข้อมูลจากระบบ e-GP 3 
2.มิติด้านการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS 4 
3.มิติด้านการบัญชีภาครัฐ  5 
4.มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  6 
5.มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 7 
มิติที่ 3-5 หน่วยงานจัดส่งเอกสารตามกรมบัญชีกลางก าหนด เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2561 8 
หมายเหตุ กรมบัญชีกลางจะประเมินผลและพิจารณา เดือน พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562 ประกาศผลและ9 
มอบรางวัล เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 10 
 11 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และประธานสนับสนุนให้กรมฯส่งเข้าประกวดเนื่องจากมี12 
ศักยภาพเพียงพอ โดยมอบหมายฝ่ายคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 13 
 14 
  6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ16 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 17 
 18 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้แต่ละหน่วยงานเสนอผลงานเพ่ือท าข่าวประชาสัมพันธ์19 
ในภาพรวมของกรม 20 
 21 

6.6 ชี้แจงการก าหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ 22 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 23 

การก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เดิม) 24 
รอบเวลาการมาปฏิบัติราชการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อ้างอิงระเบียบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง 

08.30-16.30 น. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การก าหนดเวลาท างานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. 2502 

ไม่ได้รับผลกระทบ จากการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
เนื่องจากเวลาดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2550 
 

07.30-15.30 น. 
09.30-17.30 น. 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2550 เรื่องมาตรการสลับ
เวลาท างานฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
จราจร เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทักท้วงว่าเวลา
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระบุ
ว่าเวลาราชการหมายความว่าเวลาระหว่าง 
08.30-16.30 น. 
ดังนั้นเวลา 15.30-16.30 น. จึงไม่ใช่การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

 25 
 26 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนดรอบเวลาการมาปฏิบัติราชการ  1 
(ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ก าหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑) 2 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ก าหนดรอบเวลาการมา 
ปฏิบัติราชการ(มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑) 

อ้างอิงระเบียบ ขั้นตอนการด าเนินการ
ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ 

07.30-15.30 น. 
08.30-16.30 น. 
09.30-17.30 น. 

-มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2550 
-ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การ
ก าหนดเวลาท างานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2502 
-ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 

-หน่วยงานก าหนดรอบ
เวลาตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
-จัดท าบัญชีรายชื่อรอบ
เวลาของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการตามรอบ
เวลา กรณีจะขอเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ส่งให้ฝ่ายคลัง 

-ส านักนายกรัฐมนตรี
ก าชับว่ารอบเวลา  
08.30-16.30 น. จะต้อง
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
อยู่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
ภารกิจของกรมฯ 

 3 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการดังนี้  4 

-ให้หน่วยงานจัดท าบัญชีรายชื่อรอบเวลาของเจ้าหน้าที่ที่สลับเวลาท างานตามประกาศของกรมฯและ5 
มอบหมายฝ่ายการเจ้าหน้าที่รวบรวมเพ่ือเสนออนุมัติเพ่ือเป็นหลักฐานให้ชัดเจน  6 

-เพ่ือป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรอบ 07.30-15.30 น.ห้ามขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน7 
นอกเวลาราชการ ในช่วงเวลา 15.30-16.30 น. 8 

-กรณีมีการทุจริต ผู้อ านวยการจะมีความผิดฐานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จ ดังนั้นควรมอบหัวหน้ากลุ่มฝ่าย9 
รับรองการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วย  10 

-ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและให้จัดประชุมหารือระหว่างผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงความ11 
จ าเป็นอีกครั้งเพ่ือจัดท าประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องก าหนดรอบเวลาปฏิบัติราชการฉบับใหม่ โดย12 
มอบหมายฝ่ายการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 13 
 14 

7. เรื่องอ่ืนๆ  15 
7.1 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานความก้าวหน้า16 

ในการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมฯ ดังนี้ 17 
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้ง ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 14 พ้ืนที่ 145 ตารางเมตร 18 
วงเงิน 1,000,000 บาท  19 
ผู้รับจ้าง บริษัท วอท อีฟ จ ากัด  20 
ท าสัญญาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  21 
ก าหนดส่งมอบงานวันที่ 17 กันยายน 2561 22 
 23 
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 1 
โซนที ่ เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่วนต้อนรับ 
   -ชื่อ ภาษาไทย 
   -ชื่อ ภาษาอังกฤษ 
   -โลโก ้

 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในชีวิต 
Medical Sciences in Smart life 
วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ 

 

2. ส่วนประวัติ 
   -ประวัติ (โครงสร้าง เหตุการณ์    
ส าคัญ / เกียรติประวัติ) 
 
 
   -การออกแบบเพ่ือการ เพิ่มเติม
ข้อมูลในอนาคต   
   -ส่วนฉายวีดีทัศน์ 

 
-การน าเสนอใช้ concept สถานที่ (บ้านสามหลัง วังศุโขทัย 
ยศเส นนทบุรี) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Timing เหตุการณ์
ส าคัญเช่น  การพัฒนางาน การขยายความร่วมมือ การ
ขยายพ้ืนที่ โครงสร้าง เป็นต้น 
-ให้มีการออกแบบเพ่ือการเพ่ิมเติมข้อมูลในอนาคตไว้ด้วย 
 
- Smart TV 

 
น.ส.หรรษา 

3.ส่วนผลงานเด่น น าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในทุกช่วงวัย ผทว.กนกพร 
ผอ.สชพ. 
ผอ.ผน. 
น.ส.อภิรด ี

4. ห้องทดลอง (จ าลอง) -แสดงภาพจ าลองบรรยากาศการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์ มี Bench จ าลอง สาธิต และโชว์ รูปแบบ 
ของ Lab (เคมีจุล Mobile ซาเล้ง) 
-  จัดให้มีมุมถ่ายภาพกับอุปกรณ์จัดแสดงได้ 
- เนื้อหาของ โซนที่ 3 และ โซนที่ 4 จะเก่ียวเนื่องกัน 
(ต่อไปจัดเป็นนิทรรศการ หมุนเวียน) 

5.การถวายงาน  
พระบรมวงศานุวงศ์ 

1. การตรวจพระโลหิต  
2. โครงการส่วนพระองค์(อาหาร)  
3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รพร./สอน. 

น.ส.หรรษา 
ผทว.กนกพร 
ผอ.ผน. 
ผอ.สมป. 
ผอ.ศวก.อุดรฯ 

6.ส่วนสรุป 
   -พระบรมราโชวาท   
   -แบบสอบถาม 

 
พระบรมราโชวาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

น.ส.หรรษา 
น.ส.น้ าฝน 

 2 
ก าหนดการ  3 
วันที่ 23 สิงหาคม 2561   บริษัทเข้าพ้ืนที่  4 
วันที่ 31 สิงหาคม 2561   ส่งเนื้อหาทั้งหมดเข้าบริษัท 5 
วันที่  4 กันยายน  2561   บริษัทน าเสนอวิธีการน าเสนอเนื้อหาแต่ละโซน 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
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 1 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการดังนี้  2 

-ให้แต่ละหน่วยงานทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รวบรวมผลงานเด่นเพ่ือน ามาจัดแสดงใน3 
พิพิธภัณฑ์เสนอเพ่ือพิจารณา เช่น นวัตกรรม ชุดทดสอบ Leotrap รางวัลที่กรมได้รับ เป็นต้น 4 

- เชิญผทว.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ร่วมตรวจสอบภูมิทัศน์บริเวณกรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ5 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 6 

- เงินบ ารุง งบสิ่งก่อสร้าง/การซ่อมแซมของส่วนกลางที่ด าเนินการไม่ทันให้คืน และให้ขอใหม่ใน7 
ปีงบประมาณหน้า 8 
 9 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 10 
 11 
 12 

       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 13 
       ผู้จดรายงานการประชุม 14 

 15 
       นางสาวสมถวิล  สายนภา 16 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 17 


