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รายงานการประชุม 

ติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม  5 

--------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

 ๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เมฆาอภิรักษ์ รอง อวศ. ประธาน 

    ๒.   นางสาวภัทริยา    ไชยมณี  ลสล.   10 

    ๓. นางพจมาน  ท่าจีน ผบร. 

 ๔. นางอาภาพร   สินธุสาร ผทช. 

 ๕. นางสาวภูวดี   ตู้จินดา ผพศ. 

 ๖. นางอรสา   อ่อนจันทร์ ผคอ. 

 ๗. นางวรรณี   อู่ไพบูรณ์ ผอว./ผสผ. 15 

 ๘. นางจริยาวดี  ศิริจันทรา ผพร. 

 ๙. นายเอกรัฐ มีชูวาศ นว.ชพ. แทน ผวว. 

 ๑๐. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี นว.ชพ. แทน ผสท. 

 ๑๑. นางสาววรวรรณ   วิมลกาญจนา หฝ.ผง. 

 ๑๒. นายศุภรัตน ์ โสมรัตนานนท์ นวผ.ชก. 20 

 ๑๓. นายเดช   บัวคลี่ รก.หก.พร 

 ๑๔. นางสาวพิมพ์พนิต   วันเพ็ญ นวผ.ปก 

 ๑๕. นางสาววริษฐา   นานิล นวผ.ปก 

 ๑๖. นางสาวรุจิรา  กิจเกียรติ์ นจก. 

 25 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  - ไม่มี- 
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๑. เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๑.๑   ผลการปฏิบัติงานรายตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  หก.พร. รายงานรายละเอียดตัวชี้วัด ทั้งหมด ๒๘ ตัว รายละเอียด ดังนี้ 
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  โดยมีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดที่ ๕ : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) 

 พร. ได้ท าบันทึกข้อความ ที่ อว ๐๓๐๙.๑/๒๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอให้ ส านัก/

กอง ทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

(บทความ) โดยมีผลการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้   5 

   

  ทั้งนี้พร. ประสานขอข้อมูลค่าเป้าหมายจาก ส านัก/กอง แล้วยังไม่ถึงค่าเป้าหมายของ วศ. ที่

ปรากฏ ตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน ๔๒ เรื่อง จึงขอให้ 

ส านัก/กอง พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายใหม ่
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๒. ตัวชี้วัดที ่๒๓ จ านวนรายงานทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น (รายการ) 

  ผลการด าเนินการในไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ (ผล ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)  

ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผอว. แจ้งว่ามีการด าเนินงาน มีการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างไปแล้ว ๑ ครั้ง

ผลทดสอบรายงานเมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ การลงพ้ืนที่ครั้งท่ี ๒ ด าเนินการไม่ได้ เนื่องจากการระบาด

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ้นไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๔)5 

ผลน่าจะได้ตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

๓. ตัวชี้วัดที่ ๒๔ หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ (ราย) 

 ผลการด าเนินการในไตรมาสที่  ๑ และ ไตรมาสที่  ๒ (ผล ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)  

ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผวว. แจ้งว่าเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถมาเข้ารับอบรมได้ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๔) ผลการด าเนินงาน10 

จะเป็นไปตามแผน 

๔. ตัวชี้วัดที่ ๒๖ จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์) 

  ผลการด าเนินการในไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ (ผล ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) ยังไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผทช. แจ้งว่า ในเดือน กุมภาพันธ์ ตอนนี้ผลการด าเนินการได้ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ และ
เดือนมีนาคม ก็สามารถเก็บได้ ๒๐ ผลิตภัณฑ์ สามารถด าเนินการได้ตามแผน 15 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบก าหนด ค่าเป้าหมายจ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (บทความ) ของ ส านัก/กอง ใหม่ ดังนี้ 
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ส านัก/กอง เป้าหมายท่ีส านัก/กอง ทบทวนแล้ว 

ทช. ๔ 

บร. ๓ 

พศ. ๑ 

สท. ๓ 

คอ. ๖ 

วว. ๑๕ 

อว. ๕ 

สผ. ๕ 

รวม ๔๒ 
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๒.  เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 5 

 

 

น.ส.วริษฐา นานิล  ผู้จดรายงานการประชุม 

นายเดช  บัวคลี่ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


