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     รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 3/2563 2 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. 3 
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 

ผู้มาประชุม 5 
ผู้บริหารระดับสูง 6 
1. นายโอภาส             การย์กวินพงศ ์   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
2. นายพิเชฐ  บัญญัติ          รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
3. นายสมฤกษ์  จึงสมาน           รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
4. นายสมชาย แสงกิจพร    รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
ผู้บริหาร 11 
1. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 12 
2. นายทรงพล            ชีวะพัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 13 
3. นางสุภาพร    ภูมิอมร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 14 
4. นางกุลธิดา   ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  15 
5. นายศิริ            ศรีมโนรถ   ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 16 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 17 
7. นายอรัญ                        ทนันขัต ิ         ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 18 
8. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาล ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 19 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 20 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 21 
11. นายปนิสภ์           วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการศูนเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 
12. นายอาชวินทร์    โรจนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 23 
13. นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 24 
14. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 25 
15. นางสาวอมรรัตน์  ทัศนกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 26 
16. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 27 
17. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 28 
18. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 29 
19. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 30 
20. นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 31 
21. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 32 
22. นางสาวเกษร  บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 33 
23. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 34 
24. นายกมล   ฝอยหิรัญ          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 35 
25. นางสาวจิราภรณ ์  เพชรรักษ ์          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  36 
26. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 37 
27. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 38 
28. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 39 
29. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 40 
30. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 41 
 42 
 43 
 44 
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นักวิชาการ  1 
1.นางสาวบุษราวรรณ               ศรีวรรธนะ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
      (จุลชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
2. นายสุธน                            วงษ์ชีรี                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
                                                                  (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3. นายอภิวัฏ    ธวัชสิน   รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ)ส านักวิชากรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
                                                                  (เคมี)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5. นางสิริภากร  แสงกิจพร  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย ์10 
                                                                  (ชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6. นางเบญจวรรณ  เพชรสุขศิริ  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
                                                                  (เทคโนโลยีชีวภาพ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
 14 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 15 
1. นายประสาท    ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ   16 
2. นางสาวมาลินี  จิตตกานต์พิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 
                                                                  (ภูมิคุ้มกันวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                  18 
ผู้เข้าร่วมประชุม  19 
1. นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 20 
    ส านักงานเลขานุการกรม 21 
2. นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 22 
         ส านักงานเลขานุการกรม 23 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 24 

   ส านักงานเลขานุการกรม   25 
4. นายมาลายุทธ            คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 26 
    ส านักงานเลขานุการกรม 27 
5. นายสุเมธ           เที่ยงธรรม   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 28 
                                                                  ส านักยาและวัตถุเสพติด 29 
6. นางสาวหรรษา            ทองค า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 30 
    ส านักงานเลขานุการกรม 31 
7. นางสุกัญญา                        ก าแพงแก้ว นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 32 
    ส านักงานเลขานุการกรม 33 
8. นางสาวสุจิตรา              คุ้มโภคา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 34 
     ส านักงานเลขานุการกรม 35 
 36 
 37 
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คณะเลขานุการ   1 
1. นางสาวสมถวิล              สายนภา              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 2 
    กองแผนงานและวิชาการ 3 
 4 
2. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 5 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 6 
3. นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 7 
    กองแผนงานและวิชาการ 8 
4. นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 9 
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 10 
5. นางสาวอันนา             แสนใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 12 
6. นางสาวลลิตวดี                   พุ่มบุญฤทธิ์           นักวิเทศสัมพันธ์ 13 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 14 
 15 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 16 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 17 
ติดตามสถานการณ์ COVID -19  18 
1. ระดับประเทศ จะมีการจัดตั้ง ทีมเสนาธิการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 โดยมี รองปลัดกระทรวง19 
สาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านปลัดฯเชิญรองอธิบดีฯนพ.20 
สมชาย แสงกิจพร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยจะจัดการประชุมทุกวัน ในส่วนภารกิจอ่ืนๆ ของกรมฯ มอบรองฯ 21 
พิเชฐ ด าเนินการ 22 
2. มาตรการ Social distancing ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  23 
    2.1 ห้ามบุคลากรที่ป่วย มาท างานโดยให้พักผ่อนหรือ work at home โดยมอบผู้บริหารหน่วยงาน เน้นย้ าดูแล24 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ฝาก เลขานุการกรมฯ ช่วยติดตามข้อมูล ทุกวัน ทั้งกรมฯ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค มี จนท.มาท างานกี่25 
คน มีคนป่วยกี่คน มีการ Work at home กี่คน และบริหารจัดการในการวางระบบเอง ไม่ต้องรายงานในไลน์ผู้บริหาร 26 
ส าหรับผู้ใดมีอาการเจ็บป่วย และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา ให้ถือว่าท าผิดวินัย 27 
    2.2 ให้ยกเลิก/เลื่อน การประชุมที่ไม่เก่ียวข้องกับ COVID-19 ทั้งหมด หากจ าเป็นให้ใช้ Video conference แทน  28 
3. เนื่องจากท่านอธิบดีมีภารกิจมาก ในกรณีที่ไม่สามารถสั่งการได้ มอบอ านาจเด็ดขาดในการสั่งการแก่รองอธิบดีฯ นพ.29 
สมฤกษ์ และให้ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด   30 
4. สถานการณ์ประเทศก าลังอยู่ในช่วงวิกฤต สิ่งส าคัญคือความสามัคคีกัน และเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระงานตามความ31 
เหมาะสม ขอให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของอธิบดี ซึ่งอาจมีการสั่งข้ามสายงานหรือส่วนที่ไม่ได้รับผิดชอบได้  32 
มอบผู้รับผิดชอบแต่ละด้านดังนี้ 33 
          - ด้าน Operation มอบ ผอ. สวส 34 
 - ด้าน Logistics  มอบ ผอ. สยวส 35 
 - ด้าน 1 แล็บ/1 จังหวัด มอบ ผอ. ผน 36 
 - ด้าน การรวบรวมข้อมูลแล็บ/ stock น้ ายา มอบ ผอ. สุรัคเมธ 37 
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 - ด้าน มาตรฐานแล็บ มอบ ผทว.มาลินี 1 
 - ด้าน การเบิกจ่ายงบกลาง มอบ สวส/ผน/สล 2 
5. ขอแจ้งยกเลิก/หยุดกิจกรรมในการใช้เงินบ ารุงกรม(ปัจจุบันมีประมาณ 500 ล้านบาท) ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 3 
COVID-19 ทั้งหมด เนื่องจากต้องระดมทรัพยากรที่มีมาใช้ส าหรับ COVID-19 ก่อน ซึ่งอาจต้องโอนเงินบ ารุงจาก ศวก.4 
เข้ามาที่ส่วนกลาง จ านวนหนึ่ง โดยพิจารณาตามเงินบ ารุงที่มีและไม่ให้เดือดร้อน มอบฝ่ายคลังตรวจสอบรายละเอียด5 
และระเบียบให้ถูกต้อง  6 
6. เป้าหมายของกรมวิทย์คือ วางเครื่อง PCR ให้ครอบคลุม  มอบ รองอธิบดีฯสมฤกษ์และ ผอ.วรางคณา บริหารจัดการ7 
ระบบให้เพียงพอต่อความต้องการ  8 
7. การพัฒนาวิธีตรวจใหม่ /นวัตกรรม มอบผอ.สุรัคเมธ 9 
8. เรื่อง Logistic ทั้งหมด (รวมถึงไม้ Swab ) มอบ ผอ.สุรัชนี รับผิดชอบ 10 
9. โครงการ 1 จังหวัด 1 Lab   11 
 12 
เขต เปิดบริการแล้ว เปิดบริการภายใน 1-2 wk ควรเร่งการเปิดบริการ 
เขต 1 1.ศวก.1 เชียงใหม่  

2.ศวก.1/1 เชียงราย  
3.รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 
4.รพ.ล าปาง 
5.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

1.คณะแพทย์ มช. 
2.คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
3.รพ.สันทราย 
4.รพ.แม่ฮ่องสอน  
5.รพ.น่าน 

 

เขต 2 1.ศวก.2 พิษณุโลก  
2.ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล 

1. สคร.2 พิษณุโลก  
2.รพ.แม่สอด 

1.รพ.พุทธชินราช  

เขต 3 1.ศวก.3 นครสวรรค์  
2.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 

1.รพ.ศรีสวรรค์ (เอกชน)  
2.รพ.ก าแพงเพชร 

 

เขต 4 1.สคร.4 สระบุรี  
2.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

1.ศวก.4 สระบุรี 
2.รพ.ปทุมธานี 
3.รพ.พระนั่งเกล้า 

  

เขต 5 1.ศวก.5 สมุทรสงคราม 
2.รพ.นครปฐม 
3.รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 

1.สคร 5 ราชบุรี 
2.รพ.หัวหิน 

1.รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.
กาญจนบุรี 

เขต 6 1.ศวก.6 ชลบุรี 1.รพ.สมุทรปราการ  
2.รพ.สระแก้ว  
3.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 

รพศ.ในเขต 6 

เขต 7 1.ศวก.7 ขอนแก่น 
2.รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

1.รพ.ร้อยเอ็ด  
2.รพ.ขอนแก่น 

 

เขต 8 1. ศวก.8 อุดรธานี 1.รพศ.อุดร  
2.รพ.สว่างแดนดิน  

1.รพ.หนองคาย 

เขต 9 1.ศวก.9 นครราชสีมา 
2.รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1.รพ.ชัยภูมิ  
2.รพ.บุรีรัมย์  
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เขต เปิดบริการแล้ว เปิดบริการภายใน 1-2 wk ควรเร่งการเปิดบริการ 
3.รพ.สุรินทร์ 

เขต 10 1.ศวก.10 อุบลราชธานี 1.สคร.10 อุบลฯ 
2.รพศ.ศรีสะเกษ  

1. รพ.ยโสธร 

เขต 11 1.ศวก.11 สุราษฎร์ธานี 
2.ศวก.11/1 ภูเก็ต 

1.รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช  
2.รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ (เอกชน) 

1.รพ.วชิระ ภูเก็ต 
2.รพ.สุราษฏร์ธานี 

เขต 12 1.ศวก.12 สงขลา 
2.ศวก.12/1 ตรัง 
3.ม.สงขลานครินทร์ 

1.รพ.หาดใหญ่ 
 2.รพ.สตูล 

1.รพ.ยะลา  
2.รพ.นราธิวาส  
3.รพ.ปัตตานี 

 1 
9.1 ศวก.ให้ตรวจส าหรับรายที่จ าเป็นต้องตรวจเท่านั้น หากมีกรณีพิเศษให้พิจารณาเป็นรายๆไป  2 
9.2 ระมัดระวังการน าข้อมูลไปเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องใส่รายละเอียด ชื่อของผู้ป่วย 3 
9.3 ส าหรับ 3 จ.ชายแดนภาคใต้ มอบผอ.บัลลังก์ ติดตามวันที่ได้เครื่องที่แน่นอน /หรือหมุนเครื่องจากท่ีอ่ืนไปวางก่อน 4 
9.4 มอบอ านาจให้ ผอ.ศวก.บริหารจัดการครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการตรวจ ครุภัณฑ์ช ารุด ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 5 
9.5 การเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยโรค COVID-19   เพ่ือทดสอบ rapid test   ( Clot Blood 10-20 cc) ใน Day 0  6 
(ในวันที่เริ่มมีอาการ)และ D7 ส่งมาที่ สวส.(ขณะนี้มีมาแล้ว 50 ตัวอย่าง) ขณะนี้ให้ถือเป็นค าสั่งตาม พรบ.โรคติดต่อ 7 
และในอนาคตหากโครงการ clinical study ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม จะมี consent form ส าหรับผู้ป่วยด้วย  8 
9.6 ปัญหาการยืม Viral transport media จาก สคร. มอบผอ.ศวก.น าเรียนผู้ตรวจราชการ เนื่องจากเป็นความ9 
รับผิดชอบของ 10 
กรมควบคุมโรค 11 
 12 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563      13 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาและได้ท าการตรวจสอบ14 
เรียบร้อยแล้ว ไม่มีแก้ไข 15 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 16 
 17 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  18 
        3.1 เรื่องจาก CIO  19 
         - DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS     20 
         ( น าเสนอในครั้งต่อไป ) 21 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   22 
 23 

  3.2 เรื่องจาก CHRO   24 
           (ไม่มีการน าเสนอ) 25 

  26 
      27 
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 1 
3.3 เรื่องจาก CFO   2 
- สถานการณ์ COVID -19 3 

CFO น าเสนอ สถานการณ์ COVID-19 และให้ใช้หลัก 5 I ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดพบผู้ติดเชื้อ 4 
Identify จ าแนกผู้ใกล้ชิดออกเป็น 3 วงคือ เสี่ยงมาก เสี่ยงน้อยและไม่เสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  5 
Isolate กักตัวและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมาก 14 วัน  6 
Irrigate ชะล้างบริเวณเกิดเหตุให้หมด ภายในห้อง นอกห้อง ที่ส าคัญคือบริเวณลูกบิดประตู 7 
Investigate 48 ชั่วโมงหลังจากนั้น เข้าไปสอบสวนโรค เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื่อ  8 
Improvement  ปรับปรุงแก้ไขให้สถานการณ์ดีขึ้น  9 
ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วง Golden Period  หลักการส าคัญในการปฏิบัติตัวคือ Social distancing /การใส่ Mask /10 
การใช้ Alcohol gel ในกรณีไม่มีน้ าและสบู่ 11 
 12 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  13 
 14 

     วาระที่ 3.4  เรื่องติดตามนโยบายส าคัญ   (ยกวาระไปประชุมในครั้งต่อไป) 15 
 16 
     วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 17 
              4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   18 
 หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ วันที่ 20 มีค. 63 ) เงินงบประมาณที่19 
ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 1,344,457,200 บาท เงินรับจัดสรรงวดที่ 1 502,788,200 บาท ร้อยละ 37.40  บาท เงินเบิก20 
แทนกัน(กรมแพทย์แผนไทย) 300,000 บาท เบิกจ่ายสะสม 449,728,199.15 บาท ร้อยละ 33.45 เป้าหมายการ21 
เบิกจ่าย ( ณ 20 มีค.63) ร้อยละ 50.33 เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 7 ร้อยละ 22 
33.45 เงินกันไว้ปี  2562 ได้ท าการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเงินกันในปี 2561 มี 1  หน่วยงาน ของศวก.ที่ 7 23 
ขอนแก่น  สถานะเงินบ ารุงกรม ณ วันที่ 29 กพ.63 ยอดยกมา ณ 30 กย.62 502 ,946,740.82 บาท รายรับ ตค.- กพ.24 
63  183,915,424.79 บาท รายจ่าย ตค.- กพ.63  183,379,710.63 บาท คงเหลือ ณ 29 กพ.63 ยอด 503,482,454.98 25 
บาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 29 กพ.63  71.20 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 70.70 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 0.50 26 
ล้านบาท           27 

 28 
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 1 
 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  3 
 4 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 และการเตรียมความพร้อมงบประมาณ ปี 2563  5 
            ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี พ.ศ.2563   6 
ภาพรวมของกรมฯ จัดสรรทั้งปี (หลังปรับ) 1,344.4572 ล้านบาท จัดสรรพลางก่อน 502.4882 ล้านบาท งบลงทุน 381.7479 7 
ล้านบาท ครุภัณฑ์  324 รายการ 367.9724 ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ  13.7755 ล้านบาท รายการผูกพันเดิม 8 
1 รายการ 10.9500 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 4 รายการ 2.8255 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 329 รายการ 381.7479 ล้านบาท 9 
การท า TOR  ท าได้ดี 100% การท าราคา 100%  ประกาศหาผู้รับจ้าง 99.70%  ได้ผู้รับจ้าง 93.90% อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 10 
92.38% ท าสัญญา 37.50% 11 
 12 

 13 
 14 
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 1 
 2 

 3 
 4 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  5 
 6 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 7 
          8 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  (ยกวาระไปประชุมในครั้งต่อไป) 9 
 10 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 11 

       นางสาวรสรินทร์  หมัดสมาน 12 
       ผู้จดรายงานการประชุม 13 

 14 
                                      นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  15 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 16 


