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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่10/2560 

วนัพฤหัสบดีที ่12 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระพิเศษ อธิบดี คณะผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ร่วมชม
ภาพยนตร์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในพิธีแสดงความไวอ้าลยั ครบรอบ 1 ปี 
วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
         1.1 เน่ืองจากในเดือนตุลาคม 60 ซ่ึงเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ หน่วยงานส่วนภูมิภาคจะมี
ภาระงานมากข้ึน ประธานจึงสั่งการให้ผอ.ศวก.ปฏิบติัภารกิจอยู่ในพื้นท่ี และดูแล
บริเวณสถานท่ีปฏิบติังานใหส้มพระเกียรติ 
         1.2 เชิญชวนผูบ้ริหารส่วนกลางร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย ฉบบัปี พ.ศ.2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ในวนัท่ี 19 ต.ค.
60 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
        1.3 รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน แจง้วา่เพื่อเป็นการบริหารจดัการเวลาการ
ประชุมกรม จะตดัวาระอ่ืนๆออก โดยให้ผูน้  าเสนอส่งวาระก่อนล่วงหน้าตามวนัท่ี
ก าหนด  

 
 
 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า  

3.1 การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
     นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) แจง้ว่าได้มีการประชุม QMR Meeting เม่ือวนัท่ี 9 
ต.ค.60 ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

➢ ใหมี้การบูรณาการระบบคุณภาพ ISO และ PMQA และจะมีการน าเสนอผล 
การประชุม QMR Meeting ในท่ีประชุมกรมทุกเดือน 

➢ ติดตามแผนและการด าเนินการดา้นความเส่ียงของกรมฯ ร่วมกนัระหวา่ง  
ผอ.จารุวรรณ คณะท างานความเส่ียง ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในโดยจะเนน้
ในมิติธรรมาภิบาล 

➢ ด าเนินการระบบ Multi-site Accreditation โดยผอ.กุลธิดา เป็นผูรั้บผดิชอบ 

ประธานเนน้ย  ้าใหด้ าเนินการดา้นระบบ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง ไม่เป็นภาระแก่
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน แล ะ เ ป็ นก า รพัฒน า
บุคลากรจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3.2 สรุปโครงการบูรณาการส าคญัของศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย  ์

      ผอ.ศวก.11/1 ภูเก็ต น าเสนอโครงการบูรณาการส าคญัของศวก. ไดแ้ก่  
1.โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน 
2.โครงการจดัท าสารมาตรฐาน THC 
3. บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรม  ฐานขอ้มูลเห็ดพิษ 
4.โครงการพฒันาระบบคุณภาพหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์และรังสีวนิิจฉยั     
    โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชประจ าปี 2561 
5. โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
6.โครงการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์OTOP/SME เพื่อการส่งออก  

ประธานเห็นชอบในโครงการท่ี 1-4 
งบประมาณจ านวน 16.2 ล้านบาท 
ส าหรับโครงการท่ี 5-6 ให้น าเสนออีก
คร้ังและแจ้งว่าให้ด าเนินโครงการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
เน้นความมีสุขภาพดี มั่นคง มั่นคั่ง 
ย ั่ ง ยื น  ซ่ึ ง โ ค ร ง ก า รบู รณ า ก า ร ท่ี
ด าเนินการอยูเ่ป็นเร่ืองท่ีดี แต่ไม่ควรท า
ให้เกิดความเครียดกบัผูป้ฏิบติังานจาก
การตั้งตวัช้ีวดั และบริหารงบประมาณ
เพื่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์และ
ท าใหบุ้คลากรมีความสุข  

3.3   รายช่ือบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษท่ีแสดงความประสงคใ์นการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งตามขอ้ก าหนด   ว. หลากหลาย 
       เลขานุการกรมแจง้วา่ ตามท่ีสล.ไดแ้จง้เวียนหนงัสือส ารวจขอ้มูลบุคลากรระดบั
ช านาญการพิเศษท่ีแสดงความประสงค์ในการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งเขา้สู่ประเภท
อ านวยการตามข้อก าหนด ว. หลากหลาย มีหน่วยงานแจ้งรายช่ือบุคลากรระดับ
ช านาญการพิเศษจ านวน 85 ราย มีความประสงค์ยา้ยหน่วยงาน 35 ราย ไม่ประสงค์
ยา้ยหน่วยงาน 48 ราย  
 

ประธานสั่ งการให้ย ้า ยหน่วยงาน
ส าหรับบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษ
ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 54-56 ปีเท่านั้น โดย
การจบัฉลากเพื่อความยุติธรรม ในส่วน
ของผูบ้ริหารท่ีต้องการความก้าวหน้า
ใหย้า้ยทุกท่านและระบุสถานท่ีตอ้งการ
ยา้ย ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัในความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 

วาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา  
4.1 การประเมินชุดทดสอบยาฆ่าแมลงและหลกัเกณฑก์ารพฒันาและเผยแพร่ชุดทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
       ผทว.สลกัจิต ชุติพงษ์วิเวท แจง้ว่ามีชุดทดสอบท่ีพฒันาและผลิตโดยหน่วยงาน
สังกดักรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ดัจ าหน่าย 2 รูปแบบ คือ ผา่นศูนยชุ์ดทดสอบซ่ึงมี
การประเมินประสิทธิภาพก่อนจ าหน่าย และจ าหน่ายเอง ส าหรับหน่วยงานท่ีผลิตชุด
ทดสอบแล้วไม่ได้ท  าการจ าหน่ายผ่านศูนย์ชุดทดสอบฯนั้ น ให้ส่งข้อมูล การ 
validation และ verification  เพื่อใหค้ณะกรรมการและคณะท างานประเมินเทคโนโลยี
ชุดทดสอบและน ้ ายาทางห้องปฏิบติัการพิจารณาตรวจสอบ เน่ืองจากการจ าหน่ายชุด
ทดสอบท่ีใชช่ื้อของกรมนั้น กรมจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคุณภาพของชุดทดสอบ 

ประธานแจง้ว่าการผลิตนวตักรรมนั้น
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน ซ่ึงนักวิจยัและหน่วยงานก็
ได้ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนด้วย แต่ต้องมี
การตรวจสอบและได้รับขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯซ่ึงประกอบด้วย
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญ เพื่อให้
เ ป็น ชุดทดสอบท่ี ดีและ เ ช่ือ ถือได้  
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
       ผทว.กนกพร อธิสุข น าเสนอหลกัเกณฑ์การประเมินผลของชุดทดสอบไดแ้ก่ ใช้
งานง่าย สะดวก อ่านผลได้รวดเร็ว / ตรวจพบได้ในปริมาณต ่ า  / มีความไว มี
ความจ าเพาะและมีความถูกตอ้ง (แม่นย  า) เม่ือเปรียบเทียบกบั ผลของวธีิมาตรฐาน  

เน่ืองจากอธิบดีตอ้งรับผิดชอบในฐานะ
ผูแ้ทนของกรมฯซ่ึงเป็นนิติบุคคล  
 

วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อทราบ  
5.1 รายงานการใชจ่้ายงบประมาณ เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
      หวัหนา้ฝ่ายคลงัไดส้รุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
( ณ วนัท่ี 29 กันยายน 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดับ 2 ของกระทรวงฯ  
สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 99.15  สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 435,123,615.92 
บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ส.ค. 60)  เป็นเงิน 98,439,677.80 บาท รวมเงินกนัไวเ้บิก
เหล่ือมปี 2560 จ านวน 14,993,707.15 บาท 

     ประธานกล่าวขอบคุณรองฯวรวทิย์
ท่ีติดตามหน้ีคงคา้งให ้และจากท่ีสตง.มี
หนงัสือแจง้ไม่ใหท้  าการยกหน้ี ท าให้
เงินบ ารุงเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
กรม  

5.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
      ผอ.ผน.สรุปมติท่ีประชุมการบริหารงบประมาณและการติดตามการใช้จ่ายงบ
ลงทุนประจ าปีงปม.61 โดยท่านอธิบดีมีขอ้สั่งการดงัน้ี 
1. เร่งรัดการเบิก-จ่ายงปม.61 โดยใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 
1.1 งบลงทุนให้ผูกพนัภายในไตรมาสท่ี 1 ถา้ผูกพนัไม่ไดใ้ห้ส่งคืนกรม ครุภณัฑ์ให้
ผูกพนัภายใน 31 ต.ค.60 หลงัท าสัญญาให้ส่งมอบภายใน 30 - 60 วนัและเบิกจ่ายให้
แลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 
1.2 งบฝึกอบรมสัมมนาขอใหเ้บิก - จ่าย อยา่งนอ้ย 50 % ภายในไตรมาส 1 
2. การบริหารงบประมาณ: ให้หน่วยงานท าแผนความตอ้งการงบลงทุน งปม.61 ส่ง
กองแผนฯ ภายในท่ี 6 ต.ค.60 เพื่อพิจารณาจดัสรรงบลงทุนเหลือจ่ายและเงินบ ารุง
ต่อไปตามล าดบั 
     ส่งรายงานการติดตามรายจ่ายงบลงทุน งปม.61 ท่ีกลุ่มติดตามและประเมินผล  
E-mail: monitor_plan@dmsc.mail.go.th / ตดัยอดรายงานทุกวนัศุกร์ เวลา 12.00 น.
และน าเสนอขอ้มูลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบปี 60 และ 61 เป็นรายหน่วยงานตั้งแต่ 
พ.ย.60 เป็นตน้ไป 

     ประธานสั่งการให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบลงทุน ถา้บริหารจดัการไดเ้ร็ว ให้น า
เงินเหลือใช้ไปจัดซ้ือครุภัณฑ์ได้ ใน
ส่วนท่ีเกิน 1 ลา้นบาทตอ้งท าเร่ืองไปท่ี
ส านกังบประมาณ ส าหรับหน่วยงานท่ี
เบิกจ่ายไม่ทนัแล้วต้องส่งคืนกรม จะ
ไม่ใหข้อใชเ้งินบ ารุงเน่ืองจากเป็นความ
ผิดพลาดของการจดัซ้ือจดัจา้ง และให้
ด าเนินการตามระเบียบพรบ.การจดัซ้ือ
จดัจา้งฯฉบบัใหม่ ท่ีเน้นความโปร่งใส 
เน่ืองจากมีบทลงโทษทางอาญา ซ่ึงให้
อ านาจผอ.ศวก. ในวงเงิน 20 ลบ.และ
ผอ.ส่วนกลาง 10 ลบ. โดยมอบหมาย
ผ อ . ผ น แ ล ะ ส ล . ก า กั บ ดู แ ล ต า ม
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด  

5.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
      ผอ.ผน.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองคก์าร ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 โดยไดมี้การทบทวนนโยบายและวตัถุประสงคคุ์ณภาพซ่ึงอยูใ่นขั้นตอน
ทบทวนตวัช้ีวดัโดยเนน้เร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล และจดัท า
แผนพฒันาระบบบริหารฯปี 2561 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ใหร่้วมมือกนัด าเนินการระบบคุณภาพ
ต่อไป  

mailto:monitor_plan@dmsc.mail.go.th
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
5.4 ตวัช้ีวดัตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติั
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
      หวัหนา้ก.พ.ร.น าเสนอแนวทางก าหนดตวัช้ีวดั (PA) ไดแ้ก่  
1.เป็นตวัช้ีวดัท่ีถ่ายทอดมาจากตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ 20 ปี ดา้นสาธารณสุข 
2.เป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นภารกิจหลกั/ยทุธศาสตร์ของกรม/นโยบายผูบ้ริหาร 
3.เป็นตวัช้ีวดัท่ีมี Impact สูง/ไดรั้บงบประมาณสูง 

➢ ตวัช้ีวดักสธ.ทั้งหมด 80 ตวั มีความเช่ือมโยงกบักรมวทิยฯ์ ไดแ้ก่  
KPI 29 ร้อยละของ ร.พ.ท่ีใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลโดยกิจกรรมท่ีกรมฯเก่ียวขอ้ง คือ 
ร.พ.จดัท า antibiogram ปีละ 1 คร้ัง และ ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อยาของ ร.พ 
เดือนละ 1 คร้ัง และส่งขอ้มูลใหก้รมฯ 
และ KPI 78 จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอด
โดยมีตวัช้ีวดัคือ  
-จ  านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอดท่ีเพิ่มข้ึน
จากปีงบประมาณท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ย 5 เร่ือง  
- จ  านวนนวตักรรมหรือเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือท่ีพฒันาต่อยอด มีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทยห์รือการคุม้ครองผูบ้ริโภค อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

➢ กรอบการประเมินการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ (PA) 
ตวัช้ีวดั 1 การพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบติัการเครือข่ายเพื่อเผา้ระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 
ตวัช้ีวดั 2. จ  านวนนวตักรรม และเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่ หรือท่ีพฒันาต่อยอด 
ตวัช้ีวดั 3 การพฒันาระบบห้องปฏิบติัการถอดรหสัพนัธุกรรมชั้นสูงเพื่อแกปั้ญหา 
                วณัโรค 
ตวัช้ีวดั 4 การพฒันาวธีิวเิคราะห์ผลิตภณัฑ ์Biopharmaceutical ท่ีผลิตในประเทศเพื่อ    
                ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 
ตวัช้ีวดั 5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์และเปิด  
                ใหบ้ริการ 

     ท่ี ป ระ ชุม รับทราบ  ประธ าน มี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1 .AMR เ ป็ น เ ร่ื อ ง ส า คัญ  มี ค ว า ม
เช่ือมโยงกบั GHSA และระบบ GLASS 
มอบหมายสวส.และสมป./ผอ.ศวก.
รับผิดชอบการบงัคบัใช้พรบ.เช้ือโรค
และพิษจากสัตว ์
2.ฐานขอ้มูลนวตักรรมเป็นเร่ืองส าคญั
และ เน้นก ารน านวัตก รรมไป ใช้
ประโยชน์ และก าหนดให้เป็น PA ของ
ผู ้บ ริหารท่ านละ  1  เ ร่ือง  โดยรอง
อธิบดีฯนพ.พิเชฐ จะสนับสนุนเร่ือง
นวตักรรมในการจดัท า Success Story 
ผา่นคณะท างาน KM 
3. ไม่ควรก าหนดเป้าหมายการไดข้อ้มูล
อัตราการด้ือยาต้านวณัโรคให้เป็น 3 
จงัหวดัเน่ืองจากเป็นการก าหนดตวัช้ีวดั
เชิงปริมาณ มอบหมาย ผอ.สชพ.และ
ผอ.สมป.เป็นผูรั้บผดิชอบ 
4 . เ น้ น ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์  New 
Biopharmaceutical เน่ืองจากกรมฯเป็น
ผูก้  าหนดวธีิและดูแลเร่ืองมาตรฐาน 
5.ไม่ควรก าหนดตัวช้ีวดัวิธีวิเคราะห์
สมุนไพรในเชิงปริมาณ 
  มอบหมาย ให้ ผอ . ศ วก . แล ะ ผอ .
ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบั PA แต่ละตวั
รับผิดชอบ โดยมีผทว.เป็นท่ีปรึกษา 
และดูแลรับผิดชอบงานประจ าให้
สมดุลกับ PA รวมทั้ งงานส าคัญของ
กรมได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชและ
วณัโรค ซ่ึงเป็น PA ของรมต.กสธ.ดว้ย 
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5.5 กรอบเวลาในการด าเนินการสร้างอาคาร Medical Science Innovation Center (MSIC) 
    เลขานุการกรม น าเสนอกรอบเวลาในการด าเนินการสร้างอาคาร MSIC ดงัน้ี 
1.แต่งตั้ง คกก. และประชุม คกก. คร้ังท่ี 1 : เดือน ต.ค. 2560 
2.ศึกษาดูงานอาคารหน่วยงานอ่ืน/จดัท าและรวบรวมความตอ้งการใชง้านอาคาร:      
   เดือน พ.ย.60 
3.เสนอผูบ้ริหารเพื่อขอความเห็นชอบและส่งเร่ืองใหก้องแบบแผน กรม สบส. 
ออกแบบและก าหนดวงเงินค่าก่อสร้าง  : เดือน ธ.ค.60 
4.กองแบบแผนด าเนินการออกแบบ : เดือน ธ.ค.60-ส.ค.61 
5.กองแผนงานและวชิาการจดัท าค าของบประมาณ ปี 63 : ส.ค.-ก.ย. 61 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
เร่งการประชุมคณะกก.ให้เรียบร้อย
ภายในเดือนต.ค.60 และส่งกองแบบ
แผนออกแบบ เ ป็ นก ร ณี เ ร่ ง ด่ ว น 
เน่ืองจากกองแบบจะใช้ระยะเวลาใน
การออกแบบอยา่งนอ้ย 1 ปี 

5.6 สรุปการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพปี 2560 
      ผอ.สวส.สรุปผลการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพปี 2560 
ไดแ้ก่ 
1.การพฒันาเครือข่ายระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 
2.พฒันาระบบเฝ้าระวงัผูป่้วยติดเช้ือด้ือยา 
3.รายงานสถานการณ์เช้ือด้ือยา 
4.จัดท าร่างมาตรฐาน 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยทาง
หอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ เสนอต่อกสธ. 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้การ
ผ ลั ก ดั น เ ร่ื อ ง  AMR เ น่ื อ ง จ า ก มี
ความส าคญัและเป็นตวัช้ีวดัของกสธ. 
และเพิ่มการควบคุมการใชย้าปฏิชีวนะ
ในสัตว์  โดยมอบหมายผอ.สมป .
รับผิดชอบร่วมในการน ามาตรฐานไป
เผยแพร่ในพรบ.เช้ือโรคและพิษจาก
สัตวด์ว้ย  

5.7 นโยบายท่านอธิบดีและแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

     หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายในน าเสนอนโยบายดา้นการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
1. การตรวจสอบดา้นการปฏิบติังาน  (Operational Auditing)  
ใหมุ้่งเนน้การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. การตรวจสอบการเงินการบญัชี  (Financial Auditing) 
ให้มุ่งเน้นตรวจสอบตามระบบควบคุมภายในท่ีดี และการจดัท าบญัชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
3. การตรวจสอบดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Auditing)  
ให้มุ่งเนน้ตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ
อยา่งเคร่งครัด  ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ใหมี้การแกไ้ขโดยเร็ว 
     โดยกิจกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การตรวจสอบทางการเงินและบญัชี การจดัซ้ือ
จดัจา้ง ความผิดทางละเมิดและแพ่ง การบริหารพสัดุ การควบคุมภายใน เงินทดรอง

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่าการ
ตรวจสอบภายในเป็นเร่ืองส าคัญ ให้
ด า เ นินก ารตามกฎระ เ บี ยบอย่ า ง
เคร่งครัด เช่น หา้มใชร้ถราชการส าหรับ
กิจส่วนตัว  การจัด ซ้ือจัดจ้าง  และ
มอบหมายให้ผูบ้ริหารตรวจสอบและ
ปิดบญัชีธนาคารท่ีไม่ไดใ้ชง้าน รวมทั้ง
มี ค  า สั่ ง จ า กสตง . ไม่ ใ ห้ เ ปิ ดบัญ ชี
โครงการวจิยั 
    รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ เสนอแนะ
ให้แสดงผลจากการตรวจสอบ โดยไม่
ต้องระ บุหน่วยงาน รวมทั้ ง มี ก าร
เปรียบเทียบเหตุการณ์แต่ละปี เพื่อเป็น
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ราชการ ยานพาหนะ งบการเงินกองทุนสวสัดิการกรมฯ และตรวจสอบ/ให้ค  าปรึกษา
อ่ืนหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

การป้องปรามและมีการพฒันาให้การ
กระท าผดิกฎระเบียบลดนอ้ยลง 

5.8  การอบรมหลกัสูตร MINI Master of Management (Mini M.M.) 

   หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีน าเสนอ การอบรมหลกัสูตร MINI Master of 
Management (Mini M.M.) 
วตัถุประสงค:์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ และสมรรถนะดา้นบริหารและการ
จดัการภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย:กลุ่มผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ จ านวน 119 คนแบ่งเป็น 2 รุ่น 
 ระยะเวลาการอบรม:อบรม 12 วนั (สัปดาห์ละ 3 วนั) ศึกษาดูงาน 1 วนั 
ขอบเขตเน้ือหาการอบรม:หมวดการบริหารจดัการ หมวดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหาร หมวดคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหาร และหมวดการศึกษาดูงานเชิง
ประจกัษ ์
งบประมาณ:(ค่าใชจ่้ายรวม 2 รุ่น) กรณีรวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของวา่งระหวา่ง
การอบรม จ านวน 2,400,000 บาท 
กรณีไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของวา่งระหวา่งการอบรม 1,480,000 บาท 
สถานท่ีจดัการอบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 
ด าเนินการหลกัสูตรโดยส านกัสิริพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหส้ ารวจ
ความตอ้งการและจ านวนผูเ้ขา้อบรม 
เน่ืองจากเป็นความรู้ใหม่ของการ
บริหารและไดรั้บประกาศนียบตัร Mini 
M.M. ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ โดยเห็นชอบในหลกัการใหจ้ดั
โดยไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
วา่งและใชส้ถานท่ีภายในกรมฯ 

   5.9 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

        ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
148 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ 
จ านวน 84 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 64 ช้ินข่าว 
โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 90 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 58 ช้ิน
ข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ใหผู้บ้ริหารส่งขอ้มูลแก่ประชาสัมพนัธ์
ในการแจง้ข่าวสาร เพื่อการพฒันาของ
กรม ส าหรับการท าข่าวระยะยาว ใน
ส่วนภูมิภาคควรเป็นเป็นเร่ืองเด่นของ
แต่ละศูนยฯ์ และส่วนกลางควรเป็น
เร่ืองนวตักรรมและความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

18 ตุลาคม 2560  


