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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที่ 9/2560  

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560  เวลา 14.30-18.00 น. ณ จังหวัดเชียงราย  

วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
         1.1 ประธานกล่าวแสดงความยนิดีกบัรางวลัที่กรมวทิยาศาสตร์ไดรั้บ 
ประจ าปี งปม.2560 ไดแ้ก่ รางวลั PMQA หมวด 1 , รางวลั TPSA ประเภท
รางวลันวตักรรมการบริการระดบัดีเด่น รางวลัจากงานประชุมวชิาการ 
กสธ.และรางวลัจากการประชุมวชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ์ื้นบา้นและการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 
         1.2 เน่ืองจากกสธ.มีเข็มมุ่งที่เ ก่ียวข้องกับกรมวิทยฯ์ เช่น AMR 
สมุนไพร มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ อาหารปลอดภยั Green & Clean 
Hospital และชุดทดสอบ โดยในเดือนตค.ประธานจะเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
หารือในการเช่ือมโยงประเด็นเหล่าน้ีเพือ่ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
        1.3 เชิญชวนผูบ้ริหารร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายรุาชการ
ในวนัที่ 29 ก.ย.60 ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
        1.4 เสนอแนะใหผู้บ้ริหารเขา้ร่วมฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหาร เพื่อน า
ความรู้มาพฒันากรมฯ โดยอธิบดีจะพจิารณาตามความเหมาะสม 
        1.5 ตามที่สป.มีการคัดเลือกผอ.รพศ.และรพท. โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหานั้น ในส่วนการของโยกยา้ยต าแหน่งภายในกรมฯ
ซ่ึงเป็นอ านาจของอธิบดีและปลัดฯ ซ่ึงประธานไดส้ั่งการให้ผูบ้ริหารที่
ปฏิบติังานมากกว่า 4 ปีที่ไม่ตอ้งการโยกยา้ยจดัท าโครงการพฒันางาน
เสนอต่ออธิบดีภายใน 1 ต.ค.60 
      1.6 เน่ืองจาก นายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทรรองอธิบดีฯจะเกษียณอายุ
ราชการในปี 60 น้ีจึงมีการมอบอ านาจให้รองอธิบดีทั้ ง 2 ท่านปฏิบัติ
ราชการแทนเป็นการชัว่คราว       

 
 
ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจง้ให้
ทราบวา่ในส่วนของเงินรางวลัที่ไดจ้าก
การประกวดในนามของกรม ใหส่้งคืน
คลงัเป็นรายไดข้องแผน่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2560 
                เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 

รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     หัวหน้ า ฝ่ายคลังได้สรุปผลการบ ริหารงบประมาณ ประจ า ปี
งบประมาณ 2560 ( ณ วนัที่ 12 กนัยายน 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยูใ่น
อนัดบั 2 ของกระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 91.57  สถานะ
เงินบ ารุงกรม คงเหลือ 443,291,290.08 บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ส.ค. 
60)  เป็นเงิน 103,936,860.80 บาท 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณรองฯวรวิทย์ที่
ติดตามหน้ีคงคา้งให้ และสตง.มีหนังสือ
แจง้ไม่ให้ยกหน้ี ในส่วนที่ได้ท  าการยก
หน้ีไปแลว้ตามมติที่ประชุมปี 53 นั้นจะ
ไม่มีการก าหนดโทษยอ้นหลังเน่ืองจาก
เป็นการกระท าโดยสุจริต ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้
การปรับปรุงแกไ้ขให้ตรงตามระเบียบที่
ถูกตอ้งแลว้ และมอบหมายใหใ้ชจ่้าย 
งปม.อยา่งสมเหตุสมผลและใชง้บลงทุน
ก่อนเงินบ ารุง  
  

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560  

      ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัที่ 15 ก.ย.60 ดงัน้ี 
 งบภาพรวม 87.2% ครุภณัฑ ์100% ก่อสร้างเดิม 78.8% และก่อสร้างใหม่ 
67.4%  และสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน หลงัวนัที่ 21 ก.ย.60 งบภาพรวม 
97.8% ซ่ึงจะบรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4 คือ 
87%   

ประธานแจ้งว่าจากการที่กรมได้งปม.
เพิ่มประมาณ 100 ลา้นบาทนั้นเน่ืองจาก
กรมฯมีผลงานเป็นที่ น่ า ช่ืนชม เ ช่น 
Green Book ,ชุดทดสอบ และในปี 62 
เ น้ น ผล ง านด้ า น ตัว ช้ี ว ัด ที่ ก ร ม ให้
ความส าคญั เช่น AMR Green & Clean 
Hospital สมุนไพร เพื่อ เ ป็นผลงานที่
ส าคญัในการของบประมาณต่อไป และ
มอบรองฯพิเชฐ ดูแลเร่ือง  Green & 
Clean Hospital ด้านชุดทดสอบและ
ผลิตภณัฑ ์
 

3.3   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
       ผอ.ผน.น าเสนอผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองคก์ารตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจ าปีงปม.2560  

    ประธานกล่าวขอบคุณ QMR และ QM 
Team และเน้นย  ้าการด าเนินงานระบบ
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
นโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปีงปม.2560 
1.1ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ (89.8%) 
1.2 ผลงานเชิงนวตักรรมน าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
      ผลการด าเนินการ 233 เร่ือง ( >5%) 
2.1 ร้อยละความพงึพอใจผูรั้บบริการ ( 89.04%) 
3.1 พฒันาบุคลากรใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ/ยทุธศาสตร์ (100%) 
4.1 มีการบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล (ก าลงัด าเนินการ) 
4.2 ด าเนินงานสอดคลอ้งกบั ISO 9001:2015 /ระบบบริหารคุณภาพ
หอ้งปฏิบตัิการ (ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย) 
5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (94.66%)  
      โดยไดข้อ้สงัเกตจากการตรวจประเมิน ดงัน้ี 
1.ใหมี้การจดัล าดบัความส าคญัและใส่กรอบเวลาในการจดัการความเส่ียง 
2.หน่วยงานยงัลงขอ้มูลเอกสารคุณภาพในระบบ Smart DI ไม่ครบถว้น 
3.ควรมีการน าเสนอการประเมินผูส่้งมอบของหน่วยงานในการประชุม
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (MR) 
      ประโยชน์ที่ไดรั้บจากระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:  2015 
1.มีระบบการจดัการเอกสารที่ดี สามารถลดขั้นตอนการท างานที่ซ ้ าซอ้น 
2.เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานทุกระบบ น าไปสู่การลด
ความเส่ียงและแกไ้ขปัญหา 
3.เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดทางบริหารจดัการ ที่สนบัสนุนระบบ
บริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการให้ผา่นการรับรอง 
 

บริหารคุณภาพให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร 
ไม่เป็นภาระกบัหน่วยงาน บูรณาการกบั
งานอ่ืนเช่น PMQA เพื่อให้การประเมิน
ไม่ซ ้ าซ้อน มีความถูกต้องและชัดเจน 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ม า ต ร ฐ า น
ห้องปฏิบตัิการ MOPH / ISO /GHSAให้
เป็นกลุ่มเดียวกนั และการบูรณาการเร่ือง
สมุนไพร เคร่ืองส าอาง และยาเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อตวัช้ีวดัที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ รวมทั้ งผลักดันการ
จดัการความรู้ (KM) ใหมี้บทบาทในกรม 
มากยิง่ขึ้น 
       ร อ ง อ ธิ บ ดี  น พ . ส ม ฤ ก ษ์  ใ ห้
ความส าคญักบัการบูรณาการดา้นระบบ
คุณภาพเพื่อให้ย ัง่ยืน โดยจะเชิญ QM 
Team และผูบ้ริหารในบางหน่วยงาน 
ประชุมหารือในสปัดาห์หนา้ 
 

3.4  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์  
    ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ น าเสนอโครงการบูรณาการส าคญั ศวก.
ประจ าปีงปม.60-61 

 ปี งปม.2560 (ต่อเน่ือง) 
1. โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน  
2. โครงการจดัท าสารมาตรฐาน THC  
3. บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรม ฐานขอ้มูลเห็ดพษิ  
4. การพฒันาวธีิการตรวจสารเคมี ก าจดัวชัพชืชนิดไกลโฟเสท พาราควอท     
     2,4-D และอาทราซีนในน ้ า  

ประธานเห็นชอบ และใหผ้อ.ศวก.เขา้พบ
เพื่อสรุปโครงการบูรณาการในภาพรวม 
โดยเฉพาะเร่ืองการใช้งบประมาณ ใน
สปัดาห์หนา้ 
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
5. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั  

 ปี งปม.2561 
1.โครงการพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์เคร่ืองส าอางเพือ่
รองรับอาเซียน/ด่านส้ินคา้  
2.โครงการเครือข่ายพฒันาคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์
และสาธารณสุข  
3. โครงการพฒันาระบบคุณภาพหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์และรังสี
วนิิจฉยั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชประจ าปี 2561  
4. โครงการน ้ าด่ืมประชารัฐ 

 การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (ม.44) กลุ่มศูนย ์
วทิยาศาสตร์การแพทยก์ารแพทย ์ปีงปม.61 
1.การพฒันาระบบสารสนเทศการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.การพฒันาระบบสารบญัภายในออนไลน์ 
3.การบริหารจดัการแอลกอฮอลใ์ชส้าหรับการปฏิบตัิงานหอ้งปฏิบตัิการ 
วาระที่ 4  เร่ืองเพือ่พจิารณา   
4.1 แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานผูบ้ริหารระดบักอง/ส านกั  
       ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอแนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัของ
หน่วยงานระดบักองเพือ่ประเมินผลแบบ Real time 
1.ดา้นประสิทธิผล ( ภารกิจหลกัสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล/ถ่ายทอดจาก
กรมฯ /งานบูรณาการ/งานที่ใชง้บประมาณสูง) 
2.ดา้นคุณภาพ 
3.ดา้นประสิทธิภาพ 
4.ดา้นพฒันาองคก์าร 

 ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
1.ค  ารับรองที่กรมฯท ากบักระทรวงล่าชา้ 
2.ตวัช้ีวดัที่ก  าหนดโดยหน่วยงานกลางของประเทศออกล่าชา้ 
3.หน่วยงานมีเวลาท างานในแต่ละรอบแค่ 5 เดือน  
4.การประเมินคุณภาพของผลงานคอ่นขา้งยาก และอาจเขา้ใจไม่ตรงกนั 

 แนวทางแกไ้ข 
1.ให้สามารถปรับแกต้วัช้ีวดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนนไดถ้า้มีเหตุผล
สมควร 

     ประธานเห็นชอบในหลกัการแต่จะ
พจิารณาในรายละเอียดก่อนแลว้จะรีบท า
การประเมินผลต่อไปโดยมอบรองฯ
วรวทิยใ์หส้รุปผลภายในสปัดาห์น้ี โดย
เนน้ย  ้าใหก้ารประเมินมีความยติุธรรม 
โปร่งใส และรับฟังผลสะทอ้นจากการ
ประเมิน 
  ในส่วนของการน าค  ารับรอง(PA)มา
เป็นตวัช้ีวดั ให้ใชค้  ารับรองที่สะทอ้น
ยทุธศ์าสตร์และมีผลกระทบต่อ
ประเทศชาติสูง โดยมอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
-TB มอบหมายนพ.สุรัคเมธและรอง
อธิบดีฯนพ.สมฤกษ ์เพือ่ประสานงานกบั
รพ.ทั้งประเทศและกรมควบคุมโรค 
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
2.ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินตอ้งท าความเขา้ใจใหต้รงกนัตั้งแต่แรก -AMR มอบหมาย ผอ.สวส.และผอ.สมป. 
4.2 ระบบสารสนเทศส าหรับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครอบครอง
เคร่ืองเอกซเรย ์

 

      รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษแ์ละผอ.ผน.น าเสนอดงัน้ี  
      ตามที่กรมฯมีความประสงค์ในการบูรณาการระบบฐานขอ้มูลและ
ระบบสนับสนุนการปฏิบติังานต่างๆของแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดความ
ซ ้ าซ้อนของกระบวนงานและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู ้รับบริการ ดัง
นั้นศทส.และผน.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งจึงได้มีการประชุม
หารือร่วมกนัและขอเสนอโครงการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักเพื่อ
สนับสนุนกรมโดยในการท างานของระบบจะให้ผู ้ปฏิบัติงานและ
ผูรั้บบริการเขา้ใชง้านสู่ระบบงานยอ่ยต่างๆผ่านช่องทางเดียวคือหน้าเวบ็
ไซดก์รมฯ ซ่ึงภายในระบบนั้นจะแบ่งการท างานตามลกัษณะงานออกเป็น 
3 ส่วนคือการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน บริการ
ทดสอบความช านาญและงานบริการตรวจวเิคราะห์ โดยมีเป้าหมายส าคญั
คือตอ้งแลว้เสร็จภายใน 6 เดือน (เร่ิมใชร้ะบบ เม.ย.61) 

     ประธานรับทราบแต่เน่ืองจากเร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองที่ส าคญั
และจ าเป็นแต่ใชง้บประมาณมาก จึงควร
ศึกษาใหค้รบถว้นและให้ทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้ ง
กรมฯ 
     รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จะเรียนเชิญ
หน่วยงานที่ขอ งปม.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประชุมหารือร่วมกันเพื่อ
ก าหนดความตอ้งการ เพื่อตอบสนองได้
ครบถว้นและไม่ใชง้ปม.ซ ้ าซ้อนกนั เพื่อ
จดัท าแผนเสนอท่านอธิบดีต่อไป  
    รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ แจง้ว่าจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการและจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯในวนัที่ 21 ก.ย.60 และ
เรียนเชิญรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ เข้า
ร่วมดว้ย 

วาระที่ 5 เร่ืองเพือ่ทราบ  
5.1 ขอความร่วมมือตรวจสอบบทความก่อนส่งตีพมิพใ์นวารสาร  
      ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอ จากการพจิารณาบทความที่ส่ง
มาเพือ่ขอตีพมิพใ์นวารสารกรมฯตั้งแต่ เดือนม.ค.59-ก.ย.60 จ  านวนทั้งส้ิน 
50 เร่ือง ผลการพจิารณาบทความของบุคลากรภายในกรมฯพบวา่คุณภาพ
ของบทความที่ไม่ไดม้าตรฐานมีแนวโนม้เพิม่ขึ้น ซ่ึงสาเหตุหลกัที่
วเิคราะห์ไดจ้ากการทบทวนบทความไดแ้ก่ 
1.การออกแบบการวจิยัไม่เหมาะสม/ไม่ถูกตอ้งตามลกัวชิาการ 
2.การเขียนบทความไม่ถูกตอ้ง 
3.ผูนิ้พนธอ่์านขอ้มูลเพิม่เติมมานอ้ยท าใหบ้ทน า หรือบทวจิารณ์ไม่
ครบถว้น สมบูรณ์ หรือ ไม่ถูกตอ้ง เหมาะสม 

    ที่ประชุมรับทราบ เน่ืองจากมีการ
อบรมการเขียนบทความวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ือง ประธานจึงให้หากระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ไดรั้บจากการอบรม 
สนบัสนุนการจดัท า Application,จดัท า
วดิีโอ หรือถ่ายทอดทาง online ซ่ึงผทว.
เดือนถนอมไดแ้จง้วา่ เวบ็ไซตข์องส านกั
วชิาการฯมีเอกสารประกอบการอบรม 
เช่น การออกแบบงานวจิยั การเขียน
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จึงขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านกั/สถาบนั/ศวก. ด าเนินการดงัน้ี 
1. จดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของบทความ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงานก่อนน าส่งกองบรรณาธิการ  
2.สนบัสนุนกระบวนการพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบการศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทาง
วชิาการอยา่งถูกตอ้ง 

ตน้ฉบบังานวจิยั เป็นตน้ 
   ประธานมอบหมายใหส้ล.ด าเนินการ
พฒันาบุคลากรดา้นภาษาองักฤษอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น การจดัใหมี้โปรแกรม 
English online และมอบหมายหวัหนา้
ฝ่ายการเจา้หนา้ที่ จดัท าสถิติผูเ้ขา้รับการ
อบรมและไดรั้บรางวลัจากการเขียน
บทความวชิาการ  

5.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน 

 

        หวัหนา้ก.พ.ร.รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิราชการตามค า 
รับรองฯรอบ 9 เดือน ดงัน้ี 
1.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าหนดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 24 หน่วยงาน 
2.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าหนดครบถ้วนทุกตวัช้ีวดั แต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 5 หน่วยงาน 
3.หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก  าหนดครบถ้วนทุกตวัช้ีวดั และ
แนบเอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 1 หน่วยงาน 

 ผลการติดตาม 
1.หน่วยงานส่วนใหญ่น าขอ้เสนอแนะจากการสรุปผลการติดตาม 
ประจ าปีงปม.60 (รอบ 6 เดือน) ไปปรับปรุงแกไ้ขโดยเฉพาะประเด็นการ
รายงานผลตามเวลาที่ก  าหนด การใชแ้บบฟอร์มที่ถูกตอ้ง การค านวณค่า
คะแนนที่ได ้และค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนกัทีมี่ความผดิพลาดนอ้ยลง ฯลฯ 
2. . หน่วยงานส่วนใหญ่แนบเอกสารหลกัฐานที่สอดคลอ้งกบัผลการ
ด าเนินการจริง ณ ปัจจุบนั นัน่หมายความวา่ หน่วยงานเร่ิมมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองการจดัท าตวัช้ีวดั และรายงานผลตวัช้ีวดัตามรอบระยะเวลาที่
ก  าหนด 

 ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ 
1.หน่วยงานส่วนนอ้ยไม่ปรับปรุงแกไ้ขรายงานตวัช้ีวดัตามขอ้เสนอแนะ 
เช่นไม่ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช ้(ใชแ้บบฟอร์มไม่ถูกตอ้งตามชนิด

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ว่าการเลือกค ารับรองฯเป็นเร่ืองที่ส าคญั 
และมอบหมายให้กพร.สมัครขอรับ
รางวลั PMQA อย่างน้อย 2 หมวดและ
ตัวแทนศวก.ภาคละ 1 รางวัล  รวม
ทั้งหมด 8 รางวลั โดยกพร.จะส่งหมวด 2 
และ 4 และขอให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละหมวด
ใหข้อ้มูลประกอบการขอรับรางวลัดว้ย 
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ตวัช้ีวดั) ซ่ึงไดมี้การใหข้อ้เสนอแนะไปแลว้มากกวา่ 2 รอบ คือตั้งแต่ปีง
ปม.59-60 
2.หน่วยงานส่วนนอ้ยที่ยงัค  านวณค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนกัไม่ถูกตอ้ง / 
รายงานผลการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัค่าคะแนนที่ไดจ้ริง / บาง
หน่วยงานแนบหลกัฐานอา้งอิงที่ไม่ชดัเจน ไม่ระบุรอบการแนบเอกสาร
หลกัฐาน ท าใหต้อ้งยอ้นกลบัไปตรวจในรอบที่ผา่นมาอีก ท าใหก้าร
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นชา้ลง 
 
5.3 สรุปผลการเสนอแผนพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ปี 
2561 ของหน่วยงาน 

 

  หวัหนา้ก.พ.ร.สรุปหน่วยงานที่เสนอแผนพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิราชการ ส่งแผนใหก้ลุ่ม  ก.พ.ร. จ  านวน 25 หน่วยงาน จาก 30 
หน่วยงาน จากการตรวจสอบเบื้องตน้ พบวา่ 
1. มีบางเร่ืองไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนที่ตอ้งการ
เพิม่ประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ขึ้น 
2. การระบุผลผลิตไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่ด  าเนินการ 
3. ไม่ไดร้ะบุผลผลิต 
เร่ืองที่บงัคบัใหด้ าเนินการปรับปรุง 6 เร่ือง ตามขอ้สัง่การนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวนัที่ 25 ส.ค.60 ไดแ้ก่ การบูรณาการการท างาน การปราบปรามทุจริต
และ การใชร้ะบบสารสนเทศ การลดพลงังาน การลดกระดาษ และ การ
ประหยดังปม.(พลงังานใหต้ั้งค่าเป้าหมายรายเดือนและรายงานตั้งแต่ ต.ค.
60) และขณะน้ีส านกังาน ก.พ.ร. แจง้เปล่ียนระยะเวลาในการส่งแผนจาก
เดิมจาก15 ก.ย.60  เป็น 15 พ.ย.60 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า
กรมฯมีโครงการที่ดีอยู่แล้วหลายเร่ือง
เช่น การใช ้QR Code เพื่อลดกระดาษใน
การประชุม ซ่ึงอาจประหยดัเพิ่มเติมได้
อีกส าหรับเอกสารเร่ืองงปม. การจดัท า
คู่มือประชาชน ของสมป.ในการพฒันา
หน่วยงานภาคเอกชน Green Book 
ของสยวส. เป็นตน้  

5.4  ผลงานวจิยัไดรั้บรางวลัในการประชุมวชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผน
ไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 

 

      ผอ.สชพ.น าเสนอผลงานวิจยัไดรั้บรางวลัที่ 3 จากการน าเสนอผลงาน
ดว้ยวาจาในการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทยฯ คร้ังที่ 14 
ได้แก่ ผลงานเร่ือง การศึกษาสารยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
เพาะเล้ียงในหลอดทดลองจากเหงา้กระชายด า ของศูนยเ์ทคโนโลยชีีวภาพ
ทางการแพทย ์สชพ. โดย นายภาณุพนัธ ์ปัญญาใจ และคณะผูว้จิยั 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
เผยแพร่เพื่อกระตุน้ให้ประชาชนสนใจ 
เน่ืองจากเป็นผลงานของกรมฯและเป็น
การพฒันาองคค์วามรู้ 
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5.5 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

 

      ข่าวที่เก่ียวขอ้งกบักรมฯที่ไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
118 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการ
สัมภาษณ์ จ านวน 81 ช้ินข่าว และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง
กรมจ านวน 37 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯใน
เชิงบวก 86 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 32 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่ากรมฯ
มีข่าวน าเสนอจ านวนมาก เน่ืองจากกรม
เป็นหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีหน้าที่ในการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ให้ระวงัการให้ข่าว 
เ น่ื อ งจากอาจมีการพาดพิงและ ถู ก
ฟ้องร้องเร่ืองหม่ินประมาทได ้
 

วาระที่ 6   เร่ืองอ่ืนๆ(ไม่มี)  

   6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ น าเสนอแผนบริหารการเงิน 
(ดา้นรายรับ) ดงัน้ี หน้ีค่าบริการ/ภาครัฐและเอกชน(>70 ลบ.) การบริหาร
งบประมาณ /งบลงทุน(>20 ลบ.) การจดัการสอบเทียบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ (5 ลบ.) การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ (5 ลบ.) 
ทบทวนอตัราค่าบริการ และการสร้างงานบริการใหม่ 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่สตง.
ไดมี้หนงัสือไม่ใหต้ดัเงินคา้งตามระเบียบ
วา่ดว้ยหน้ีสูญ ซ่ึงจะท าใหก้รมมีรายรับ
เพิม่ขึ้น และผทว.เดือนถนอมแจง้วา่
ขณะน้ีก าลงัมีการทบทวนอตัราค่าตรวจ
วเิคราะห์ซ่ึงคาดวา่จะมีอตัราที่สูงขึ้น 

   6.2 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ  น าเสนอภาระค่าใชจ่้ายดา้น
บุคลากรของกรมฯ เงินบ ารุงจ านวน 170 ลบ.แบ่งเป็นพกส. 869 คน 
ลูกจา้งชัว่คราว 121 คนและจา้งเหมาบริการจ านวน 8.9 ลบ.(63 คน) ซ่ึง
จากที่ประชุมกสธ.ไม่จดัสรรต าแหน่งเพิม่ใหต้ามที่แต่ละกรมไดข้อไป  

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่า
เป็นไปตามระเบียบใหม่การใชเ้งินบ ารุง 
ส าหรับการจา้งลูกจา้งชั่วคราวตอ้งผ่าน
การอนุมัติจากระทรวงการคลงัก่อน ใน
ส่วนของกรมให้จ้างเหมาบริการได้ใน
ส่วนที่ไม่ใช่กระบวนงานหลัก เช่น นัก
จดัการงานทัว่ไป 
 

   6.3 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ แจง้เร่ืองประสบการณ์ใน
งานที่หลากหลายของต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ 

และระดบัสูง (ต่างสายงาน/ต่างหน่วยงาน/ต่างพื้นที่และต่างลกัษณะงาน
ไดผ้า่นการพจิารณา อ.ก.พ. กรมฯ อยูร่ะหวา่งเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงฯ)     
 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง  ระดบัช านาญการ 

พเิศษ ในสายงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีลกัษณะงานวจิยัและ

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสัง่การให้
บุคลากรระดบัช านาญการพเิศษขึ้นไป  
แสดงความประสงคใ์นการยา้ยหรือ
เปล่ียนต าแหน่งตามขอ้ก าหนด
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ โดยใชห้ลกั
ความสมคัรใจก่อน ในส่วนผูท้ี่ไม่ยา้ยให้
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
พฒันา 
-สายงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมฯที่เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ ดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพและการแพทยแ์ละกลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์การเกษตร 
-เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 
1.ตอ้งมีการปฏิบติังานวจิยัและพฒันาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของการ
ปฏิบตัิงานประจ า 
2.น าเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง
พจิารณากลัน่กรองก่อนเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพจิารณา 
3.ไม่ตอ้งยบุต าแหน่ง แต่ตอ้งมีเม็ดเงินค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากรเพยีงพอใน
การเล่ือนระดบั 
โดยในวนัที่ 25 กนัยายน 2560 จะประชุมปรึกษาร่วมกบั ก.พ. 

ท าหนงัสือยนิยอมการไม่ขอรับการ
พฒันา 
      ในส่วนของศวก. จะพิจารณาการ
โยกยา้ยระดบัช านาญการพเิศษขึ้นไป 
โดยส่งรายช่ือมายงัอธิบดีเพือ่ท  าการ
จดัสรรต าแหน่งต่อไป  

   6.4 ผทว.สลกัจิตร ชุติพงษว์เิวท ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคี
ประจ าปี 60 ณ ที่พกัสงฆว์ดัหนองปลิง จ.นครราชสีมา ในวนัที่ 15 ต.ค.60 
โดยมีท่านอธิบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ท าบุญ
ตามก าลงัศรัทธา  

   6.5 นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ แจง้วา่เน่ืองจากราคาจดัซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานมีราคาต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั จึงมี
ขอ้เสนอ ดงัน้ี 
1.จดัท าฐานขอ้มูลราคาวสัดุวทิยาศาสตร์(โปรแกรมฐานขอ้มูลกลางวสัดุ
วทิยาศาสตร์/ระบบการจดัการขอ้มูล) 
2.จดัท าแนวทางการจดัท าราคาอา้งอิงวสัดุวทิยาศาสตร์(Bargaining /จดัตั้ง
คณะท างานพจิารณา) 
3.จดัท าแนวทางการจดัการระบบการจดัซ้ือสารมาตรฐาน(ส ารวจความ
ตอ้งการของทุกหน่วยงานและจดัหมวดหมู่/จดัซ้ือรวมตามประเภทโดย
หน่วยงานรับผดิชอบ/Bargaining/มีระบบการกระจายสารมาตรฐานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ) 

ที่ประ ชุม รับทราบ  ประธานแจ้งว่ า
เ น่ืองจากการจัด ซ้ือ เ ป็นอ านาจของ
ผูบ้ริหารหน่วยงานเอง ผอ.และเจา้หน้าที่
พสัดุจึงต้องรับผิดชอบในกรณีที่สตง.
ตรวจ และมีความแตกต่างด้านราคาใน
การจดัซ้ือ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯ 
นพ.สมฤกษ์ และผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ
ส า ข า  ค วบ คุ ม ดู แ ล ใน เ ร่ื อ ง น้ี เ พื่ อ
ประโยชน์ และความปลอดภัยขอ ง
บุคลากรในกรม  

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

21 กนัยายน 2560 


