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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 11/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยึดหลักอิทธิบาท 4 เพื่อให้ประสบ 
ความส าเร็จในการท างาน (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 

1.2 ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการ 
เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

1.3 เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดเปาโรหิตย์ ในวันที่ 17 พ.ย.61  
ประกอบไปด้วย พิธีทอดกฐิน มอบทุนการศึกษาและการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์  

1.4 ตามท่ี กสธ.มีแผนจัดท าของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ได้แก่ การจัดหน่วย 
แพทย์เคลื่อนที่ทุกอ าเภอ ในวันที่ 1- 31 ธ.ค.61 จึงมอบหมายให้ส่วนกลางและศวก.
ออกแบบกิจกรรมที่จะร่วมจัดกับกสธ.ในจังหวัดที่มีศวก.ตั้งอยู่  

1.5 นโยบายรัฐบาลและกสธ.ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ / 
รพสต. จึงมอบหมาย ผอ.ศวก.ทบทวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รพสต. โดยให้
น าเสนอข้อมูลในการประชุมกรมครั้งต่อไป  

1.6 ในเดือนพ.ย.นี้ได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกสภาและนายกสมาคม 
เทคนิคการแพทย์ ซึ่งกรมฯต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ โดยมอบหมายรอง
อธิบดีฯนพ.พิเชฐ ดูแลเครือข่ายต่างประเทศ และรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ดูแลเครือข่าย
ภายในประเทศ 

1.7 มอบหมายผู้บริหารจัดท า one page โดยทบทวนผลิตภัณฑ์ รายรับ- 
รายจ่าย (เงินบ ารุง) กิจกรรม/ผลงาน/นวัตกรรมในปี 62 และความต้องการพัฒนา
หน่วยงาน รวบรวมส่งที่ผอ.กองแผนฯ  

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 Bioresource Center  
     ผอ.สวส.น าเสนอแผนการสร้างศูนย์ทรัพยากรชีวภาพด้านการแพทย์เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางของประเทศในการเก็บ/รับฝาก เชื้อโรค เชื้ออันตรายสูง สิ่งส่งตรวจจาก
มนุษย์ ส่งเสริมงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ระยะสั้น 1-3 ปี (ปี 62-64)  
-ออกแบบและก่อสร้างอาคาร Phase 1 กรมวิทย์ฯ จ.นนทบุรี (48 ล้านบาท) 
-พัฒนาระบบการจัดการ ปชส.การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
ระยะยาว 3-5 ปี (ปี 63-67) 
-ออกแบบและก่อสร้างอาคาร Phase 2 (ในภูมิภาคหรือสวนสมุนไพร จ.ระยอง งปม.
434 ลบ.) 

 
     ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียด โดยประธานเสนอให้มีการ
เตรียมระบบและบุคลากรเพ่ือรองรับ
อนาคตในอีก 20 ปีข้ า งหน้ า  และ
ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆให้
ครบถ้วน โดยมอบหมายผอ.สวส.เป็น
ผู้จัดการ (Director) และสรรหาผู้จัดการ 
(Manager)เพ่ือควบคุมงาน ซึ่งควรได้
เปิดใช้งานอย่างเร็วปลายปี 63 หรือ
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
-พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับ
ระดับประเทศ/นานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน : คณะท างานออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ/
คณะท างานจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ/คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
ประกอบการออกแบบอาคาร 

อย่างช้าภายในปี 64 โดยงปม.ค่าจ้าง
ออกแบบอาคารระยะสั้น ให้ใช้เงินบ ารุง 
โดยงบออกแบบระยะยาวให้ขอจากเงิน
งบประมาณ 

3.2 Genomics Thailand  
   ผอ.สชพ.สรุปแนวทางการด าเนินงานจากการจัดประชุม Retreat Genomic 
Thailand ในวันที่ 9-10 พ.ย.61 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับประเทศ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากรมต.ทั้ง 2 กระทรวง ซึ่งจะน าเข้าประชุมคณะกก.ปฎิรูปประเทศต่อไป
ประมาณเดือนธันวาคม และในส่วนของสชพ.แบ่งเป็น 4 ด้านคือ 
1.การวิจัยและประยุกต์ใช้ (วิจัยฐานข้อมูลพันธุกรรม/โครงสร้างพันธุกรรม) นพ.สุรัคเมธ 
รับผิดชอบ 
2.งานบริการ (การประเมินเทคโนโลยี /การประกันคุณภาพและการพัฒนาบริการ/การ
ควบคุมก ากับดูแลชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์บริการ) ผอ.สชพ.และดร.นวลจันทร์ 
รับผิดชอบ 
3.การผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ดร.ปนัดดา รับผิดชอบ ) 
4.Ethics Legal Social (นพ.อาชวินทร์ รับผิดชอบ) 
แผนระยะสั้น  
6-7 ธ.ค.61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศวก.ในการตรวจยีนส์ป้องกันการแพ้ยา 
ธ.ค.61 ติดตามความก้าวหน้าและจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาว  

  ป ร ะ ธ า น ใ ห้ ข้ อ เ สน อแ นะ  เ รื่ อ ง 
Genomics Thailand เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ และเป็นภารกิจที่ส าคัญของกรมฯ
เป็นความร่วมมือระหว่าง กสธ. /ก.วิทย์
และก.ศึกษาธิการ โดยแผนระยะ 5 ปี
ส า เ ร็ จแล้ ว  อยู่ ระหว่ า ง เสนอครม.
เห็นชอบ และเนื่องจากเป็นประโยชน์
และมีความส าคัญกับประชาชน และ
เหมาะสมกับการลงทุน จึงควรคิดหาวิธี/
ช่องทางในการสื่อสารให้ผู้รับบริการได้
ทราบทั่วกัน โดยมอบหมายผอ.สชพ.
หรือผู้จัดการระบบ บริหารจัดการและ
ติดตามเป็นระยะเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

3.3 อัตราค่าตรวจวิเคราะห์  
    ผอ.ผน.น าเสนอประเด็นส าคัญของคณะกรรมการพิจารณาและจัดท าอัตราค่าตรวจ
วิเคราะห์และการให้บริการได้ทบทวน ตามมติที่ประชุมวันที่ 14 พ.ย.61 
1.แนวทางการคิดอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ต้นทุน ยึดแนวทางใหม่ และเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้ 
-กรณีเม่ือค านวณต้นทุนแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพิ่มข้ึน ขอให้ใช้อัตราใหม่ 
-กรณีเม่ือค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพ่ิมข้ึนแต่ยังต่ ากว่าค่าบริการของ
หน่วยงานอื่นที่เปน็บริการอย่างเดียวกัน ให้ปรับให้เท่ากับหน่วยงานอื่น หรือปรับเพ่ิมสูง
กว่าให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 
-กรณีเม่ือค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ลดลง ให้คงราคาเดิมตามที่ได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
2.กรณีหน่วยงานมีประเด็นการคิดอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม
แนวทางของกรม ขอให้ทบทวนทุกรายการและส่งข้อมูลให้กองแผน ภายใน 30 พ.ย.61 
3.กรณีท่ีเป็นรายการให้บริการแก่หน่วยงานราชการบางหน่วยงานที่มีเหตุผลความ
จ าเป็น กรมอาจปรับลดให้ซึ่งต้องมีการตกลงเป็นกรณีไป 
4.การประกาศอัตราค่าตรวจวิเคราะห์และบริการ เป็นอ านาจอธิบดีกรมฯ ซึ่งต้องเพ่ิม 
การอ้างหลักกฎหมายส าหรับประกาศฉบับใหม่ปี 2562 นี้ 
5.การขอความอนุเคราะห์ ขณะส่งตัวอย่างจะต้องมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ ก่อนลง
รับในระบบทางการเงิน ซึ่งเป็นอ านาจของอธิบดีกรมฯจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

   ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานแจ้งให้
ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาในช่วง
เ ดื อนมกร าคม  62  โ ดย ให้ แ ต่ ล ะ
หน่วยงานจัดท าข้อมูลส่งกองแผนฯ
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยก่อนที่จะออก
ประกาศราชกิจจาฯ ให้น าข้อมูลเสนอ
ต่อประธานก่อน และสื่อสารไปยัง กสธ.
และผู้รับบริการที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
6.หากมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ภายหลังจากท่ีส่งตัวอย่าง และมีการตั้งบัญชีลูกหนี้ 
ในระบบการเงินแล้ว เป็นอ านาจของกระทรวงการคลังในการพิจารณาการยกหนี้ 
3.4 DMSc PT  
   ผอ.ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ น าเสนอขั้นตอนการด าเนินงาน โปรแกรมการบริหารจัดการ 
DMsc PT กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้  
-เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย. ปัจจุบันบริษัทด าเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว 
-น าเสนอและพิจารณาแก้ไข ทั้งหมด 4  ครั้ง โดยมีผู้แทนจากศวก.และส่วนกลาง 
-ทดสอบโปรแกรม 15 พ.ย.61   
การด าเนินการต่อไป 
-ติดตั้งโปรแกรม เสร็จภายในเดือน พ.ย.61 
-ด าเนินการฝึกอบรมระบบ  ให้กับหน่วย PT Provider (ม.ค. 62)  
-สสว.จะเป็นหน่วยแรก ที่น าไปใช้จริง และศวก.สมุทรสงคราม/อุดรฯ/พิษณุโลก  
-หน่วยอื่น ๆ ที่จะเปิดรับสมัครสมาชิก หลังเดือน พ.ย.61 
-ขอความร่วมมือกับ ฝ่ายคลัง เรื่อง “Bill Payment” 

   ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานให้รายงาน
ความก้าวหน้าในที่ประชุมกรมเป็นระยะ 
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
บริหารติดตาม  

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ 
วันที่ 12 พ.ย.61 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่าย
ได้ทั้งสิ้นร้อยละ 4.00 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 14.14) สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 
512,865,044.09  บาท ลูกหนี้การค้าคงค้าง (31 ต.ค.61)  เป็นเงิน 79,006,526.60 
บาท (แบ่งเป็นลูกหนี้ภาครัฐ 75,989,326.60 บาทและลูกค้าภาคเอกชน 3,017,200 
บาท) 
    หัวหน้าฝ่ายพัสดุน าเสนอ งบลงทุน ปี 2562 
วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 423,404,200 บาท  
ครุภัณฑ์ จ านวน 394 รายการวงเงิน 353,237,800 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ 
19 รายการ /รอเงินงวด 153 รายการ และก่อหนี้ผูกพัน 222 รายการ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 63,903,900 บาท จ านวน 5 รายการ 

    ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่ง
การดังนี ้
1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน  
2.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินการ (กรม
ได้จัดสรรงบทั้ งหมดเรียบร้อยแล้ว) 
โดยเฉพาะงบอบรม ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 อย่างน้อย 50% 
และเร่งรัดการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
3.เร่งรัดการวางสัญญา PO 
4.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม
ปี 2561  
5.หากมีกรณีสงสัยผู้รับจ้างจะทิ้งงาน ให้
แจ้ งกรมด่ วน  เ พ่ือด า เนินการตาม
กฎหมาย 
6.ครุภัณฑ์ต้องเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จ
ภายในเดือนธ.ค. หากมีปัญหาให้รีบแจ้ง 
7.มอบหมายผู้บริหารตรวจสอบงาน
พัสดุ/คลัง ของหน่วยงานตนเองในการ
ลงระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน 
   ประธานมอบแนวทางการบริหาร
จัดการลูกหนี้คงค้าง ดังนี้ 
1.ภาครัฐ จัดการแต่ละรายโดยต้องมี
รายละเอียดประกอบ 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 
        ผอ.ผน.รายงานติดตามงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ครุภัณฑ์  353.2378 ลบ. 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 63.9039 ลบ.(รายการผูกพันเดิม 39.0864 ลบ./รายการ
ผูกพันใหม่ 24.8175 ลบ.)   
รวมทั้งสิ้น (งบลงทุน ) 479.0287 ลบ.     
-สรุปผลการจัดสรรงบลงทุนงวดที่ 1 
ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 (สงป.)  จ านวน 208.0392 ลบ. 
ได้ผู้รับจ้าง (ในภาพกรม) จ านวน 158.1386 ลบ. (76.01%) 
ท าสัญญาแล้ว จ านวน 119.4240 ลบ. (57.40%) 
-งบประมาณงวดที่ 2 (สงป.) จ านวน 201.5360 ลบ. 
ได้ผู้รับจ้าง (ในภาพกรม) จ านวน 131.5306 ลบ.   (65.27%) 
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ท าสัญญา รอ งบประมาณงวดที่ 2 
ท าเรื่องตกลงกับ สงป จ านวน 201.5360 ลบ. 

2.ภาคเอกชน ด าเนินการฟ้องร้องตาม
กฎหมาย 
โดยจะด าเนินการในภาพรวมของกรม  

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
      รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) น าเสนอการด าเนินการบริหารจัดการ
องค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงปม. 2562 
-ประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-ค าสั่งแต่งตั้ง นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 
(QMR) นางกุลธิดา ศิริวัฒน์ ต าแหน่งผู้จัดการคุณภาพ (QM) ผทว.กนกพร อธิสุข  
ผทว.สุธน วงษ์ชีรีและผทว.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ต าแหน่งที่ปรึกษาระบบบริหาร
คุณภาพ ค าสั่งลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
-รายงานผลจากการตรวจประเมิน  Surveillance ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 ในวันที่ 19 ต.ค.61 พบประเด็นที่ไม่สอดคล้อง 1 เรื่อง (ศวก.ตรัง ) และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง (OFI) 13 เรื่อง (ทุกหน่วยงาน) 
-ก าหนดการแก้ไขตามแบบฟอร์มและตอบกลับที่ CAR@ursthailand.com  
และ cc มายัง E-Mail : thidarat.n@dmsc.mail.go.th(คณะเลขานุการ QMR)  
ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
ด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่องต่อไป  

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

5.1 การก าหนดองค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    นางประชุม ครุฑไทย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอองค์ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 ประกอบด้วย งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
และยุทธศาสตร์ของกรม/งานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/งานตามภารกิจหรือตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ (job description) 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ ร้อยละ 20 ประกอบด้วย สมรรถนะ
หลัก (ทุกประเภทต าแหน่ง) สมรรถนะทางการบริหาร (ประเภทบริหาร ประเภท
อ านวยการ และประวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 
3. งานที่ได้รับมอบหมายและองค์ประกอบอ่ืน ร้อยละ 10 
ข้อดีของการก าหนดงานที่ได้รับมอบหมายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
1.กรณีท่ีมีงานเร่งด่วนที่ส าคัญซึ่งต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน  
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานได้ 
2.ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจ าแนกความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน 
ข้อเสีย : กรณีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีงานที่ได้รับมอบหมายที่ชัดเจน จะยากต่อการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชา  
 
 
 
 

 ประธานและที่ประชุมเห็นชอบ และให้
ด าเนินการตามที่กพ.ก าหนด โดยให้
ผู้บริหารท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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5.2 การเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 

     ผอ.ศวก.4 สระบุรี น าเสนอแผนการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี-
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าระดับกองและรับผิดชอบงานในระดับเขตรวมอยู่ด้วย
ซึ่งแบ่งส่วนราชการ   เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ และงานบริการด่านหน้า 
-รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4  จ านวน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี 
-ปัจจุบัน  มีจนท.ทั้งหมดจ านวน 16 คน คือ ขรก. 6 คน พรก. 8 คน และพกส.2 คน 
-ให้บริการรับตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภายในกรมฯ /พัฒนาระบบคุณภาพการ
ให้บริการ/ประสาน สนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายบริการที่ 4 เป็นต้น 
-โครงการก่อสร้าง บ้านพักผู้อ านวยการ/งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารชุดพัก
อาศัยส าหรับ ขรก.39 ยูนิต  

   ประธานและที่ประชุมเห็นชอบแผน
เบื้องต้นในหลักการ และเห็นควรเปิด
ให้บริการอย่างเร็วที่สุด ไม่เกินไตรมาสที่ 
2 ของปีงปม.62 และเปิดศวก.อย่างเป็น
ทางภายในปีงปม.62 (เบื้องต้นก าหนด
วันที่ 9 ก.ย.62)  โดยให้วางแผนบริหาร
การเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ มอบหมายรองอธิบดีฯสมฤกษ์ 
ก ากับดูแลในภาพรวม  

5.3 การสั่งการในกรณีฉุกเฉิน  
    เลขานุการกรมน าเสนอ (ร่าง)ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้นเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ไฟฟ้า
ดับ/ลัดวงจร น้ ารั่ว/น้ าไม่ไหล/น้ าท่วม สารเคมี/สารพิษ ผู้ป่วย โจรกรรม อุบัติเหตุ 
ทะเลาะวิวาท/ผู้เสียชีวิต และอ่ืนๆ ) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

ประธานและที่ ประชุม เห็นชอบใน
หลักการ โดยประธานมอบหมายสล.
และผู้ เ กี่ ยวข้องจัดท ารายละเ อียด
เ พ่ิม เติ ม ให้ ชั ด เจน  และสื่ อสาร ให้
บุคลากรกรมรับทราบและเข้าใจตรงกัน 

5.4 ค าของบประมาณปี 2563  
    ผอ.ผน.น าเสนอทิศทางการจัดท างบประมาณปี 2563  
ค าขอปี 63 ประเภทงบรายจ่าย 2,268.1511 ลบ. งบลงทุน 767.4450 ลบ. 
ทิศทางการจัดท างบประมาณปี 2563 
1.ทดแทน/งานประจ า สิ่งก่อสร้างที่ต้องซ่อมแซม  
2.ตอบสนองเชิงนโยบาย (Genomics Thailand และสมุนไพร) 
3.สร้างรายใด้ 
4.พ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น ระบบไอที 
5.ที่พักอาศัย 
6.ความปลอดภัย 
7.ศูนย์สระบุรี 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา : ขอให้หน่วยงานทบทวนค าของบประมาณ ตามแนวทางของ
ผู้บริหาร ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานแจ้ งให้
หน่วยงานทบทวนค าของบประมาณ 
ตามแนวทางของผู้บริหาร  ภายใน
ระยะเวลาที่ กองแผนฯก าหนด ใน
ภาพรวมเชิงโครงสร้างมอบหมายรอง
อธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ก ากับดูแล  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน 
1. ศึกษาผ่านระบบ e-learning ของส านักงาน ก.พ. (จ านวน 7 หลักสูตร) 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ อบรมหลักสูตร 1-3 (ขรก./พรก./พกส.ร้อยละ 100/ 1 ม.ค.-30 ก.ย.62) 
กลุ่มผอ./รองผอ. ร้อยละ 100 อบรมหลักสูตร 1-4 (1ม.ค.-30 ก.ย.62) 
และหลักสูตร 5-7 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63) 
2. ศึกษาผ่าน Facebook กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม(จ านวน 2 หลักสูตร) 

    ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้
ด าเนินการต่อไปและติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ  
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ปี งปม.62 หลักสูตรประมวลจริยธรรมส าหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงปม.63 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่กรมฯจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน / หลักสูตร   
ระยะเวลาการอบรม : เวลาการอบรม 3 เดือน และ ท าแบบทดสอบ 1 เดือน   
6.2 มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

     หัวหน้ากลุ่มกพร.แจ้งว่าส านักงานกพร.มีหนังสือที่ นร.1200/ว 26 ลว.11 ต.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการระยะสั้นดังนี้ 
1.ส ารวจว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบที่
ก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้มาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ ไม่ว่าเอกสารนั้นจะออกโดยหน่วยงานเองหรือหน่วยงานอ่ืน 
2.ถ้ามีตามข้อ 1 ให้หน่วยงานนั้นประสานหน่วยงานผู้ออกเอกสารเพ่ือให้ส่งส าเนา
เอกสารนั้นมาให้ โดยจัดส่งทางโทรสารหรือไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใช้วิธีเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้าด้วยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.การด าเนินการตามข้อ 2 ไม่ต้องท า MOU เพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้อง
ประสานงานกันเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนอยู่แล้ว 
4.ให้หน่วยงานผู้ขอเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารแทนการให้
ประชาชนผู้รับบริการเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ในกรณีท่ีหน่วยงาน
นั้นเป็นผู้ออกเอกสารเองให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าส าเนาเอกสารนั้นเองและเป็นผู้ลง
นามรับรองความถูกต้อง  

   ที่ ป ระชุ มรั บทราบและประธ าน
มอบหมายให้ผู้บริหารทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานตนเอง เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ส าคัญที่รัฐบาลติดตาม และมี
ผลต่อประชาชน   

6.3 เรื่องจากคณะกรรมการพัฒนากลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ผอ.ศวก.12 สงขลา น าเสนอสรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศวก. ดังนี้ 
1.โครงการบูรณาการกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 62 
(โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน/โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยรพ.สมเด็จพระ
ยุพราช/รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.ชัยพัฒน์/โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
2.พิจารณา(ร่าง)ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มศูนย์ฯ /ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานส่วนกลาง  
(AMR/วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน/ Green and Clean hospital) 
3.บูรณาการงานด้านรังสีกับส านักรังสีฯ 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย 
ให้น าเสนอความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
และให้เพ่ิมเติมในประเด็นความต้องการ
ของกลุ่มศวก.  

6.4 ผลการด าเนินการ PMQA 

      หวัหน้ากลุ่มกพร.น าเสนอ ผลการด าเนินการ PMQA  
หมวดที่ได้รับรางวัล ปี 2559 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
ปี 2560 หมวด 1 การน าองค์การ 
การด าเนินการปี 2561 เสนอขอรับรางวัลในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4  
หมวด 3 ได้รับการ Site visit พบยังมี Gap ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง (การจ าแนกลูกค้า/
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า) 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงปี 62 : Maintainของเดิมและปิด Gap ในแต่ละหมวด 
 

  ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่า PMQA เป็นกลไกในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ดี 
นอกเหนือจากการเข้าประกวดรางวัล 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
6.5 วัสดุอ้างอิงท่ีผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ผอ.สยวส.น าเสนอแผนการผลิตวัสดุอ้างอิงของหน่วยงานในช่วงเวลาปี 2562-2567 
เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมากข้ึน 
-สารมาตรฐาน DMSc ด้านยาและวัตถุเสพติด ปีละ 24 ชนิด 
-สารมาตรฐานอาเซียนด้านยา ปีละ 4 ชนิด 
-ชีววัตถุมาตรฐาน ปีละ 2 ชนิด 
-สารมาตรฐานแอลกอฮอล์ ปีละ 2 ชนิด 
-จัดท าฐานข้อมูลวัสดุอ้างอิงของกรมฯ 
-จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตวัสดุอ้างอิง 

ที่ประชุมรับทราบ 

6.6 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

      หวัหน้ากลุ่มกพร.แจ้งว่าตามมติครม.17 ก.ค.61 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม”ทุกหน่วยงานต้องด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ และก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562  
เกณฑ์การประเมินผล : แบ่งเป็น 2 รอบทุก 6 เดือน  
รอบท่ี 1 วัดผลการด าเนินกิจกรรม 
รอบท่ี 2 วัดผลลัพธ์ (ขยะมูลฝอยลดลง 5% ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง 10% แก้วน้ า
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดลง 10% โฟมบรรจุอาหารลดลง 100%) 
ขอบเขตการประเมิน : หน่วยงานราชการระดับกระทรวง กรม ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ส่วนกลาง ไม่รวม ศูนย์/เขต/ภาค ที่ตั้งในภูมิภาค  
การรายงานผล ทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2561 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
รองอธิบดีฯสมฤกษ์ ก ากับดูแลด้าน
ปฏิบัติการร่วมกับสล. และรองอธิบดีฯ
พิเชฐ ก ากับดูแลด้านการประเมินผล
ร่วมกับ กพร. 

6.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 119 ชิ้นข่าว โดย
เป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 15 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 104 ชิ้นข่าว 
และไม่มีข่าวลบ  
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
1. ปี 2559-2560 เปิดสวนสมุนไพรให้ประชาชนเข้าศึกษาหาความรู้ 
2. ปี 2560-2561 
(1) ข่าวเผยแพร่ เชิญชวนประชาชนมอบของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพประชารัฐ
ที่กรมเข้าไปช่วยพัฒนา 
(2) ข่าวเผยแพร่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจมาตรฐานเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ช่วง
เทศกาลปีใหม่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

     ที่ ประชุมรับทราบ ประธาน ให้
ร่วมกันเสนอแนวคิด และมอบหมายรอง
อธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ประชาสัมพันธ์
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

7.1 ประธานน าเสนอแนวทางการปฏิรูปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
กลาง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการของประเทศ /เชื่อมโยง
กับสป. การของบประมาณปี 63 เพ่ือพัฒนาด้าน IT  

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ ก ากับดูแล ร่วม
กับศทส.และทุกหน่วยงานให้ข้อมูล
ร่วมกัน เพ่ือจัดท ามาตรฐานและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

19 พฤศจิกายน 2561  


