
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 9/2561 1 
วันพุธที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขุม  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2. นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3.    นายพิเชฐ   บัญญัติ            รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
4.    นายสมฤกษ์                     จึงสมาน              รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
ผู้บริหาร 10 
1. นายสมชาย  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 12 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 13 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  14 
5. นายยุทธนา  บางม่วง  (แทน)ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 15 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 16 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 17 
8. นางสาวภัทรวีย์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 18 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 20 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
12. นางสิริภากร    แสงกิจพร            ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 23 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 24 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 25 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 27 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 32 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 33 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  34 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 35 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 36 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 37 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 38 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 39 
30.  นายสุรัคเมธ                    มหาศิริมงคล          ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 40 
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นักวิชาการ  1 
1.นางเดือนถนอม    พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
2.นางสลักจิต           ชุติพงษ์วิเวท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
     (ภูมิคุ้มกันวิทยา)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3. นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5.นายสุธน           วงษ์ชีรี  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
                             ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6.นางสุดธิดา  หมีทอง  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
     (เคมี) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
7.นายอภิวัฏ   ธวัชสิน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
     (พิษวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 
8. นางวิชชุดา  จริยะพันธุ์  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
      (ชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 
9. นายอาชวินทร ์           โรจนวิวัฒน์           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 18 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 19 
1.นายประสาท           ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 20 
      21 
ผู้เข้าร่วมประชุม  22 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 23 
    ส านักงานเลขานุการกรม 24 
2.นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 25 
         ส านักงานเลขานุการกรม 26 
3.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 27 

   ส านักงานเลขานุการกรม   28 
4.นางสุกัญญา           ก าแพงแก้ว  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 29 
    ส านักงานเลขานุการกรม   30 
5.นางหรรษา                          ทองค า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 31 
    ส านักเลขานุการกรม 32 
6.นายมาลายุทธ           คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 33 
    ส านักงานเลขานุการกรม 34 
7.นางสาวจุฑามาศ                   ค าประวัติ             นักจัดการงานทัว่ไป 35 

            ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 36 
8.นางสาวสุจิตรา                      คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 37 

                                    ส านักเลขานุการกรม 38 
                 39 



3 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 9/2561                                                                                 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน  2561 
 

 

คณะเลขานุการ  1 
1.นางสาวสมถวิล          สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 2 
    กองแผนงานและวิชาการ 3 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 
    กองแผนงานและวิชาการ 5 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
4. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 8 
    กองแผนงานและวิชาการ 9 
5. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
6.นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 12 
    กองแผนงานและวิชาการ 13 
 14 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 15 
วาระพิเศษ  พิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองดีเด่น 16 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 17 

1.1 1.1 การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ในปีงบประมาณต่อไป จะเป็นเรื่องการปฏิรูป18 
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง19 
เช่น Precision Medicine และเนื่องจากการจะมีการจัดสรร งบประมาณเร็วขึ้น จึงให้ผู้บริหารเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง20 
ให้เรียบร้อย 21 
 1.2 1.2 เชิญชวนผู้บริหารกรมเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 22 
 23 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2561      24 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ25 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 26 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 27 
 28 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  29 
  30 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 31 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 32 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  33 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 งบประมาณที่34 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 35 
ได้รับเงินประจ างวด 1,463,573,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 36 
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  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ว ันที ่14 กันยายน 2561 เป็นเง ินจ านวน 1 
1,378,677,536.85 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบ2 
ห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จ านวน 3 
1,468,364,734.34 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสี่4 
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100.04 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 5 
กันยายน 2561  เบิกจ่ายร้อยละ 92.14 ของงบประมาณ  6 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ7 
อยู่ในอันดับ 6 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 94.02    8 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย9 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 372,504,806.20 10 
บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์) มีรายจ่ายทั้งสิ้น 261,230,037.01 บาท 11 
(สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) คงเหลือทั้งสิ้น 546,398,385.11 บาท (ห้า12 
ร้อยสี่สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวม13 
ทั้งสิ้น 86,949,231.20 บาท (แปดสิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 14 
  ส าหรับ PO ที่มีวงเงินไม่ถึง 100,000 บาท ให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 15 
หากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินงบประมาณนั้นต้องพับไป 16 
 17 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้า 18 
 19 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  20 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  21 
ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 22 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  23 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 71.19 24 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 77.90 25 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88.00 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 83.3 26 
ผลการด าเนินงาน งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ประจ างบประมาณ พ.ศ.2561  27 
-งบลงทุนครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง) 7 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ครบถ้วน 28 
-เบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน 1 รายการ : พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราชบัญญัติ29 
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่ 2 30 
-ยังไม่การเบิกจ่าย 1 รายการ : เครื่องก าเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50  กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและ31 
อุปกรณ์ควบคุมผูก PO จ านวน 888,100 บาท 32 
-งบลงทุนครุภัณฑ์ (ศวก.) 13 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ครบถ้วน 33 
ผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายหน่วยงาน กลุ่ม ศวก. 34 
-รายการสิ่งก่อสร้าง รวม 22 รายการ ผูกพันครบ 22 รายการ เบิกจ่ายได้ครบถ้วน 3 หน่วยงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 35 
6 หน่วยงาน ยังไม่เบิกจ่าย 1 หน่วยงาน (2 รายการ) 36 
-ยังไม่มีการเบิกจ่าย 2 รายการ 37 
   1. อาคารห้องพักอาศัยส าหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว) ผูก PO จ านวน 9,469,500 บาท 38 
   2. ก่อสร้างผังบริเวณ อาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ผูก PO จ านวน 2,894,690 บาท 39 
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ภาพรวม พรบ. 2562 รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  1 
ปัจจุบัน ผ่านการพิจารณาจาก สนช. ในวาระ 2-3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 417.1417 ล้านบาท 2 
สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 1,408.8988 ล้านบาท 3 
งบบุคลากร  499.4518  ล้านบาท ( 35.45 % ) 4 
งบด าเนินงาน  465.4952  ล้านบาท ( 33.04 %) 5 
งบลงทุน    417.11417  ล้านบาท ( 29.61 %) 6 
งบอุดหนุน  1.1000        ล้านบาท ( 0.08 %) 7 
งบรายจ่ายอ่ืน  25.7101       ล้านบาท ( 1.82 %) 8 
สัดส่วนตามประเภทงบลงทุน วงเงิน 417.1417 ล้านบาท  9 
ครุภัณฑ์  323.3568 ล้านบาท ( 77.52 % ) 10 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 63.9039 ล้านบาท ( 15.32 % ) 11 
ครุภัณฑ์ (แผนบูรณาการ )  29.8810 ล้านบาท ( 7.16 % ) 12 
 13 
       มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้หน่วยงานควรมีความพร้อมในการเสนอของบประมาณ  14 
เนื่องจากหากเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนจะแสดงถึงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่มีปัญหา และท าให้กรมฯโดน15 
ตัดงบประมาณในปีหน้าได้ และให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบลงทุน เช่น บ้านพัก สถานที่ท างาน ที่จ าเป็นเพ่ือให้16 
บุคลากรมีความสุขในการท างาน 17 
 18 
 19 
 4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ    20 
            รองอธิบดีฯนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) รายงานตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 21 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 22 
เดือนพฤศจิกายน 2560 : จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ต าแหน่ง QMR และค าสั่งแต่งตั้ง23 
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 24 
เดือนมกราคม 2561 25 
-จัดท านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของกรม 27 
-จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับกรมและระดับหน่วยงาน 28 
-ตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit ) ครั้งที่ 1 29 
กุมภาพันธ์ 2561 30 
-จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Management Review) 31 
-รับตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 1 32 
มีนาคม 2561 : เริ่มบูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 กับ PMQA 33 
เมษายน 2561 : จัดอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) 34 
มิถุนายน 2561 : จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 35 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 : ตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit ) ครั้งที่ 1 36 
สิงหาคม 2561 :  37 
-จัดงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 38 
-จัดอบรมเพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ ISO/IEC 17025:2017 39 
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กันยายน 2561  1 
-รายงานผลการด าเนินการปีงบประมาณ 2561 ในที่ประชุมกรม 2 
-เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2561 3 
รายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 4 
งบประมาณ 2561 5 
 6 

มิติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ผ่าน ค่าที่วัดได้ 
1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ   
1.1 ประสิทธิผล ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มากกว่าร้อยละ 85  ร้อยละ 89.96 

(รอบ 11 เดือน)  

1.2 นวัตกรรม 1. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
2. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือพัฒนาต่อยอด  
มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

อย่างน้อย 5 เรื่อง 
 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

12 เรื่อง  
 
29 เรื่อง  

2 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ   
2.1 คุณภาพ ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 87 ร้อยละ 87.06 
3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร   
3.1 การพัฒนา บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 
มากกว่าร้อยละ 90  ร้อยละ 97.81 

4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี   
4.1 การพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 รอผลการประเมิน 

เดือนกันยายน 

4.2 ประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการด าเนินงาน
สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบบริหาร
คุณภาพ PMQA  

ได้รับการตรวจ
ประเมิน/ 
Surveillance ตาม
มาตรฐาน 9001 : 
2015 ภายใน ปี 
2561และมีการบูร
ณาการตาม PMQA 
หมวด 1-7 

เตรียมรับการ
ตรวจประเมิน 
Surveillance 
ตามมาตรฐาน 
9001 : 2015 
 ช่วงเดือนตุลาคม 
61/ 
บูรณาการตาม
ระบบคุณภาพ 
ISO และ PMQA 
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มิติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ผ่าน ค่าที่วัดได้ 
5 การเงินการตลาด    
5.1
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการ
ใช้พลังงาน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ไฟฟ้า 33.90 % 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 น้ ามัน -81.72 %  

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการ
ใช้กระดาษ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ -19.01% 
(รอบ 10 เดือน) 

 1 
ประเด็นการจัดการความเสี่ยงของกรมที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง  2 
 3 

ความเสี่ยง/ประเด็น เหตุผล มาตรการดูแล 
1.ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ  
- กฎระเบียบด้านพัสดุ 

-การบ่งชี้ปัญหาจากรายงานต่างๆ   
(สตง.ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน/ITA 
เป็นต้น) 
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

-จัดอบรม 
-การทวนสอบวิธีการ 
-จัดท าคู่มือ 

2.ความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ  

-ระบบ IT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้อย
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

-จัดอบรม 
-จัดท าแผนการพัฒนาภาพรวมของ
กรม 

3.ความเสี่ยงภัยสุขภาพ 
- ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการด้านเคมี 

-ข้อสังเกตจากการตรวจประเมินของURS 
-คณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านเคมี
ระดับกรม 

-จัดอบรม 
-จัดท าแผนภาพรวมของกรม 
-จัดท าคู่มือ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 4 
1.เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานทุกระบบ น าไปสู่การลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหา 5 
2.บริหารจัดการการพัฒนากระบวนการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล/เป็นองค์ประกอบ6 
ด้านบริหารจัดการของมาตรฐานสากลทุกระบบ 7 
3.เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการอ้างอิง/ประชาชนได้รับการบริการทาง8 
ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล/ผู้รับบริการเชื่อมั่นในผลการวิเคราะทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง แม่นย า 9 
4.มีระบบจัดการเอกสารระบบคุณภาพออนไลน์ ลดความซ้ าซ้อน   10 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ : จัดประชุม QMR Meeting ในวันที่ 25 ก.ย.61 เวลา 13.30-16.00 น.  11 
-จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 12 
-ทบทวนและปรับปรุงคณะท างาน QM / TM  13 
-ขอความร่วมมือผู้อ านวยการให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพของกรม 14 
 15 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้  16 
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-ทบทวนความเสี่ยงของกรมฯ เช่น  การปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ การรองรับการเปลี่ยนแปลง การปรับ1 
องค์กร /กระบวนการท างาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ การด าเนินการด้านกฎระเบียบ ปยป. การแก้ ไข2 
ความซ้ าซ้อนของการท างาน เช่น บทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยสมุนไพรกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นต้น 3 
-ทบทวน/รู้จักบทบาทของกรมฯ ได้แก่ การสนับสนุนระบบคุณภาพด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน4 
สาธารณสุข  5 
- ให้ เป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อ เนื่ อง  ( Continuous Quality Improvement :CQI) เ พ่ือรองรับการ6 
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสมรรถนะ กระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าพอใจ ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  7 
-ด าเนินการด้านระบบคุณภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประยุกต์ให้ลดภาระงาน 8 
-มอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้ช่วยกันขับเคลื่อนระบบคุณภาพของกรม 9 
 10 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 11 
  12 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  13 
  6.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) และตามมาตรการปรับปรุง 14 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน  15 

       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้น าเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้  16 
 17 

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
11 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

1.การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ 
 
 
 
 
 

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

 
✓ 

 โปรแกรมของ 
รพ. ไม่เอ้ือใน
การส่งข้อมูล
ให้กับกรม  
 

- ปรับปรุง
โปรแกรม/
การใช้
โปรแกรม
เดียวกัน
ทุก รพ. 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
11 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

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

2. มีรายงานผลการ
สุ่มตรวจสอบ 
antibiogram ร้อยละ 
30 ของโรงพยาบาลที่
ส่ง antibiogram 

 -มีข้อมูลการป่วยจากเชื้อดื้อยาของแบคทีเรีย
จากหน่วยงาน GLASS surveillance site ตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลกจานวน 4 แห่ง 
คือ สถาบันบาราศนราดูร โรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพระปกเกล้า และ
โรงพยาบาลบางรัก  
-มีรายงานผลการสุ่มตรวจสอบ antibiogram 
ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ส่ง โดย ศวก. 
จานวน 15 แห่ง และมีการสรุปผลจาก ศวก.
จานวน 15 แห่ง (ครบทุกแห่ง) 
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
ร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลฯ ฉบับ
ปรับปรุง และมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการจุลฯ ฉบับปรับปรุง 

2.การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อ
แก้ปัญหาวัณโรค  
 

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

x อยู่ระหว่างจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

3.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ที่
ผลิตในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ส่งออก  
 

สามารถให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ New 
Biopharmaceutical 
ได้ครบทุกรายการ 
อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ 

✓ 
ชว. 

ได้รับการอนุมัติ เปิดบริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ New Biopharmaceutical ได้ครบ
ทุกรายการ ในผลิตภัณฑ์ Filgrastim 

✓ 
สยวส. 

พัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ผลิตภัณฑ์ 
(Erythropoiethin และ Insulin) 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
11 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

4.จ านวนชนิดของ
สมุนไพรในเครื่องส าอางที่
สามารถตรวจวิเคราะห์
และเปิดให้บริการ  
 

ได้วิธีวิเคราะห์
สมุนไพรใน
เครื่องส าอางและเปิด
ให้บริการ จ านวน 8 
ชนิด 

✓ 
 

9 ชนิดสมุนไพร โดยพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร 
1. lycopene และ β-carotene ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมะเขือเทศ 
2. gallic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม
มะขามป้อม 
3. arbutin และ marmesin ในเครื่องส าอาง
ผสมกระแจะ 
4. oligomeric proanthocyanidins ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมมะเฟือง 
5. ellagic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ผสมทับทิม 
6. andrographolide และ 
neoandrographolide ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสมฟ้าทะลายโจร 
7. lutein ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม
ดาวเรือง 
8. behnic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
มะรุม 
9. gingerol-6 และ shogaol-6 ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสมขิง 

PA + ม.44 (Agenda Base) 

5.จ านวนนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม ่หรือที่พัฒนาต่อยอด  
 

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

✓ 
 

1. จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือพัฒนาต่อยอด เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 12 เรื่อง (ปี 2560 
จ านวน 5 เรื่อง/ ปี 2561 
จ านวน 17 เรื่อง) 
2. จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอดมีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
จานวน 29 เรื่อง 
การ Implement กิจกรรมตาม
แผนไม่ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

เร่ง
ด าเนินการ
ตามแผน
ให้
สอดคล้อง
กับ Small 
Success 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
11 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

ม.44 (Agenda Base) 
1. การสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชน  
 

6.1 ด าเนินการตาม
แผนฯ ระหว่าง 
เม.ย.- ก.ย.2561 ได้
ครบถ้วน ร้อยละ 
100 เป้าหมาย ตาม
แผน 147 ครั้ง) 

✓ 
645 ครั้ง  
 

 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จ านวน 
645 ครั้ง 
- เม.ย.61 จานวน 122 ครั้ง 
- พ.ค.61 จานวน 180 ครั้ง 
-มิ.ย.61 จานวน 129 ครั้ง 
-ก.ค.61 จานวน 108 ครั้ง 
-ส.ค.61 จานวน 106 ครั้ง 

6.2. การชี้แจง
ประเด็นส าคัญที ่ทัน
ต่อสถานการณ์ ได้
ร้อยละ 100(ถ้าม)ี 

ยังไม่มีเรื่อง
ต้องชี้แจง 

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

ได้นวัตกรรมใหม่คือ 
ชุดทดสอบตรวจหา
แอนติบอดี  IgG และ 
IgM ต่อเชื้อไวรัสซิกา 
ชนิด Rapid test 

✓ 
 

ได้ชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสซิก้าและน าไปใช้  
 

ม.44 (Innovation Base+ประเมินผู้บริหาร) 
4.2ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม (ด าเนินกิจกรรมได้ ร้อยละ 80) 
1.การลดพลังงาน 
 
 
 
 
 

ลดการใช้ไฟฟ้าและ
น้ ามั นลงได้  10 %
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ทุกเดือน 

N/A 
ไฟฟ้าและ
น้ ามัน 
รายงานไม่
ครบ 

ไม่สามารถลด
การใช้ไฟฟ้าได ้ 
 

1. ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล ม.44 และ
ประเมินผู้บริหารองค์การ 
2. รายงานผลไม่ครบทุก
เดือน ท าให้ไม่สามารถ
ประมวลผลในภาพรวมได้ 

น้ ามัน /ไม่มี 

แนวทางแก้ไข ผู้บริหารหน่วยงานก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
และเจ้าภาพตัวชี้วัดก ากับติดตามหน่วยงานให้รายงานให้ครบถ้วนและตรงเวลา 
2.การลดกระดาษ  
 

งบประมาณท่ีใช้  
ซื้อกระดาษลดลง10 
% (นับสะสม)  

✓ 
15.79%  
 

   

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

✓ 
รอบ 9 เดือน 10.58% 
หมายเหตุ :  รายงานเฉพาะเดือนที่ มี การ
ประหยัดงบประมาณ 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
11 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

4. การบูรณาการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กับสถาบัน
โภชนาการ ม.มหิดล 

บันทึกข้อตกลง 
(MOU) และผลการ
ด าเนินการตาม
ข้อตกลง 

 
✓ 

 

   

5. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศตรวจสอบ
สถานะการรายงาน
ทดสอบออนไลน์ด้าน
เครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย  

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

✓ 
เป็นไปตาม
แผน  
 
 

ไ ด้  Mobile Application แ ล ะ  Web App 
ตรวจสอบสถานะของตัวอย่างและการออก
รายงานผลทดสอบออนไลน์ (E-report) 
-ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการภายใน (ได้
ระดับปานกลาง) 
-เปิดให้ผู้รับบริการภายนอกสมัครใช้บริการโดย
ผ่านระบบออนไลน์ และสามารถตรวจสอบ
สถานะการทดสอบตัวอย่ างที่ ส่ ง  วันที่  3 
กันยายน 2561 ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 
2561 เป็นต้นไป 

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

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

✓ 
เป็นไปตาม
แผน 
ตั้งแต่ 
 

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

7. ให้บริการ Application 
บนอุปกรณ ์Smart 
Devices ส าหรับบริการ
ข้อมูลการรับรองรุ่นการ
ผลิตชีววัตถุ  
 

 Application 
บริการข้อมูลการ
รับรองรุ่นการผลิตชีว
วัตถ ุ

✓ 
เป็นไปตาม
แผน 

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

8. การใช้โปรแกรม e-
report เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการในการ
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์  
 

โปรแกรม e-report 
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ 

✓ 
เป็นไปตาม
แผน 

พัฒนาโปรแกรม e-report ผ่ าน  Mobile 
Application เ พ่ื อ ให้ ลู กค้ า ในกลุ่ ม  สสจ . 
สามารถใช้ งานโปรแกรม e-report ผ่ าน 
Mobile Application ได ้
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รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 9/2561                                                                                 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน  2561 
 

 

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
11 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

9.การพัฒนาระบบ 
รับและพิจารณาบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ผ่านระบบ
เทคโนโลยี (On-line 
Submission) ชนิด 2 
ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 

เปิดให้บริการระบบ
รับและพิจารณา
บทความเพ่ือตีพิมพ์
ในวารสารกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ผ่านระบบ
เทคโนโลยี (On-line 
Submission) ชนิด 
2 ภาษา (ภาษาไทย
และอังกฤษ) 

✓ 
เป็นไปตาม
แผน 

เปิดให้บริการระบบรับและพิจารณาบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ผ่านระบบเทคโนโลยี (On-line 
Submission) ชนิด 2 ภาษาแล้ว มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคู่กัน/ผู้รับจ้าง
ส่งงานและปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 

10.การลดระยะเวลาการ
ให้บริการตรวจ
เครื่องเอกซเรย์ 

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

✓ 
ร้อยละ 
80.13 

 

11.การตรวจสอบเห็ดพิษ
ผ่าน Application 

Application 
การตรวจสอบเห็ด
พิษ (กาหนดตามแผน
ผลผลิตจะเกิดขึ้นก.ย.
2561) 

✓ 
มีความก้าว 
หน้าผลการ
ด าเนินการ 
ยังไม่ถึง
รอบ
ประเมิน 

พัฒนาฐานข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลเห็ดพิษ 
โ ด ย ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ า พ ถ่ า ย เ ห็ ด 
(mushroom Image Matching) เพ่ือวิเคราะห์
ความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างภาพเห็ดพิษ
และเห็ดรับประทานได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการน ารูปเห็ดจากการลงส ารวจในแต่ละ
พ้ื น ที่ ป รั บ ป รุ ง  Application mushroom 
Image Matching 

ม.44 (Potential Base) 
5.ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
5.1การจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผน
ขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วัดผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วน
ราชการ 6 เดือนหลัง
ตามแผนที่จัดส่งให้สา
นักงาน ก.พ.ร. 
(ก าหนดเป้าหมาย
การเบิกจ่าย ร้อยละ 
100) 3 โครงการ 
ได้แก่ 

✓ 
ผลการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ 
90.57 
ผลการ
เบิกจ่าย
(GFMIS) 
ร้อยละ 
93.73 
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ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 12 

เดือน 
ผลงานรอบ 
11 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

1.ยาเสพติด 
2. อุตสาหกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
การแพทย์ และ 
 3. การพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

5.2การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรูปองค์การ  
 

ปรับแก้แผนปฏิรูป
องค์การตาม
ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและส่ง
แผนฉบับสมบูรณ์ให้
สานักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่ 27 ต.ค.
61 

ได้รับข้อเสนอแนะจากส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว 
อยู่ระหว่างปรับแก้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ในระยะ 3 ปี (ปี 2562-2564) 

 1 
  2 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ผู้บริหารก ากับติดตามหน่วยงานให้รายงาน3 
ให้ครบถ้วนและตรงเวลา 4 
 5 
      6.2 ตัวอย่างข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 6 
                      หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 7 
ข้อตรวจพบ  :  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 8 
-รายงานขอซื้อขอจ้าง (กรณีที่พบมิใช่การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง) : มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด  9 
โดยหน่วยงานไม่ระบุรายการที่ (7) หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ  10 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 22 ) 11 
-คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ : มีการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ12 
พัสดุ แต่ไม่ได้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 13 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 21) 14 
-การจัดท าประกันภัยรถราชการ : พบว่าหน่วยงานมีการด าเนินการตามระเบียบ  กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ15 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ซึ่งการจัดท าประกันภัยรถยนต์เป็นการด าเนินการตาม พรบ.คุ้มครอง16 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม /พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535  17 
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ซึ่งมิใช่การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุตามนัยมาตรา 4 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ  ดังนั้น จึงไม่ต้องด าเนินการ1 
ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2 
(ตามหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) 3 
0405.2/009066 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551) 4 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง : พบว่าหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ  5 
แต่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามที่6 
ระเบียบก าหนด ได้แก่  7 
 1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 8 
 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 9 
 3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 10 
 4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 
 5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 25 วรรคแรก) 12 
-หลักประกันสัญญา :  พบว่าหนังสือค้ าประกันสัญญาระบุวันหมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพัน ไม่ถูกต้อง ไม่13 
ครอบคลุมถึงวันที่ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่อง 14 
(กรณีนี้ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา 1 ปี แต่ในหนังสือค้ าประกันสัญญาระบุวันครบก าหนด15 
ไม่ครบตามสัญญา (โดยระบุวันครบก าหนดไว้ นับได้ 8 เดือน) 16 
-การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา :  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  หน่วยงานไม่ได้มีการบันทึก 17 
รายงานผลด าเนินงาน (รวม 8 รายการ) 18 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 16) 19 
-ราคากลาง : หนว่ยงานมีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบว่าหน่วยงานมีการก าหนดราคากลาง แต่ไม่ได้ระบุที่มา20 
ของราคากลาง ตามท่ีพรบ.ฯ ก าหนด 21 
ที่มาของราคากลาง ได้แก่ 22 
1. ราคาที่ได้จากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  23 
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 24 
3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 25 
4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด 26 
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 27 
6. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ฯ 28 
         (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4) 29 
การท าสัญญา :   พบว่าหน่วยงานมีการท าสัญญาก่อนพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์   30 
(1.ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ ข้อ 161 วรรคสอง 31 
 2.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 117 ก าหนดว่า “ให้ผู้มี32 
สิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานภาครัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลฯ) 33 
การต่อรองราคากรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว : พบว่าหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการต่อรองราคา 34 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 56 และข้อ 57) 35 
 36 
ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน 37 
การรับเงินหลังปิดบัญชี : หน่วยงานไม่ได้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMIS ในวันท าการถัดไป 38 
(ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  39 
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76 วรรคท้าย) 1 
เงินฝากธนาคาร : พบว่าหน่วยงานมีเงินโอนเข้าบัญชีฯที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝากและยังตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผล 2 
ให้หน่วยงานต้องสูญเสียรายได้ หากต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  3 
(การตรวจสอบและการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 4 
63 ลว. 21 ก.พ.54) 5 
เงินนอกงบประมาณ : พบว่าหน่วยงานไม่ได้น าเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังอย่างน้อย6 
เดือนละครั้ง (ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  7 
ข้อ 97 (4) และหนังสือ กค 0526.9/ว 107 ลว 27 ก.ย. 43) 8 
เงินประกันสัญญา (หนี้สิน) : พบว่าหน่วยงานมีการคืนเงินหลักประกันสัญญาให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาล่าช้า 9 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 170) *15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาหมดภาระผูกพัน 10 
งานระหว่างก่อสร้าง : พบว่าหน่วยงานมีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายครบทุกงวดงานแล้ว แต่ยังไม่ได้11 
โอนบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัว 12 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551) 13 
ข้อตรวจพบ  :  ด้านการเบิกจ่าย 14 
การเบิกจ่ายตรง :   พบว่าหน่วยงานมีการเบิกจ่ายให้กับผู้ขายล่าช้ากว่าที่ระเบียบก าหนด 15 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 24 วรรคท้าย ก าหนดว่า 16 
“การซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน17 
ห้าวันท าการนับจากวันที่ได้ตรวจรับสินทรัพย์หรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน18 
ย่อย” 19 
การเบิกค่าผ่านทางด่วนพิเศษ :   พบว่าหน่วยงานมีการเบิกเงินให้ผู้รับเงินไม่ถูกต้อง  โดยผู้รับเงินน าใบรับเงิน ฯ20 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ระบุวันที่เดินทางผ่านทางด่วนพิเศษไม่ตรงกันกับวันที่เดินทางไปราชการและไม่21 
ตรงกับใบขออนุญาตใช้รถราชการมาประกอบการเบิก 22 
ค่าพาหนะ : พบหน่วยงานมีการเบิกค่าพาหนะให้กับผู้เดินทางเกินกว่าที่ผู้เดินทางพึงจะเบิกได้  23 
(กรณีนี้ผู้เบิกโดยสารเครื่องบิน แต่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเดินทางภาคพ้ืนดิน) 24 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 และมาตรา 27 25 
วรรคท้าย ) 26 
ค่าพาหนะ : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะลักษณะเหมาจ่ายในการใช้พาหนะส่วนตัวให้กับผู้27 
เดินทางที่ไม่มีสิทธิเบิก  เนื่องจากมิได้ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวจากผู้บังคับบัญชาก่อน 28 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 29 
มาตรา 25 30 
ค่าเบี้ยเลี้ยง : พบว่าหน่วยงานมีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เดินทางไปเข้ารับการอบรมฯ เกินสิทธิ 31 
(การนับเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู่จนกลับถึงสถานที่อยู่นับ ให้นับ  32 
24 ชม.= 1 วัน ส่วนเกิน/ไม่ถึง 24 ชม.นั้น เกินกว่า 12 ชม.ให้ถือเป็น 1 วัน) 33 
 (ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  34 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ข้อ 18 (2) 35 
การรับคืนเงินยืม : พบว่าเมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายแล้ว เจ้าหน้าที่มิได้บันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมหลังสัญญาฯ 36 
(ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 61) 37 
ข้อตรวจพบ  :  ด้านการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 38 
การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online:  39 
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พบว่าหน่วยงานไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบทุกสิ้นวันตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 1 
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559) 2 
การรับผ่านเครื่อง EDC : พบว่าหน่วยงานไม่ได้โอนเงินฝากคลังตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 3 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 4 
ข้อตรวจพบ  :  ด้านการบริหารพัสดุ 5 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี :  พบว่าหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีล่าช้า 6 
และด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จไม่ทันเวลาที่ระเบียบก าหนด 7 
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ข้อ 213) 8 
ครุภัณฑ์ส านักงาน :  พบว่ามหีน่วยงานมีการจัดหาตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อน โดยด าเนินการจัดจ้าง 9 
และบันทึกข้อมูลใน  PO เป็นค่าจ้างเหมาบริการ แต่การจ าแนกประเภทรายจ่ายของส านักงบประมาณก าหนดให้ตู้10 
เก็บเอกสารเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 11 
(หนังสือส านักงบประมาณที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559) 12 
การควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์) : พบว่า... 13 
 1) หน่วยงานไม่ได้บันทึกควบคุมครุภัณฑ์บางรายการ 14 
  ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน  (เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดรหัสครุภัณฑ์ในระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์15 
ของกรม (AMS.) 16 
  2) หน่วยงานมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกันกับข้อมูลในระบบ GFMIS   17 
 3) หน่วยงานไม่ได้ระบุรหัสครุภัณฑ์ติดไว้กับครุภัณฑ์ 18 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551) 19 
การโอนครุภัณฑ์ : พบว่ามีหน่วยงานมีการโอนครุภัณฑ์แต่ไม่มีการแจ้งส านักงานเลขานุการกรมโอนสินทรัพย์ 20 
ในระบบ GFMIS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551) 21 
ข้อตรวจพบ  :  ด้านการควบคุมภายใน 22 
1) การจัดวางระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุ :  แต่ยังพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่23 
ก าหนดมาตรการควบคุมในจุดเสี่ยงส าคัญ และไม่ได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 24 
2) การจัดวางระบบควบคุมด้านการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการบนเว็ปไซต์ :  แต่ยังไม่สามารตอบสนอง25 
ความต้องการในด้านการเข้าถึงและการค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย 26 
3) การจัดวางระบบควบคุมด้านการให้บริการออกใบเสร็จรับเงิน :  แต่ไม่พบการจัดเก็บข้อมูล สถิติการออกใบเสร็จฯ 27 
ที่มีข้อผิดพลาด เมื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมแล้ว ลดลงหรือไม่ 28 
4) การจัดเก็บเอกสาร: พบว่าหน่วยงานมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวิธีการที่29 
กรมบัญชีกลางก าหนด มีการแยกเก็บ รง.ขอเบิกเงินไว้ที่งานบัญชี และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไว้ที่งานการเงิน 30 
ข้อตรวจพบ  :  ด้านการใช้รถราชการ 31 
รถจักรยานยนต์ : พบว่าหน่วยงานไม่ได้จัดท าใบขออนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถ 32 
(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 และข้อ 14 33 
 34 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  ประธานให้ข้อเสนอว่า บทบาทหน้าที่ของตรวจสอบภายใน คือ 35 
การป้องปราม เพ่ือให้การท างานของบุคลากรมีความโปร่งใส ท างานถูกต้องตามกฎระเบียบ เพ่ือไม่ให้ถูกลงโทษทาง36 
วินัย และควรประสานงานกับกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ฝ่ายคลัง และให้ท างานเชิงรุก เช่น เชิญ ส านักงานตรวจเงิน37 
แผ่นดินหรือกรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร และประธานให้ก าหนดตัวชี้วัดของกลุ่มตรวจสอบ38 
ภายในโดยก าหนดให้จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียนน้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี 39 
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 1 
       6.3 แผนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ.2561 2 
 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  3 
 4 

 5 
 6 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณฝ่ายพัสดุที่ดูแลและด าเนินการจัดซื้อจัด 7 
จ้างของกรมฯให้เป็นไปได้ด้วยดี ส าหรับหน่วยงานที่มีปัญหา ให้ปรึกษาได้ที่ฝ่ายพัสดุของกรม เพ่ือให้ถูกต้องตาม8 
กฎระเบียบ  9 

           ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความจ าเป็นต้องการต าแหน่งด้านพัสดุ ให้แจ้งเพ่ือจะ 10 
จัดสรรให้เป็นล าดับแรก ซึ่งอาจต้องรับสมัครต าแหน่งข้าราชการ/พนักงานราชการ หรือส่งบุคลากรจากส่วนกลางไป11 
ช่วยราชการ 12 
 13 
  6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ15 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 16 
 17 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า การด าเนินงานด้านข่าวและ18 
ประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือเป็นประโยชน์ของประชาชน และให้แต่ละหน่วยงานเสนอผลงานเพ่ือท าข่าว19 
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรม 20 
 21 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หมายเหตุ 

 . แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการใน
การตรวจสอบพัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

            แต่งตั้งภายใน    กันยายน ๒๕๖  

๒. ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป 

ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ 

 
            เสนอผลการตรวจสอบภายในวันที่   

   พฤศจิกายน ๒๕๖  

 . กรณีมีพัสดุช ารุดเห็นควรจ าหน่ายให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/  
คณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง 

    
 

          

 . แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา เจ้าหน้าที่พัสดุ/  
คณะกรรมการ
ประเมินราคา 

      
 

        

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุช ารุด
พร้อมจัดท าประกาศและคณะกรรมการ
ด าเนินการจ าหน่าย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/  
คณะกรรมการ
จ าหน่ายพัสดุ 

        
 

    คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่าย
ภายใน ๖  วัน 

๖. ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที
และส าเนาส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ           
 

  ลงจ่ายพัสดุทันทีและส่งส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ภายใน    วัน นับแต่วัน

ลงจ่ายพัสดุ 
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รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 9/2561                                                                                 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน  2561 
 

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 3 
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้โอวาทและข้อคิดดังนี้ 4 
- เมื่อได้รับต าแหน่ง เห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ีนักวิชาการ นักวิทย์ จึงคิดว่าจะท าอย่างไรให้ใช้วิทยาศาสตร์5 
การแพทย์ท าให้ประเทศไทยก้าวพ้นจาก middle Income Trap คนที่จะท าส าเร็จได้คือพวกเรา ไอล์สไตน์กล่าวไว้6 
ว่า "ความรู้ไม่ส าคัญเท่าจินตนาการ Imagination is more important than knowledge" ต้องสร้าง technology 7 
support และเปลี่ยน mindset ของบุคลากร  8 
-ให้ผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คืออะไร ในยุค Thailand 4.0  9 
-บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีและปัญญาเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 10 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ประโยชน์แก่ประชาชน ตามแนวคิด “ท าให้ผู้อ่ืนดีขึ้นเพราะองค์ความรู้ของเรา”   11 
-ต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาโรคติดต่อ ที่ควรหมดไปจากประเทศไทยไป เพราะโรคในอนาคตเป็นโรค NCD  12 
-ผลักดันภารกิจกรมในเรื่องนวัตกรรม Technology support และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้โดดเด่น 13 
-ความภาคภูมิใจของกรมในเรื่อง OECD GLP / Thai Herbal Pharmacopeia เป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิของกรม /14 
ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร สามารถน าภูมิปัญญาของไทยไปสู่สากลได้ เป็นที่ยอมรับ / การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี15 
คุณค่าให้แก่เอกชน  เป็นกรมท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม  16 
- การท างานของกรมเป็นการน าวิทยาศาสตร์มาท างาน เป็นงานที่มี evidence base 17 
- สมุนไพรมีความแตกต่างจากกรมแพทย์แผนไทย เป็นกรมที่ท าวิจัยเพื่อให้น าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างสรรค์ 18 
เวชส าอางให้เป็นที่รู้จัก ผู้ประกอบการ OTOP/ SME ที่กรมไปช่วยพัฒนา ขายของได้ดี มีรายใด้เพ่ิมขึ้น ถือว่าได้19 
สร้างประโยชน์ถึงประชาชน 20 
   ข้อคิดเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการท างาน (หลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา )  21 
1.ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม มีอาจารย์ผู้ใหญ่ เช่นท่านภักดี อาจารย์จักรธรรมมาร่วม ซึ่งกรมสามารถเป็น22 
ต้นแบบด้านงานคุ้มครองจริยธรรมของหน่วยงานอื่นในประเทศไทยได้  23 
2.ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่ต้องมี 24 
3.ความมีอาวุโส มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง มีความสามัคคี ดูแลกัน อยู่อย่างพ่ีน้องที่รักกัน  25 
     สุดท้ายกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมกันท างานกันมาอย่างดีตลอดมา การได้รับโปรดเกล้าจากอธิบดี26 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึงว่ากรมวิทย์เป็นกรมที่มีผลงานโดดเด่น ถือว่ามา27 
จากผลงานของพวกเราทุกคน 28 
 29 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 30 

       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 31 
       ผู้จดรายงานการประชุม 32 

 33 
                                       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง34 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 35 


