
รายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที่ 9/2560 1 
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.30-18.00 น. 2 

ณ จังหวัดเชียงราย 3 

ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขมุ กาญจนพมิาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์6 
2.  นายพเิชฐ  บญัญตัิ รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 7 
3.  นายวรวทิย ์ กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์8 
4. นายสมฤกษ ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์9 
ผู้บริหาร 10 
1. นายสมชาย แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางณุฉตัรา  จนัทร์สุวานิชย ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร 12 
3. นางสุภาพร ภูมิอมร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววตัถุ 13 
4. นางกุลธิดา    ศิริวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  14 
5. นายศิริ ศรีมโนรถ ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์15 
6. นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด 16 
7. นางปราณี นาคประสิทธ์ิ (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาาาร 17 
8. นางสาวภทัรวร์ี สร้อยสงัวาลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานาอ้งปฏิบตัิการ  18 
9. นางบุญญาติ    เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 20 
11. นายปนิสภ ์ วณิชชานนนท ์ ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 21 
12. นางสิริภากร แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์22 
13. นายสงัคม วทิยนนัทน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชียงใาม่ 23 
14. นายวชิยั ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1/1 เชียงราย 24 
15. วา่ที่ ร.ต.ณัฐพชัร์  รัตนเดชานาคินทร์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 2 พษิณุโลก 25 
16. นายกมล ฝอยาิรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค ์26 
17. นายทรงพล ชีวะพฒัน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 4 สระบุรี 27 
18. นางสาวนนัทนา  กล่ินสมุทร (แทน) ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นายอรัญ ทนนัขตัิ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร   บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 9 นครราชสีมา 32 
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23. นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 10 อุบลราชธานี 1 
24. นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 11 สุราษฎร์ธานี   2 
25. นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 11/1 ภูเก็ต 3 
26. นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12 สงขลา 4 
27. นายบลัลงัก ์ อุปพงษ ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 5 
28. นางอนงค ์ เขื่อนแกว้ าวัานา้กลุ่มพฒันาระบบบริาาร 6 
29. พ.จ.อ.าญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข าวัานา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 
 8 
นักวิชาการ 9 
1. นางเดือนถนอม   พรามขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 10 

  (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์11 
2. นางธีรนาถ จิวะไพศาลพงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์12 
   (ชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์13 
3. นางสลกัจิต ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 14 

  (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 15 
   ปฏิบตัิานา้ที่ผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 16 
4. นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์17 
   (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์18 
5. นายสุธน วงษชี์รี ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์19 
   (มาตรฐานาอ้งปฏิบตัิการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์20 
6. นายอาชวนิทร์  โรจนววิฒัน์ นายแพทยช์ านาญการพเิศษ 21 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์22 
7. นายสุรัคเมธ  มาาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพเิศษ 23 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์24 
8. นางารรษา  ไชยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 25 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์26 
9. นางสาวปนดัดา เทพอคัศร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 27 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์28 
10. นางสาวประไพ วงศสิ์นมัน่คง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 29 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 30 
11. นางสาวกุลชญา ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 31 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 32 
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ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1. นางสาวพรรณทิพย ์ ตียพนัธ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 
   (พษิวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์3 
2. นางกนกพร อธิสุข ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 4 
   (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์5 
3. นางสุดธิดา  ามีทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 6 
    ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 7 
 8 
ผู้เข้าร่วมประชุม 9 
1. นางวณิัฏฐา เอกฉมานนท ์ นกัวเิคราะา์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 10 

  กองแผนงานและวชิาการ 11 
2. นางสาววนัทนา อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 12 
   ส านกังานเลขานุการกรม 13 
3. นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 14 
   ส านกังานเลขานุการกรม 15 
4. นางสาวอภิรดี เฉยรอด นกัประชาสมัพนัธช์ านาญการพเิศษ 16 

  ส านกังานเลขานุการกรม 17 
5. นางสาววนิดา  ยรุญาติ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 18 
    ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาาาร 19 
6. นายสนัตกิจ  นิลอุดมศกัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 20 
    ส านกังานเลขานุการกรม 21 
7. เภสชักราญิงศรัณยา ธาราแสวง เภสชักรช านาญการพเิศษ 22 
    ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 4 นนทบุรี 23 
8.นางสาวณิรดา โพธ์ิยิม้ นกัวเิคราะา์นโยบายและแผนช านาญการ 24 

  ส านกังานเลขานุการกรม 25 
9. นางสุกญัญา ก าแพงแกว้ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 26 
   ส านกังานเลขานุการกรม 27 
10. นางสาวสุจิตรา คุม้โภคา นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 28 
   ส านกังานเลขานุการกรม 29 
11. นายสุเมธ  เที่ยงธรรม นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 30 
    ส านกัยาและวตัถุเสพติด 31 
12.นางสาวน ้ าฝน  นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 32 
    กองแผนงานและวชิาการ 33 
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13. นายนิวฒัน์ พนัเาลา นกัจดัการงานทัว่ไป 1 
   ส านกังานเลขานุการกรม 2 
คณะเลขานุการ   3 
1. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นกัวเิคราะา์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 4 
   กองแผนงานและวชิาการ 5 
2. นายประวติั โตกุลวฒัน์ เจา้พนกังานธุรการ 6 
   กองแผนงานและวชิาการ 7 
3. วา่ที่ ร.ต.รัฐพล ชาวสี นกัวเิทศสมัพนัธ ์8 
   กองแผนงานและวชิาการ 9 
4. นางน ้ าออ้ย ระงบั พนกังานบริการ 10 
   กองแผนงานและวชิาการ 11 
 12 
 13 
เร่ิมประชุม เวลา 14.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 14 
 15 
วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             1.1 ประธานกล่าวแสดงความยนิดีกบัรางวลัที่กรมวิทยาศาสตร์ไดรั้บ ประจ าปี งบประมาณ2560 ไดแ้ก่ 16 
รางวลัคุณภาพการบริาารจดัการภาครัฐ( PMQA) ามวด 1 การน าองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสงัคม , รางวลั17 
บริาารภาครัฐแา่งชาติ ( TPSA ) ประเภทรางวลันวตักรรมการบริการระดบัดีเด่น รางวลัจากงานประชุมวิชาการ 18 
กระทรวงสาธารณสุขและรางวลัจากการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นและ19 
การแพทยท์างเลือกแา่งชาติ คร้ังที่ 14 และแจง้ใา้ทราบว่าในส่วนของเงินรางวลัที่ไดจ้ากการประกวดในนาม20 
ของกรมฯ ใาส่้งคืนคลงัเป็นรายไดข้องแผน่ดิน 21 
         1.2 เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขมีเขม็มุ่งที่เก่ียวขอ้งกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เช่น AMR สมุนไพร 22 
มาตรฐานา้องปฏิบตัิการ อาาารปลอดภยั Green & Clean Hospital และชุดทดสอบ โดยในเดือนตุลาคม23 
ประธานจะเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งาารือในการเช่ือมโยงประเด็นเาล่าน้ีเพือ่ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 24 
        1.3 เชิญชวนผูบ้ริาารร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการในวนัที่ 29 กันยายน2560 ณ า้อง25 
ประชุม 110 อาคาร 14 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์26 
        1.4 เสนอแนะใา้ผูบ้ริาารเขา้ร่วมฝึกอบรมาลกัสูตรผูบ้ริาาร เพื่อน าความรู้มาพฒันากรมฯ โดยอธิบดีจะ27 
พจิารณาตามความเามาะสม 28 
        1.5 ตามที่ส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการคัดเลือกผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนย์และ29 
โรงพยาบาลทัว่ไป โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรราานั้น ในส่วนการของโยกยา้ยต าแาน่งภายในกรมฯซ่ึง30 
เป็นอ านาจของอธิบดีและปลดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประธานไดส้ัง่การใา้ผูบ้ริาารที่ปฏิบติังานมากกว่า 4 ปี31 
ที่ไม่ตอ้งการโยกยา้ยจดัท าโครงการพฒันางานเสนอต่ออธิบดีภายใน 1 ตุลาคม 2560 32 
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 1 
      1.6 เน่ืองจาก นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯจะเกษียณอายรุาชการในปี 2560 น้ีจึงมีค  าสัง่ 2 

มอบอ านาจใาร้องอธิบดีทั้ง 2 ท่านปฏิบติัราชการแทนเป็นการชัว่คราว       3 

 4 

 วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที่ 8 /2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560       5 

ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพือ่ใหอ้งคป์ระชุมพจิารณาตรวจสอบและไดท้  า6 

การแกไ้ขตามที่แจง้เรียบร้อยแลว้ 7 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 8 
 9 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 10 
  3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอที่ประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  12 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่ 12 กนัยายน 256013 
งบประมาณที่ไดร้ับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั14 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านักงบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท15 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) จ  านวน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนห้าหมื่นบาท16 
ถว้น) งบประมาณคงเหลือ 1,315,959,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบห้าลา้นเกา้แสนห้าหมื่นเกา้พนัหน่ึง17 
ร้อยบาทถว้น) 18 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 12 กนัยายน 2560 เป็นเงินจ านวน19 
1,247,229,192.15 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบเจ็ดลา้นสองแสนสองหมื่นเกา้พนัหน่ึงร้อยเกา้สิบสองบาทสิบ20 
ห้าสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 94.66 และเบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั จ  านวน 1,304,531,877.56 บาท (หน่ึงพนัสาม21 
ร้อยส่ีลา้นห้าแสนสามหมื่นหน่ึงพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 99.01 โดยมี22 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัที่ 12 กนัยายน 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 91.41 ของงบประมาณ  23 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 24 
การเบิกจ่ายงบอยูใ่นอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 91.57  25 
        ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  26 
(สามร้อยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื่นหกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค)์ มีรายรับทั้งส้ิน 27 
367,325,648.66 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่นห้าพนัหกร้อยส่ีสิบแปดบาทหกสิบหก28 
สตางค)์ มีรายจ่ายทั้งส้ิน 328,000,896.50 บาท (สามร้อยยีสิ่บแปดลา้นแปดร้อยเกา้สิบหกบาทห้าสิบสตางค)์ 29 
คงเหลือทั้งส้ิน 433,291,290.08 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นสองแสนเกา้หมื่นหน่ึงพนัสองร้อยเกา้สิบบาท30 
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แปดสตางค)์ รายงานลูกหน้ีการคา้คงคา้ง รวมทั้งส้ิน 103,936,860.80 บาท (หน่ึงร้อยสามลา้นเกา้แสนสาม1 
หม่ืนหกพกัแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค)์  2 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณนายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีฯ ที่3 
ด าเนินการติดตามหน้ีคงคา้งให ้และส านกัตรวจเงินแผน่ดินมีหนงัสือแจง้ไม่ใหย้กหน้ี ในส่วนที่ไดท้  าการยกหน้ีไปแลว้4 
ตามมติที่ประชุมปี 2553 นั้นจะไม่มีการก าหนดโทษยอ้นหลงัเน่ืองจากเป็นการกระท าโดยสุจริต ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การ5 
ปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงตามระเบียบที่ถูกตอ้งแลว้ และมอบหมายให้ใชจ่้ายเงินงปประมาณอยา่งสมเหตุสมผลและใชง้บ6 
ลงทุนก่อนเงินบ ารุง 7 
 8 
  3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560   9 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  10 
สรุปรายงานความกา้วหนา้งบลงทุน ขอ้มูล ณ 15 กนัยายน 2560 

1. งบครุภณัฑ ์ณ วนัที่ 15 กนัยายน 2560 เบิกจ่ายครบทุกรายการแลว้ 
          ปี 2560 งบครุภณัฑ ์จ านวนทั้งส้ิน 74 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,549,463 บาท เบิกจ่าย

แล้วจ านวน 73 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,542,263.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99% ของงบก่อหน้ี
ผกูพนั  

2.งบที่ดินส่ิงก่อสร้างยงัคงไม่แลว้เสร็จอีก 3 รายการ ไดแ้ก่ 
                     2.1 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 4  สระบุรี จ  านวน 1 รายการ 
 ก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทยส่์วนขยายการเขา้ถึงบริการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 71,418,600 บาท แบ่งงวดงาน 16 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว จ  านวน 14 งวด เป็นเงิน 
68,997,259 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.6    

 2.2 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8  อุดรธานี จ  านวน 1 รายการ  
ก่อสร้างศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8  อุดรธานี จ  านวน 69,923,088 บาท แบ่งงวดงาน 4 งวด จะตรวจรับ
งวดสุดทา้ยวนัที่ 21 กนัยายน 2560 เป็นจ านวนเงิน 18,834,488.76 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 

                    2.3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 10 อุบลราชธานี  จ  านวน 3 รายการ 
                               2.3.1 อาคารห้องพกัเจา้หน้าที่ 24 ห้อง  จ  านวน 7,758,400  บาท  แบ่งงวดงาน 8 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่าย 3 งวด จ านวน 2,405,104 บาท คิดเป็นร้อยละ 31  

                               2.3.2 ก่อสร้างอาคาร ศวก.อุบลราชธานี  จ  านวน 54,614,300  บาท แบ่งงวดงาน 13 งวด 
จะตรวจรับงวดสุดทา้ยวนัที่ 21 กนัยายน 2560 เป็นจ านวนเงิน 7,918,814.1 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
                     และสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน าลงัวนัที่ 21 กนัยายน 2560 งบภาพรวมร้อยละ 97.8 ซ่ึงจะบรรลุ
ตามเป้าามายการเบิกจ่ายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 87    
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจง้วา่จากการที่กรมไดง้บประมาณเพิ่มประมาณ 100 1 
ลา้นบาทนั้นเน่ืองจากกรมฯมีผลงานเป็นที่น่าช่ืนชม เช่น Green Book ,ชุดทดสอบ และในปี 2562 ใา้เน้นผลงาน2 
ดา้นตวัช้ีวดัที่กรมใา้ความส าคญั เช่น AMR Green & Clean Hospital สมุนไพร เพื่อเป็นผลงานที่ส าคญัในการ3 
ของบประมาณต่อไป โดยนโยบาย Green & Clean Hospital นั้นมีความตอ้งการรวบรวมชุดทดสอบของทั้ง4 
ประเทศ  และมอบามาย นายแพทยพ์เิชฐ บญัญตัิ ดูแลรับผดิชอบดา้นชุดทดสอบและผลิตภณัฑ ์5 
  6 
  3.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 7 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  8 

        ผลการด าเนินงานการบริาารจดัการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์- 9 
การแพทย ์ปีงบประมาณ 2560 10 

าน่วยรับตรวจประเมิน ระาวา่งวนัที่ 11-15กนัยายน 60  11 
ส่วนกลาง ได้แก่ QMR & QM TEAM ส านักมาตรฐานา้องปฏิบตัิการ สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทาง12 

การแพทย ์สถาบนัชีววตัถุ ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์ส านกัยาและวตัถุเสพติด  13 
ส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ศวก.6ชลบุรี ศวก.7ขอนแก่น ศวก. 9 นครราชสีมา และศวก.10 อุบลราชธานี 14 
 ผลการด าเนินงานนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปี งบประมาณ 2560 15 

มิติที ่ เป้าามาย ผลการด าเนินการ 
ณ 31 สิงาาคม 60 

1.1ร้อยละของเป้าามายตามแผนปฏิบตัิราชการ >ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.8 
1.2 ผลงานเชิงนวตักรรมน าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ > ร้อยละ 5ของปี 2559 233 เร่ือง ( > 5 % ) 
2.1ร้อยละความพงึพอใจผูรั้บบริการ >ร้อยละ 87 ร้อยละ 89.04 
3.1พฒันาบุคลากรใามี้ความกา้วานา้ทางวิชาชีพ/ยทุธศาสตร์ >ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
4.1 มีการบริาารจดัการที่ดีตามาลกัธรรมภิบาล >ร้อยละ 90 ก าลงัด าเนินการ 
4.2 ด าเนินงานสอดคลอ้งกบั ISO 9001:2015/ระบบริาารคุณภาพ
าอ้งปฏิบตัิการ 

รับ Re-certificated & 
5thSurveillance 
ภายใน 2560 

ด าเนินการไดต้าม
เป้าามาย 

5.1ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ >ร้อยละ 96 ร้อยละ 94.66 
 16 
 ขอ้สงัเกตจากการตรวจประเมิน 17 

ขอ้สงัเกตุ แนวทางการพฒันา/ปรับปรุง ผูรั้บผิดชอบ 
1.ใา้มีการจดัล าดบัความส าคญัและใส่กรอบ
เวลาในการจดัการความเส่ียง 

1.จดัท าแผนความเส่ียงเป็นแผน 1ปี 
2. ตอ้งมีการทบทวน ทุก 6 เดือน 

ผู ้ที่ ได้รับมอบามาย
ทุกาน่วย 

2. าน่วยงานยงัลงขอ้มูลเอกสารคุณภาพใน ใช้ประโยชน์จากระบบ Smart DI ใา้ ทุกาน่วยงาน 
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ขอ้สงัเกตุ แนวทางการพฒันา/ปรับปรุง ผูรั้บผิดชอบ 
ระบบ Smart DI ไม่ครบถว้น ครบถว้น ทุกาน่วยงาน 
3. ควรมีการน าเสนอการประเมินผูส่้งมอบ
ของาน่วยงานในการประชุมทบทวนระบบ
บริาารคุณภาพ (MR) 

1. ฝ่ายพสัดุรวบรวมขอ้มูล Supplier จาก
ทุกาน่วยงาน สรุปเป็นภาพรวมของ
กรม 

ฝ่ายพัสดุ ส านักงาน
เลขานุการกรม 

 ประโยชน์ที่ไดรั้บจากระบบบริาารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในปี 2560 1 
1.มีระบบการจดัการเอกสารที่ดี ลดขั้นตอนการทางานที่ซ ้ าซอ้น 2 
2.เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานทุกระบบ น าไปสู่การลดความเส่ียงและแกไ้ขปัญาา 3 
3.เป็นส่วนาน่ึงของขอ้ก าานดทางบริาารจดัการ ที่สนับสนุนระบบบริาารคุณภาพา้องปฏิบติัการใา้ผ่านการ4 
รับรอง 5 

 6 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณ QMR และ QM Team และเน้นย  ้าการ7 

ด าเนินงานระบบบริาารคุณภาพใา้เป็นวฒันธรรมองคก์ร ไม่เป็นภาระกบัาน่วยงาน บูรณาการกบังานอ่ืนเช่น 8 
PMQA เพือ่ใาก้ารประเมินไม่ซ ้ าซอ้น มีความถูกตอ้งและชดัเจน รวมทั้งการบูรณาการมาตรฐานา้องปฏิบติัการ 9 
MOPH / ISO /GHSAใาเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั และการบูรณาการเร่ืองสมุนไพร เคร่ืองส าอาง และยาเขา้ดว้ยกนั เพื่อ10 
ตวัช้ีวดัที่ชดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมทั้งผลกัดนัการจดัการความรู้ (KM) ใา้มีบทบาทในกรม 11 
มากยิง่ขึ้น 12 

       นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ใาค้วามส าคญักบัการบูรณาการดา้นระบบคุณภาพเพื่อใา้13 
ย ัง่ยนื โดยจะเชิญ QM Team และผูบ้ริาารในบางาน่วยงาน ประชุมาารือในสปัดาา์านา้ 14 
 15 
  3.4  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ น าเสนอ17 
ที่ประชุมดงัน้ี 18 

 โครงการบูรณาการส าคญั ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ 2560(ต่อเน่ือง) 19 

1. โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน  20 

2. โครงการจดัท าสารมาตรฐาน THC  21 

3. บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรม ฐานขอ้มูลเา็ดพษิ  22 

4. การพฒันาวธีิการตรวจสารเคมี ก าจดัวชัพชืชนิดไกลโฟเสท พาราควอท 2,4-D และอาทราซีนในน ้ า  23 

5. โครงการบูรณาการอาาารปลอดภยั  24 

 โครงการบูรณาการส าคญั ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ 2561 25 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพาอ้งปฏิบตัิการตรวจวเิคราะา์เคร่ืองส าอางเพือ่รองรับอาเซียน/ด่านสินคา้  26 
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2. โครงการเครือข่ายพฒันาคุณภาพมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  1 

3. โครงการพฒันาระบบคุณภาพาอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์และรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช2 

ประจ าปี 2561  3 

4. โครงการน ้ าด่ืมประชารัฐ  4 

โครงการน ้ าด่ืมประชารัฐ 

วาระสมชัชาสุขภาพแา่งชาติ น ้ าด่ืมปลอดภยัทัว่ถึงเป็นธรรม 

1 2 3 

น ้ าเอกชน น ้ าบริการสาธารณ น ้ าด่ืมบริการพื้นฐาน 

น ้ าบรรจุขวด สถานีขนส่ง,คมนาคม ประปานคราลวง  

น ้ าบรรจุถงั สถานที่ราชการ/รพ. ประปาภูมิภาค  

น ้ าตูา้ยอดเารียญ สถานที่สาธารณะ ประปาามู่บา้น** 

  น ้ าด่ืมประชารัฐ**  

แนวคิดโครงการพฒันาคุณภาพน ้ าอุปโภค บริโภคในชนบท เครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5 

ตวัอยา่ง เขตบริการสุขภาพที่ 8 ส ารวจ 7,000 แาล่ง (14,000 ตวัอยา่ง)  6 

เป้าามาย ตรวจปีละ 5,000 ตวัอยา่งๆ ละ 5,000 บาท = 25,000,000 บาท 7 

ประมาณการงบประมาณ งบลงทุน 20 ลา้นบาท งบด าเนินการ 7.5 ลา้นบาท งบบุคลากร 10 คน 2.5 ลา้นบาท  8 

รวม 30 ลา้นบาท (เผือ่ 20%) 9 

ตารางประมาณการรายรับรายจ่าย 10 

ปีที่ด าเนินการ รายจ่าย 

(ลา้นบาท) 

รายรับ 

(ลา้นบาท) 

ส่วนต่าง 

(ลา้นบาท) 

1 30 25 -5 

2 10 25 15 

ามายเาตุ : Capacity 5,000 ตวัอยา่ง / ปี 500 ตวัอยา่ง / เดือน 

ประโยชน์ที่จะไดรั้บ 11 

1.ประชาชนไดบ้ริโภคน ้ าที่ปลอดภยั  12 

2.เป้าามาย 1 ใน 17 SDG ของรัฐบาลไทย  13 

3.สร้างรายไดใ้าก้บักรมฯ (โดยเพิม่ 1 กิจกรรม เพิม่รายได ้2 เท่า)  14 

การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (ม.44) กลุ่มศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยก์ารแพทยปี์งบประมาณ พ.ศ.2561 15 
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1.การพฒันาระบบสารสนเทศการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์  1 

2.การพฒันาระบบสารบญัภายในออนไลน์  2 

3.การบริาารจดัการแอลกอฮอลใ์ชส้าารับการปฏิบตัิงานาอ้งปฏิบตัิการ  3 

 4 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเา็นชอบ แต่ตอ้งพจิารณาในรายละเอียดเพิม่เติมและ 5 

สั่งการใา้ผูอ้  านวนการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยเ์ขา้พบเพื่อสรุปโครงการบูรณาการในภาพรวม โดยเฉพาะ6 
เร่ืองการใชง้บประมาณ ในสปัดาา์านา้ 7 
 8 
วาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 9 
 4.1 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับกอง/ส านัก 10 
  ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 11 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับกอง/ส านัก/สถาบัน/ศวก. 12 

 ตวัช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 13 
1. ดา้นประสิทธิผล 14 

1.1 ภารกิจาลกัสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล 15 
1.2 ถ่ายทอดจากกระทรวงฯ  16 
1.3 งานบูรณาการในระดบัประเทศ 17 
1.4 งานที่ใชง้บประมาณสูง 18 

2. ดา้นคุณภาพ 19 
3. ดา้นประสิทธิภาพ 20 
4. ดา้นพฒันาองคก์าร 21 

 การด าเนินการปัจจุบนั 22 
1. จดัท าตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิผลของกรมฯ : กรมฯลงนามค ารับรองกบักระทรวง/ถ่ายทอดตวัช้ีวดับางตวัจาก23 
กระทรวง 24 
2.พจิารณาตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิผลของาน่วยงานภายในกรมฯ (ผลส าเร็จใน  1 ปี) : ถ่ายทอดตวัช้ีวดัจากกรมฯ 25 
(บางาน่วยงาน) / ผูอ้  านวยการลงนามค ารับรองกบัอธิบดี/รองอธิบดี 26 
3.ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี (เกณฑก์ารใาค้ะแนน 5 ระดบั) : ส่งผลการปฏิบติังานตามค ารับรองพร้อม27 
าลกัฐาน ภายใน 31 ต.ค.60/ประเมินแลว้เสร็จประมาณมี.ค.- มิ.ย.ของปีถดัไป 28 
 แนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัของาน่วยงานระดบักองเพือ่ประเมินผลแบบ Real time 29 
1. ดา้นประสิทธิผล 30 

1.1 ภารกิจาลกัสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล 31 
1.2 ถ่ายทอดจากกรมฯ  32 
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1.3 งานบูรณาการ 1 
1.4 งานที่ใชง้บประมาณสูง 2 

2. ดา้นคุณภาพ 3 
3. ดา้นประสิทธิภาพ 4 
4. ดา้นพฒันาองคก์าร 5 

 การก าานดตวัช้ีวดัเพือ่ประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 6 
1. ตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิผล ควรก าานดตามค ารับรองของาน่วยงาน และตอ้งครอบคลุม 7 

1.1 ตวัช้ีวดัตามค ารับรองของกรม ฯ ถา้เก่ียวขอ้ง 8 
 1.2 ตวัช้ีวดัที่เป็นงานส าคญัตามภารกิจของาน่วยงานที่สนบัสนุนนโยบายรัฐบาล 9 
 1.3 ตวัช้ีวดัที่ใชง้บประมาณสูง 10 
 2. ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพ ดา้นประสิทธิภาพ และดา้นการพฒันาองคก์ร ควรเามือนกนัทุกาน่วยงาน เช่น 11 
 2.1 การใชจ่้ายงบประมาณ 12 
 2.2 การปรับปรุงคุณภาพการใาบ้ริการ 13 
 2.3 การประายดัพลงังาน 14 
 3. ตวัช้ีวดัในขอ้ 1 และ 2 าากมีมากไป รองอธิบดีที่ดูแลาน่วยงานควรเป็นผูก้  าานดใา ้และควรตกลง15 
จ านวนตวัช้ีวดัและน ้ าานกัของแต่ละตวัช้ีวดัใาค้ลา้ยคลึงกนัทุกาน่วยงาน 16 
 การก าานดเกณฑก์ารใาค้ะแนน 17 

 - การประเมินคร้ังที่ 1 เดือนตุลาคม- มีนาคม ของปีถดัไป 18 
 - เกณฑก์ารใาค้ะแนน 5 ระดบั โดยระดบัที่ 5 จะตอ้งแสดงใา้เา็นถึงความส าเร็จของผลงานคร่ึงปีที่19 
สามารถสนบัสนุนผลส าเร็จของผลงานใน 1 ปีที่ท  าค  ารับรองไว ้20 

- การประเมินคร้ังที่ 2 เดือนเมษายน – กนัยายน 21 
 - เกณฑก์ารใาค้ะแนน 5 ระดบั โดยระดบัที่ 5 จะตอ้งแสดงใา้เา็นถึงความส าเร็จของผลงานที่ตอ้งการ22 
ตามค ารับรองในปีงบประมาณนั้นๆ 23 
 - การก าานดาลกัฐานที่ใชใ้นการประเมินผลความส าเร็จของตวัช้ีวดัในแต่ละระดบั 24 
  - ตอ้งมีการก าานดใาช้ดัเจนล่วงานา้ส าารับเกณฑก์ารใาค้ะแนนทุกระดบัทั้งในเชิงคุณภาพและ25 
ปริมาณ 26 
 ตารางเวลาการจดัท าค  ารับรองและการประเมินผล 27 

 - ค  ารับรองพร้อมเกณฑก์ารใาค้ะแนนควรแลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 28 
 - ผลการด าเนินการพร้อมาลกัฐานควรรายงานและส่งเขา้ระบบ DOC และ KPI reporter ทนัทีที่แลว้เสร็จ29 
ในแต่ละเดือน 30 
 - การส่งาลกัฐานเพือ่ประเมินในรอบากเดือนแรกควรใาแ้ลว้เสร็จในเดือน กุมภาพนัธ ์และรอบ 31 
ากเดือนาลงัภายในเดือนสิงาาคม 32 
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 - ผูป้ระเมินควรประเมินผลใาแ้ลว้เสร็จและแจง้ผลการประเมินรอบแรกภายในสปัดาา์ที่สองของเดือน1 
มีนาคม และรอบสองภายในสปัดาา์ที่สองของเดือนกนัยายน 2 
 การก าานดผูท้  าานา้ที่ประเมินผลการปฏิบติังาน 3 

 - คณะผูป้ระเมินกลางของกรมฯ 4 
 - ขอ้ดี : มาตรฐานการประเมินเามือนกนัทั้งกรมฯ 5 
 - ขอ้เสีย : ล่าชา้ อาจตอ้งใชค้นเพิม่ 6 
 - รองอธิบดี 7 
 - พจิารณาเอง 8 
 - จดัตั้งทีมประเมินเพือ่พจิารณาเฉพาะผ.อ.ที่ดูแล 9 
 - ขอ้ดี : รวดเร็ว 10 
 - ขอ้เสีย : มาตรฐานอาจต่างกนัระาวา่งกลุ่ม 11 
 12 

ปัญาา/ขอ้จ ากดั แนวทางแกไ้ข 

- ค  ารับรองที่กรมฯท ากบักระทรวงล่าชา้ 
- ตวัช้ีวดัที่ก  าานดโดยาน่วยงานกลางของประเทศ
ออกล่าชา้ 
- าน่วยงานมีเวลาท างานในแต่ละรอบแค่ 5 เดือน  
- การประเมินคุณภาพของผลงานค่อนขา้งยาก และ
อาจเขา้ใจไม่ตรงกนั 

- ใาส้ามารถปรับแกต้วัช้ีวดัและเกณฑก์ารใา้
คะแนนไดถ้า้มีเาตุผลสมควร 
 
 
- ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินตอ้งท าความเขา้ใจใา้
ตรงกนัตั้งแต่แรก 

 13 
  มติที่ประชุม        ประธานเา็นชอบในาลกัการ แต่จะพจิารณาในรายละเอียดก่อนแลว้จะรีบท า14 
การประเมินผลต่อไปโดยมอบนายวรวทิย ์รองอธิบดีฯ ใา้สรุปผลภายในสัปดาา์น้ี โดยเน้นย  ้าใา้การประเมินมี15 
ความยติุธรรม โปร่งใส และรับฟังผลสะทอ้นจากการประเมิน 16 
   ในส่วนของการน าค  ารับรอง (PA) มาเป็นตวัช้ีวดั ใาใ้ชค้  ารับรองที่สะทอ้นยทุธศ์าสตร์และมีผลกระทบ17 
ต่อประเทศชาติสูง โดยมอบามายผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั ดงัน้ี 18 
 TB มอบามายนพ.สุรัคเมธและนพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีฯ เพือ่ประสานงานกบัโรงพยาบาลทั้งประเทศ 19 

และกรมควบคุมโรค 20 
 AMR มอบามายผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขและผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐาน 21 

าอ้งปฏิบตัิการ 22 
 23 
 24 
 25 
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  4.2 ระบบสารสนเทศส าหรับการขึน้ทะเบียนใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย์ 1 
        นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯและผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่2 
ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 3 

ตามที่กรมวทิยาศาสตร์การแพทยมี์ความประสงคใ์นการบูรณาการระบบฐานขอ้มูลและระบบ 4 
สนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆของแต่ละาน่วยงาน เพือ่ลดความซ ้ าซอ้นของกระบวนงานและเพิ่มความสะดวก5 
ใา้แก่ผูรั้บบริการ ดงันั้นศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกองแผนงานและวิชาการร่วมกับาน่วยงานต่างๆที่6 
เก่ียวขอ้งจึงไดมี้การประชุมาารือร่วมกนัและขอเสนอโครงการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์าลกัเพื่อสนับสนุน7 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โดยในการท างานของระบบจะใาผู้ป้ฏิบติังานและผูรั้บบริการเขา้ใชง้านสู่ระบบงาน8 
ยอ่ยต่างๆผ่านช่องทางเดียวคือาน้าเวบ็ไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงภายในระบบนั้นจะแบ่งการท างาน9 
ตามลกัษณะงานออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 10 
1.การขอรับรองมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน 11 
2.บริการทดสอบความช านาญ 12 
3.งานบริการตรวจวเิคราะา์ 13 
โดยมีเป้าามายส าคญัคือตอ้งแลว้เสร็จภายใน 6 เดือน ( เร่ิมใชร้ะบบ เดือนเมษายน 2561 ) 14 
ระบบงานขอรับรองมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน มีลกัษณะงานยอ่ยจากระบบดงัน้ี 15 

1. การขอใบอนุญาตในการครอบครองเคร่ืองก าเนิดรังสีทางการแพทย ์16 

2. การขอรับรอง ISO 15189 17 
3. การขอรับรอง ISO 17025 18 

4. ลกัษณะงานยอ่ยภายใตร้ะบบงานขอรับรองมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 19 

โดยระบบจะถูกออกแบบใา้มีการรวมขอ้มูลไวท้ี่ส่วนกลางในจุดเดียวกนั (Centralized Database) และมี Data 20 
Setting ที่เามือนกนั ซ่ึงจะท าใาเ้กิดประสิทธิภาพและความสะดวกในการน าขอ้มูลไปวเิคราะา์ต่อไป 21 
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  22 
 Hardware 23 

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใา้บริการด้านฐานขอ้มูลส าารับระบบ Production (Production Database Server) 24 
จ านวน 1 เคร่ือง 25 
-เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใา้บริการดา้นWeb Applicationส าารับระบบ Production (Production Web Server) 26 
จ านวน 1 เคร่ือง 27 
-เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใา้บริการด้านฐานขอ้มูล/Web Application ระบบทดสอบ (Test Database/Web 28 
Server) จ านวน 1 เคร่ือง 29 
-ซอฟตแ์วร์ระบบ Application Server จ านวน 2 ชุด  30 
-ซอฟตแ์วร์ระบบบริาารจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) จ านวน 2 ชุด  31 
-เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊แบบไฮบริดส าารับบนัทึกผลการตรวจสอบเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์ จ  านวน 24 เคร่ือง  32 
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-เคร่ืองสแกนเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ส าารับงานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที่ 2 1 
 Software 2 

-ระบบปฏิบตัิการ (Operating System) 3 
-ซอฟตแ์วร์ระบบต่างๆ (System Software) 4 
-ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) ที่สามารถท างานไดก้บัฮาร์ดแวร์ที่เสนอ 5 
 Application   สามารถใชง้านตามกระบวนงานของส านกัรังสีได ้6 

   7 
  มติที่ประชุม        ประธานรับทราบแต่เน่ืองจากเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเร่ืองที่ส าคญัและจ าเป็น8 
แต่ตอ้งใชง้บประมาณมาก จึงควรศึกษาใา้ครบถว้นและใาทุ้กาน่วยงานมีส่วนร่วม เพือ่ใาเ้ป็นระบบเดียวกนัทั้งกรม 9 
      นายแพทยส์มฤกษ์ รองอธิบดีฯ จะเรียนเชิญาน่วยงานที่ของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ10 
ประชุมาารือร่วมกนัเพือ่ก าานดความตอ้งการ เพือ่ตอบสนองไดค้รบถว้นและไม่ใชง้บประมาณซ ้ าซ้อนกนั เพื่อ11 
จดัท าแผนเสนอท่านอธิบดีต่อไป  12 
     นายแพทยพ์ิเชฐ รองอธิบดีฯ แจง้ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการและจดัาาระบบคอมพิวเตอร์ฯใน13 
วนัที่ 21 กนัยายน 2560 และเรียนเชิญนายแพทยส์มฤกษ ์รองอธิบดีฯ เขา้ร่วมดว้ย 14 
 15 
วาระที่ 5เร่ืองเพือ่ทราบ 16 
  5.1 ขอความร่วมมอืตรวจสอบบทความก่อนส่งตีพิมพ์ในวารสาร 17 
   ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 18 
          จากการพิจารณาบทความที่ส่งมาเพื่อขอตีพิมพใ์นวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์ั้งแต่ 19 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559  – กันยายน พ.ศ. 2560 จ  านวนทั้ ง ส้ิน 50 เ ร่ือง ซ่ึงเป็นของข้าราชการ20 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์45 เร่ือง เป็นบทความของบุคลากรภายนอกกรม จ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงได้ทางกอง21 
บรรณาธิการไดพ้ิจารณาตีพิมพบ์ทความที่ส่งมาในปีน้ีในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไปแลว้ 18 เร่ือง ผู ้22 
นิพนธข์อยกเลิกตีพมิพ ์2 เร่ือง ทางกองบรรณาธิการส่งเร่ืองกลบัคืนผูนิ้พนธ ์ 4 เร่ือง และอยูร่ะาวา่งด าเนินการ 26 เร่ือง  23 
ผลการพจิารณาบทความของบุคลากรภายในกรมฯพบวา่คุณภาพของบทความที่ไม่ไดม้าตรฐานมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 24 
ซ่ึงสาเาตุาลกัที่วเิคราะา์ไดจ้ากการทบทวนบทความไดแ้ก่ 25 
1.การออกแบบการวจิยัไม่เามาะสม/ไม่ถูกตอ้งตามลกัวชิาการ 26 
2.การเขียนบทความไม่ถูกตอ้ง 27 
3.ผูนิ้พนธอ่์านขอ้มูลเพิม่เติมมานอ้ยท าใาบ้ทน า ารือบทวจิารณ์ไม่ครบถว้น สมบูรณ์ ารือ ไม่ถูกตอ้ง เามาะสม  28 
 จากความไม่สมบูรณ์ของบทความที่ส่งมา ท าใาก้ารพจิารณาและการแกไ้ขบทความ ใชเ้วลานานและเพิ่ม29 
ภาระงานใา้กับผูท้บทวนบทความและ กองบรรณาธิการ ตลอดจนผูนิ้พนธ์ รวมทั้งอาจส่งผลใา้ผลงานของ30 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยข์าดความน่าเช่ือถือาากน าไปตีพมิพโ์ดยไม่ไดป้รับปรุงแกไ้ขอยา่งเามาะสม 31 
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เพือ่ช่วยใาบ้ทความมีคุณภาพและพจิารณาลงตีพิมพไ์ดเ้ร็วขึ้น ขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านัก/สถาบนั/1 
ศวก. ช่วยจดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามาลกัวชิาการของบทความ โดยผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละาน่วยงานก่อน2 
น าส่งกองบรรณาธิการและสนบัสนุนใาเ้กิดการพฒันาบุคลากรภายในาน่วยงานใา้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั3 
การออกแบบการศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้ง 4 
 ประเด็นพจิารณา  5 

ขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านกั/สถาบนั/ศวก. ด าเนินการดงัน้ี 6 
1. จดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามาลกัวชิาการของบทความ โดยผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละาน่วยงานก่อนน าส่ง7 
กองบรรณาธิการ  8 
2.สนับสนุนกระบวนการพฒันาบุคลากรภายในาน่วยงานใา้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการออกแบบการ9 
ศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้ง 10 
 11 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ เน่ืองจากมีการอบรมการเขียนบทความวชิาการอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ 12 
ประธานจึงใหห้ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ไดรั้บจากการอบรม สนับสนุนการจดัท า Application,จดัท าวีดิโอ 13 
หรือถ่ายทอดทาง online ซ่ึงผทว.เดือนถนอม หัวหน้าส านักวิชาการฯไดแ้จง้ว่า เว็บไซตข์องส านักวิชาการฯมี14 
เอกสารประกอบการอบรม เช่น การออกแบบงานวจิยั การเขียนตน้ฉบบังานวจิยั เป็นตน้ 15 
     ประธานมอบหมายให้ส านักงานเลขานุการกรมด าเนินการพฒันาบุคลากรดา้นภาษาองักฤษอยา่ง16 
ต่อเน่ือง เช่น การจดัให้มีโปรแกรม English online และมอบหมายหัวหน้าฝ่ายการเจา้หน้าที่ จดัท าสถิติผูเ้ขา้รับ17 
การอบรมและไดรั้บรางวลัจากการเขียนบทความวชิาการ 18 
  5.2  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน19 
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน 20 
                               หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 21 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด22 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (KPI Reporter)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 23 

ผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทย์ฯ 24 
(ภาพรวม 30 หน่วยงาน) 25 

ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน 

1. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 24 าน่วยงาน  
 

2. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั แต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั  

จ านวน 5 าน่วยงาน  
 

3. าน่วยงานที่รายงานล่าชา้กวา่เวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั และ
แนบเอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 1 าน่วยงาน  
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ผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง (15 หน่วยงาน) 1 
ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน 

1. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 13 าน่วยงาน  
 

2. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั แต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั  

จ านวน 1 าน่วยงาน  
 

3. าน่วยงานที่รายงานล่าชา้กวา่เวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั และ
แนบเอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 1 าน่วยงาน  
 

 2 
ผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน 

1. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 11 าน่วยงาน  
 

2. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัแต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั  

จ านวน 4 าน่วยงาน  
 

สรุปผลการติดตามปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ภาพรวม 30 หน่วยงาน 4 
ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 

1. าน่วยงานส่วนใาญ่น าขอ้เสนอแนะจากการสรุปผล
การติดตามการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค า
รับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (รอบ 6 เดือน) ไปปรับปรุงแกไ้ขโดยเฉพาะ
ประเด็นการรายงานผลตามเวลาที่ก  าานด การใช้
แบบฟอร์มที่ถูกตอ้ง การค านวณค่าคะแนนที่ได ้และ
ค่าคะแนนถ่วงน ้ าานกัที่มีความผดิพลาดนอ้ยลง ฯลฯ 

1. าน่วยงานส่วนนอ้ยไม่ปรับปรุงแกไ้ขรายงาน
ตวัช้ีวดัตามขอ้เสนอแนะ เช่นไม่ปรับปรุง
แบบฟอร์มที่ใช ้(ใชแ้บบฟอร์มไม่ถูกตอ้งตาม
ชนิดตวัช้ีวดั) ซ่ึงไดมี้การใาข้อ้เสนอแนะไป
แลว้มากกวา่ 2 รอบ คือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 

2. าน่วยงานส่วนใาญ่แนบเอกสาราลกัฐานที่
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินการจริง ณ ปัจจุบนั นั่น
ามายความวา่ าน่วยงานเร่ิมมีความเขา้ใจในเร่ืองการ
จดัท าตวัช้ีวดั และรายงานผลตวัช้ีวดัตามรอบ
ระยะเวลาที่ก  าานด 

2. าน่วยงานส่วนนอ้ยที่ยงัค  านวณค่าคะแนน
ถ่วงน ้ าานกัไม่ถูกตอ้ง / รายงานผลการ
ด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัค่าคะแนนที่ไดจ้ริง / 
บางาน่วยงานแนบาลกัฐานอา้งอิงที่ไม่ชดัเจน 
ไม่ระบุรอบการแนบเอกสาราลกัฐาน ท าใา้
ตอ้งยอ้นกลบัไปตรวจในรอบที่ผา่นมาอีก ท าใา้
การตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นชา้ลง 
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          มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะวา่การเลือกค ารับรองฯเป็นเร่ืองที่ส าคญั และ1 
มอบหมายใหก้พร.สมคัรขอรับรางวลั PMQA อยา่งนอ้ย 2 หมวดและตวัแทนศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยภ์าคละ 1 2 
รางวลั รวมทั้งหมด 8 รางวลั โดยกพร.จะส่งหมวด 2 และ 4 และขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งแต่ละหมวดใหข้อ้มูลประกอบการ3 
ขอรับรางวลัดว้ย 4 
 5 

5.3 สรุปผลการเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2561 ของหน่วยงาน 6 
าวัานา้กลุ่มพฒันาระบบบริาารคุณภาพ  น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 7 

ตัวช้ีวัดตามมาตรา 44 ประชุมช้ีแจงเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  8 
องคป์ระกอบของการประเมินผล 9 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามาลกัภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามานา้ที่ปกติ ารืองานตาม10 
านา้ที่ความรับผดิชอบาลกั งานตามกฏามาย กฏ นโยบายของรัฐบาล ารือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) 11 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามาลกัภารกิจยทุธศาสตร์แนวทางปฎิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 12 
ารือภารกิจที่ไดรั้บมอบามายเป็นพเิศษ ารือบูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัาลายาน่วยงาน (Agenda Based) 13 

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามาลกัภารกิจพื้นที่/ทอ้งถ่ินภูมิภาค จงัาวดั กลุ่มจงัาวดั (Area 14 
Based) (ถา้ไม่มีภารกิจน้ีไม่ตอ้งประเมิน) 15 

4. ประสิทธิภาพในการบริาารจดัการและพฒันานวตักรรมในการบริาารจดัการระบบงาน งบประมาณ 16 
ทรัพยากรบุคคล และการใาบ้ริการประชาชนารือาน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Based) 17 

5. ศกัยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี (Potential Based) 18 
องค์ประกอบ 4   ตัวช้ีวัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 19 

ใา้ส่วนราชการเสนอเร่ือง/กิจกรรมที่จะพฒันาและปรับปรุงการท างานภายในาน่วยงานของตนใา้มี20 
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น อยา่งน้อยเดือนละ 1 งานารือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลด21 
ปริมาณเอกสาร การลดการใชพ้ลงังาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท างาน และ ปริมาณงานที่22 
ซ ้ าซ้อน  การบูรณาการความร่วมมือระาว่างาน่วยงาน การแกไ้ขปัญาาการทุจริต การเพิ่มการอ านวยความ23 
สะดวกใา้แก่ประชาชนส่งใา้ส านักงาน ก.พ.ร.จ  านวน 12 เร่ือง พร้อมแผนการด าเนินงานของแต่ละงาน และ24 
ผลผลิตที่จะเกิดขึ้ นในแต่ละช่วงเวลา ส่งใา้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่    15 ก.ย. 2560 และรายงาน25 
ความกา้วานา้ผลการด าเนินงานใาส้ านกังาน ก.พ.ร.ทุกเดือน                      26 
การประเมินผล ผา่น: ด าเนินกิจกรรมไดผ้ลผลิตตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไป 27 
ไม่ผา่น:  ด าเนินกิจกรรมไดผ้ลผลิตตามแผนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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ประเภทเร่ืองที่ด าเนินการพัฒนา 1 
A B 

1. การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
2. การบูรณาการการท างานระาวา่งาน่วยงาน/ภาค
ส่วนอ่ืน 
3. การป้องกนั/แกไ้ขปัญาาดา้นทุจริต 

4. การเพิม่ประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
5. การประายดัทรัพยากร 
 

เลือกเร่ืองที่จะด าเนินการในกลุ่ม A ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ยากและตอ้งแลว้เสร็จในระยะเวลา 1 ปี อยา่งนอ้ย 3 
เร่ืองจาก 12 เร่ือง 
ตัวอย่างประเภทเร่ืองที่ด าเนินการพัฒนา 2 

1. การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การลดขั้นตอนการท างาน การลดระยะเวลาในการ3 
ใาบ้ริการ กานบริการผา่นระบบออนไลน์ การลดการเรียกส าเนาเอกสาร  4 

2. การบูรณาการการท างานระาวา่งาน่วยงาน/ภาคส่วนอ่ืน เช่น การจดัท าขอ้ตกลง/ความร่วมมือในการ5 
ด าเนินงานร่วมกนัระาวา่งส่วนราชการ การประสานพลงัประชารัฐ 6 

3. การป้องกนั/แกไ้ขปัญาาดา้นทุจริต เช่น การช าระค่าธรรมเนียมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใา้7 
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐ 8 

4. การเพิม่ประสิทธิภาพของส่วนราชการ เช่น การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้การบริาารการ9 
ประชุมดว้ย e-meeting การพฒันาระบบการส่ือสารภายในส่วนราชการ 10 

5. การประายดัทรัพยากร เช่น การลดปริมาณเอกสาร/จ านวนเอกสาร การลดการใชพ้ลงังาน การ11 
ประายดัน ้ า การลดภาระงบประมาณ 12 
สรุปหน่วยงานที่เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 13 
ส่งแผนใาก้ลุ่ม  ก.พ.ร. จ  านวน 25 าน่วยงาน จาก 30 าน่วยงาน การตรวจสอบเบื้องตน้ พบวา่ 14 
 มีบางเร่ืองไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนที่ตอ้งการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานใาดี้ขึ้น 15 
 การระบุผลผลิตไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่ด  าเนินการ 16 
 ไม่ไดร้ะบุผลผลิต 17 

ขณะน้ีส านกังาน ก.พ.ร. แจง้เปล่ียนระยะเวลาในการส่งแผนจากเดิม 15 กนัยายน60   เป็น  15 พฤศจิกายน 60 18 
เร่ืองที่บงัคบัใาด้ าเนินการปรับปรุง 6 เร่ือง ตามขอ้สัง่การนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 25 สิงาาคม 60 ไดแ้ก่ การบูร19 
ณาการการท างาน  การปราบปรามทุจริต  การใชร้ะบบสารสนเทศ  การลดพลงังาน  การลดกระดาษ และการ20 
ประายดังบประมาณ (พลงังานใาต้ั้งค่าเป้าามายรายเดือนและรายงานตั้งแต่ ตุลาคม 60) 21 

 22 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่ากรมฯมีโครงการที่ดีอยูแ่ลว้าลายเร่ืองเช่น 23 

การใช ้QR Code เพือ่ลดกระดาษในการประชุม ซ่ึงอาจประายดัเพิ่มเติมไดอี้กส าารับเอกสารเร่ืองงบประมาณ 24 
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การจดัท าคู่มือประชาชน ของส านักมาตรฐานา้องปฏิบติัการในการพฒันาาน่วยงานภาคเอกชน Green Book 1 
ของส านกัยาและวตัถุเสพติด เป็นตน้ 2 

 3 
5.4  ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ4 

การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 5 
ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์น าเสนอผลงานวิจยัไดรั้บรางวลัในการประชุม6 

วชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 ดงัน้ี 7 
ผลงานเร่ือง การศึกษาสารยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลองจากเหง้า8 

กระชายด า ของศูนยเ์ทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย ์สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์ไดรั้บรางวลัที่ 3 จาก9 
การน าเสนอผลงานดว้ยวาจา ในการประชุมวชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทย์10 
ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 ระหวา่งวนัที่ 30 สิงหาคม-1 กนัยายน 2560 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ 11 
เมืองทองธานี   โดย ภาณุพนัธ ์ปัญญาใจ, ปฐมาพร ปรึกษากร, ฉัตรภรณ์ ใจมา, กญัจน์รัชต ์เศรษฐศุภพนา, ปนัดดา 12 
เทพอคัศร 13 
ผลงานโดยสรุป 14 

คณะผูว้จิยัไดท้ดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลองของสารสกดั15 
สมุนไพรจากพืชมากกว่า 100 ชนิด พบว่าสารสกดัของเหงา้กระชายด ามีฤทธ์ิดีในการยบัย ั้งการแพร่กระจายของ16 
เซลลม์ะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลอง จึงมีความเป็นไปไดท้ี่เหงา้กระชายด าอาจมีศกัยภาพที่จะน าไปพฒันาเป็นยา17 
ส าหรับรักษาโรคมะเร็ง การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสารยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงใน18 
หลอดทดลองชนิดต่างๆ จากเหงา้กระชายด า โดยการแยกบริสุทธ์ิสารด าเนินการตามหลกัการ Bioassay-guided 19 
separation เร่ิมจากการน าเหงา้กระชายด าแหง้มาสกดัโดยการหมกัดว้ย   เอทานอล แลว้สกดัแยกต่อดว้ยตวัท าละลาย20 
อินทรีย ์จากนั้นน าสารสกัดที่แสดงฤทธ์ิมาแยกบริสุทธ์ิโดยใช้คอลัมน์ชนิดซิลิกาเจล ใช้วฏัภาคเคล่ือนที่เป็น21 
คลอโรฟอร์มและเมทานอล น าส่วนที่มีฤทธ์ิดีมาแยกบริสุทธ์ิในล าดบัสุดทา้ยดว้ย ODS HPLC ใชว้ฏัภาคเคล่ือนที่22 
เป็นสารละลายเมทานอล แลว้น าสารออกฤทธ์ิไปวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีโดยใชข้อ้มูล 2D-NMR และ MS ท า23 
การทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลองของสารออกฤทธ์ิที่แยกไดใ้น24 
เซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) เซลล์มะเร็งท่อน ้ าดี (HuCCA-1) และเซลล์มะเร็งตบั (PLC/PRF/5) ดว้ยวิธี Scratch 25 
assay และทดสอบยนืยนัฤทธ์ิอีกคร้ังดว้ยวิธี Transmembrane assay ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) ผลการศึกษา26 
พบว่าสารออกฤทธ์ิในเหง้ากระชายด าเป็นสารกลุ่ม Flavonoids โดยสารที่แยกบริสุทธ์ิได้ คือ 3,5,7,3’,4’-27 
pentamethoxyflavone (1), 5,7,4’-trimethoxyflavone (2) และ 5-hydroxy-,7,4’- dimethoxyflavone (3) เม่ือทดสอบ28 
ฤทธ์ิดว้ยวิธี Scratch assay พบว่าสารทั้ง 3 ชนิด แสดงฤทธ์ิที่ความเขม้ขน้ระหว่าง 3-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 29 
ขึ้นกบัชนิดของเซลล์ที่ใชท้ดสอบ ผลการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลเบื้องตน้ที่แสดงว่าสารกลุ่ม Flavonoids ในสารสกัด30 
เหงา้กระชายด าแสดงฤทธ์ิดีในการยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลอง อยา่งไรก็ดี31 
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพิม่เติมดา้นประสิทธิผลและความปลอดภยัในสตัวท์ดลองและมนุษยต่์อไป 32 
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            มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะใหเ้ผยแพร่เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนสนใจ1 
เน่ืองจากเป็นผลงานของกรมฯและเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ 2 
 3 

 5.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
 หวัหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอที่ประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวขอ้ง5 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  6 
  7 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่กรมฯมีข่าวน าเสนอจ านวนมาก เน่ืองจากกรม 8 
เป็นหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีหนา้ที่ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ใหร้ะวงัการให้ข่าว เน่ืองจากอาจมีการพาดพิงและถูก9 
ฟ้องร้องเร่ืองหม่ินประมาทได ้10 
 11 

วาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 12 
6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ น าเสนอแผนบริหารการเงิน (ดา้นรายรับ) ดงัน้ี หน้ี 13 

ค่าบริการ/ภาครัฐและเอกชน(>70 ลบ.) การบริหารงบประมาณ /งบลงทุน(>20 ลบ.) การจดัการสอบเทียบและ14 
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ (5 ลบ.) การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ (5 ลบ.) ทบทวนอตัราค่าบริการ และการสร้าง15 
งานบริการใหม่ 16 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินไดมี้หนังสือไม่ให้ตดั17 
เงินคา้งตามระเบียบว่าด้วยหน้ีสูญ ซ่ึงจะท าให้กรมมีรายรับเพิ่มขึ้น และผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแก้ว แจง้ว่า18 
ขณะน้ีก าลงัมีการทบทวนอตัราค่าตรวจวเิคราะห์ซ่ึงคาดวา่จะมีอตัราที่สูงขึ้น 19 
 20 
  6.2 นายวรวิทย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯน าเสนอภาระค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรของกรมฯ เงิน21 
บ ารุงจ านวน 170 ลา้นบาทแบ่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 869 คน ลูกจา้งชัว่คราว 121 คนและจา้งเหมา22 
บริการจ านวน 8.9 ลา้นบาท (63 คน) ซ่ึงจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ไม่จดัสรรต าแหน่งเพิ่มให้ตามที่แต่ละ23 
กรมไดข้อไป 24 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่การใชเ้งินบ ารุง ส าหรับ25 
การจา้งลูกจา้งชัว่คราวตอ้งผา่นการอนุมติัจากระทรวงการคลงัก่อน ในส่วนของกรมใหจ้า้งเหมาบริการไดใ้นส่วนที่26 
ไม่ใช่กระบวนงานหลกั เช่น นกัจดัการงานทัว่ไป 27 
 28 
  6.3 นายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีฯแจง้เร่ืองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของ29 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ (ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว17 ลงวนัที่ 28 ก.ค. 58)  30 

 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้และระดบัสูง  31 
1.ต่างสายงาน:ตอ้งเป็นสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่กพ.ก าหนดไวต่้างกนั 32 
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2.ต่างหน่วยงาน : ยา้ยระหว่างกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ/ยา้ยระหว่างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน1 
ราชการ 2 
3.ต่างพื้นที่ : ยา้ยระหวา่งอ าเภอหรือเขต/จงัหวดั/ประเทศ 3 
4.ต่างลกัษณะงาน : ยา้ยระหวา่งกลุ่ม/ฝ่าย ในหน่วยงานเดียวกนั/เล่ือนต าแหน่งจากช านาญการพิเศษเป็นเช่ียวชาญ/4 
ขา้ราชการ HiPPs ปฏิบตัิงานตามกรอบสัง่สมประสบการณ์/มีค  าสัง่กรมฯมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนที่แตกต่างจาก5 
หน้าที่เดิมและการด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ (ผ่านการพิจารณา อ.ก.พ. กรมฯ อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.พ.6 
กระทรวงฯ) 7 
 มีผลบงัคบัใช ้2 ช่วง  8 
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 9 
ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 10 

 าลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าานดต าแาน่ง  ระดบัช านาญการพเิศษ ในสายงานดา้นวทิยาศาสตร์ 11 
และเทคโนโลยทีี่มีลกัษณะงานวจิยัและพฒันา  (ตามานงัสือส านกังาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  ลงวนัที่ 19 12 
กุมภาพนัธ ์2558 ) 13 
สายงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่เป็นไปตามาลกัเกณฑ ์14 

สายงาน ต าแหน่ง 

1. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ   
1. วชิาการคอมพวิเตอร์ 
2. ฟิสิกส์รังสี 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ 
นกัฟิสิกส์รังสี 

2. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์   
1. วทิยาศาสตร์การแพทย ์
2. เภสชักรรม 
3. วชิาการสาธารณสุข 
4. เทคนิคการแพทย ์

นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เภสชักร 
นกัวชิาการสาธารณสุข 
นกัเทคนิคการแพทย ์

3. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์การเกษตร   
1. วชิาการเกษตร นกัวชิาการเกษตร 

 เง่ือนไขการก าานดต าแาน่ง 15 

1.ตอ้งมีการปฏิบติังานวจิยัและพฒันาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของการปฏิบตัิงานประจ า 16 
2.น าเสนอคณะกรรมการการก าานดต าแาน่งระดบัสูงของกระทรวงพจิารณากลัน่กรองก่อนเสนอต่อ อ.ก.พ. 17 
กระทรวงพจิารณา 18 
3.ไม่ตอ้งยบุต าแาน่ง แต่ตอ้งมีเม็ดเงินค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากรเพยีงพอในการเล่ือนระดบั 19 
โดยในวนัที่ 25 กนัยายน 2560 จะประชุมปรึกษาร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 20 
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 1 
       มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานสั่งการใา้บุคลากรระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  2 
แสดงความประสงค์ในการยา้ยารือเปล่ียนต าแาน่งตามขอ้ก าานดประสบการณ์ในงานที่าลากาลายของ3 
ต าแาน่งประเภทอ านวยการ โดยใชา้ลกัความสมคัรใจก่อน ในส่วนผูท้ี่ไม่ยา้ยใาท้  าานงัสือยนิยอมการไม่ขอรับ4 
การพฒันา ในส่วนของศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยจ์ะพจิารณาการโยกยา้ยระดบัช านาญการพิเศษขึ้นไป โดยส่ง5 
รายช่ือมายงัอธิบดีเพือ่ท  าการจดัสรรต าแาน่งต่อไป 6 

 7 
6.4  ผทว.สลกัจิตร ชุติพงษว์เิวท ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีประจ าปี 2560 ณ ที่พกัสงฆ ์8 

วดัหนองปลิง จงัหวดันครราชสีมา ในวนัที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยมีท่านอธิบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 9 
  10 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานใหท้  าบุญตามก าลงัศรัทธา 11 
 12 

           6.5 นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ แจง้ว่าเน่ืองจากราคาจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ของแต่ละ13 
หน่วยงานมีราคาต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั จึงมีขอ้เสนอ ดงัน้ี 14 
1.จดัท าฐานขอ้มูลราคาวสัดุวทิยาศาสตร์(โปรแกรมฐานขอ้มูลกลางวสัดุวทิยาศาสตร์/ระบบการจดัการขอ้มูล) 15 
2.จดัท าแนวทางการจดัท าราคาอา้งอิงวสัดุวทิยาศาสตร์(Bargaining /จดัตั้งคณะท างานพจิารณา) 16 
3.จดัท าแนวทางการจดัการระบบการจดัซ้ือสารมาตรฐาน(ส ารวจความตอ้งการของทุกหน่วยงานและจดัหมวดหมู่/17 
จัดซ้ือรวมตามประเภทโดยหน่วยงานรับผิดชอบ/Bargaining/มีระบบการกระจายสารมาตรฐานอย่างมี18 
ประสิทธิภาพ) 19 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่เน่ืองจากการจดัซ้ือเป็นอ านาจของผูบ้ริหาร 20 
หน่วยงานเอง ผูอ้  านวยการและเจา้หน้าที่พสัดุจึงตอ้งรับผิดชอบในกรณีที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจ และมี21 
ความแตกต่างดา้นราคาในการจดัซ้ือ โดยมอบหมายนายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ และผูท้รงคุณวุฒิใน22 
แต่ละสาขา ควบคุมดูแลในเร่ืองน้ีเพือ่ประโยชน์และความปลอดภยัของบุคลากรในกรม 23 
    24 
เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 25 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 26 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 27 
 28 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 29 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 30 


