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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 5/2561 

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ ผทว.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ที่ได้รับเลือก 
ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ 

1.2 รมต.กสธ.และปลัดกสธ.ก าลังด าเนินการหารือกับกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ค่าตอบแทนของพกส.และลูกจ้างชั่วคราว 

1.3 กรมฯร่วมกับสป.จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ในเดือนมิ.ย.61 โดย 
ประธานมอบหมาย รองอธิบดีฯจารุวรรณ ด าเนินการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รมต.กสธ.เป็น
ประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่ให้กับโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

1.4 แจ้งผู้บริหารทุกหน่วยงานการส ารวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ 
มอบหมายเลขานุการกรมฯ ช่วยเร่งรัดด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายในเดือน 
มิย. รวมทั้งเร่งรัดการใช้งบด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด
ภายในไตรมาสที่ 3  

1.5 กสธ.จัดงานการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การ 
สาธารณสุขไทยโดยกรมต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงผลงานเด่นและนวัตกรรมที่กรมฯได้พัฒนา 
โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด 

1.6 กรมฯ เสนอการจัดตั้ง SDU ในการตรวจมาตรฐานเครื่องเอ็กซเรย์ของ 
สรส. ซึ่งหากประสบความส าเร็จอาจมีโอกาสพัฒนาไปยังหน่วยงานอื่น 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
( ณ วันที่ 18 พ.ค. 61 ) กรมฯมีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 2 ของกระทรวงฯ สามารถ
เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 64.24 สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 508,681,114.62 บาท 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (30 เม.ย.61) เป็นเงิน 88,954,521.00 บาท  
 
 
 
 

ประธานเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ให้
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และแสดงความชื่นชมการ
เบิกจ่ายงบลงทุนที่ท าได้ดี 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
         ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี 61  
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุนไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริง
ร้อยละ 75.64 
สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรปี 2561 
-ภาพรวมงบครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ93 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ 
สมป./สชว.และศวก.8 อุดรธานี) 
-ภาพรวมงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 65 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายได้แก่ ศวก.เชียงราย/สมุทรสงคราม/ขอนแก่น/อุดรธานีและสงขลา) 
สรุปการเบิกจ่ายงบเหลือจ่าย 
-งบครุภัณฑ์ เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 65.11 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายได้แก่ 
กพร./ศทส./สยวส./สมป./สชว./สรส./สสว./สคอ./ศวก.พิษณุโลก/สมุทรสงคราม/
ขอนแก่น/อุบลฯ/สงขลาและตรัง) 
-งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 65.11 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายได้แก ่ศวก.อุดรฯและศวก.ภูเก็ต) 

      ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
เบิกจ่ายงบให้ เป็นไปตามแผนและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ หากเบิกจ่ายไม่ได้ 
ปีงปม.หน้าจะของบเพ่ือจัดซื้อไม่ได้อีก  
-รองอธิบดีฯจารุวรรณ เสนอให้น า
ข้อมูลจากระบบ GF เพ่ือให้ได้ข้อมูล
การเบิกจ่ายที่ตรงกับส านักงบประมาณ  
 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   

5.1 การเตรียมการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2562 

     ผอ.ผน.น าเสนอการเตรียมการงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.พ.ศ.2562 
(ร่างพ.ร.บ.)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
-งปม.ที่ได้รับ 1,415,5795 ล้านบาท  
-ข้อพิจารณาการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 2562 
1.จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ ข้อก าหนดและรายละเอียดอื่นๆที่จ าเป็น โดยไม่ต้อง
รอผลการพิจารณาของคณะกรรมาการธิการ พรบ.งบประมาณในวาระท่ี 2 
2.เมื่อมีหนังสือของ กพว/กรมบัญชีกลาง ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประมาณปลาย
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนจนได้ผู้รับจ้าง 
3.เมื่องบประมาณงบลงทุนโอนมาในเดือนตุลาคม จะสามารถลงนามในสัญญาได้ตาม
กรอบเวลาที่รัฐบาลก าหนด   

   ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอและ
หน่วยงานที่ผู้อ านวยการเกษียณอายุ
ร า ช ก า ร ใ น ปี นี้ ใ ห้ ฝ่ า ย พั ส ดุ  ส ล .
รับผิดชอบแทน 
   รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ เสนอให้น า
ปั ญห าและ อุปส ร รคที่ ท า ใ ห้ ก า ร
เบิกจ่าย งปม.ล่าช้าในปีที่ผ่านมาต่อ
ผู้บริหารพิจารณาตรวจสอบเพ่ือให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

5.2 การปฏิรูปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     หัวหน้ากลุ่ม กพร. น าเสนอการปฏิรูปกรมโดยการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในใน
การจัดตั้งกองสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีประเด็นพิจารณา 
-ขอความเห็นการจัดตั้งหน่วยงาน 
-สถานที่ตั้งหน่วยงาน 

ประธานให้เลื่อนวาระนี้ไปก่อน
เนื่องจากต้องมีการลงรายละเอียดและ
ปรึกษาหารือมาก่อนจึงจะสามารถ
น ามาเข้าที่ประชุมกรมเพ่ือพิจารณาได้ 

5.3 การบูรณาการกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ PMQA 
  หัวหน้ากลุ่ม กพร. รายงานการด าเนินการบูรณาการกระบวนการตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 และ PMQA และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
“ร่าง” กระบวนการสร้างคุณค่า 
1.กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สวส./สคอ.) 

     ที่ ป ร ะชุ ม รั บท ร าบ  ป ร ะธ า น
เสนอแนะว่า  ให้ผู้ รับผิดชอบ ISO 
9001:2015 จัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การผ่านการตรวจประเมิน ISO เช่น 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
2.กระบวนการควบคุมก ากับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจาก  
   สัตว์ (สมป.) 
3.กระบวนการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน วิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข และการน าใช้ประโยชน์ (สชพ.) 
4.กระบวนการประเมินความเสี่ยง สื่อสารและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ (สคอ./สสว./สวส.) 
5.กระบวนการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ (สวส./สมป.) 
6.กระบวนการการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (สมป.) 
“ร่าง” กระบวนการสนับสนุน 
1. กระบวนการการเงิน การคลัง (ฝ่ายคลัง สล.)  
2. กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.) 
3. กระบวนการบริหารทั่วไป (ฝ่ายบริหาร สล.) 
4. กระบวนการบริหารพัสดุ (ฝ่ายพัสดุ สล.) 
5. กระบวนการซ่อมบ ารุง (ฝ่ายซ่อมบ ารุง สล.) 
6. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
7. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ (ผน.) 
8.กระบวนการจัดท าแผน ติดตาม และประเมินผล  (ผน.) 
9. กระบวนการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
10. กระบวนการประชาสัมพันธ์  (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล.) 
11. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล.) 
12. กระบวนการก ากับดูแล (กระบวนการตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยง, การ
ควบคุมภายใน)  (สล./ตสน.) 
13.กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การจัดการข้อ
ร้องเรียน, การส ารวจความพึงพอใจ, การมีส่วนร่วม) (ฝ่ายปชส. สล./ทุกหน่วยงาน) 
14. กระบวนการการจัดการความรู้ (สสวพ./หัวหน้าทีม KM) 

รางวัลต่างๆในการตรวจวิจัยที่ เป็น
ผลงานดีเด่นของกรมฯ /การตรวจยีน
แพ้ยา เป็นต้น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
และการพัฒนาร่วมกัน ส่งให้ฝ่ายปชส. 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกรมฯ 
รับทราบและเห็นคุณค่า ภายในสัปดาห์
หน้า  
     

5.4 การคิดต้นทุนค่าแรงในการทบทวนค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว น าเสนอวิธีการคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 
-แบบเดิม : โดยเฉลี่ยอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์จะเพ่ิมขึ้น 56 % 
ต้นทุนทั้งหมด(Total cost)  = ต้นทุนโดยตรง + ต้นทุนโดยอ้อม                     
-แบบใหม่ : สูงกว่าอัตราที่ประกาศเดิม 154 % โดยประมาณ 

  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบกับ
ข้อเสนอและมอบด าเนินการต่อไป โดย
ให้ข้อเสนอแนะให้ คิดค่าบริการตรวจ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล้ ว เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
หน่วยงานอ่ืนด้วย โดยไม่ควรให้ราคา
ต่ ากว่าหน่วยงานอ่ืนเนื่องจากอาจมี
ห น่ ว ย ง า น เ อ ก ช น รั บ เ ห ม า ช่ ว ง 
(Subcontract) ได ้ 

5.5 ขออนุมัติเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการดาวน์ด้วยเทคนิค Molecular Karyotyping 

     ผอ.ผน. น าเสนอ การขออนุมัติการเปิดให้บริการตรวจวินิฉัยอาการดาวน์ด้วยเทคนิค 
Molecular Karyotyping จากน้ าคร่ า ของสวส. ซึ่งเป็นรายการตรวจวิเคราะห์ใหม่ โดยมี
ต้นทุนของการตรวจประมาณ 5,547 บาท และระเบียบกรมบัญชีกลางประกาศราคา
กลางไว้ที่ ราคา 3,000 บาทต่อราย 

  ประธานให้สวส.เพ่ิมเติมรายละเอียด
ในเรื่องการอ้างอิงราคากลางของ
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอ่ืนที่ รับ
ตรวจและจ านวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ตรวจต่อปี  โดยมอบให้สวส.จัดท า
ข้อมูลเสนอตามมติที่ประชุม 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

6.1 ความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย. 

  ผอ.ผน.น าเสนอผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
-กรมฯ ได้รับเงินโอนจาก อ.ย. 32.3884 ล้านบาท 
-ด าเนินการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว 5,384 ตัวอย่าง จากแผนทั้งสิ้น 12,641 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 42.6) 
ข้อสรุปของผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย.จากการประชุมวันที่ 2 พ.ค.61 

➢ ความเห็นผู้บริหาร 
1.ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและด้านเครื่องส าอางควรมีการเก็บตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์  
แบบมุ่งเน้นจากพ้ืนที่แหล่งผลิต จะสามารถทราบสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง  
2.ให้บูรณาการข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 6 ด้านร่วมกัน 
3.ให้วิเคราะห์ผลการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 ปีย้อนหลัง(6 ด้าน) ระหว่างเดือนมิ.ย-ก.ค.61 
4.ผลิตภัณฑ์ด้านยาควรมีการวิเคราะห์ว่า สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านยา  
อย่างไร 
5.ด้านเครื่องมือแพทย์ ให้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง การตรวจควรที่  
สนับสนุน Medical Hub 

➢ การบริหารจัดการ 
1.ค่าใช้จ่ายในการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้น อ.ย. จะด าเนินการช าระให้ครบ และ  
พยายามจะไม่ก่อหนี้คงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.ตัวอย่างตามแผนที่ยังไม่ได้ส่งตรวจ อย. ก าลังปรับแผนและจะส่งตรวจภายในไตรมาส 3 
3.ให้หน่วยงานของ กรมวิทย์ฯ และ อ.ย. ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งโดยน า 
ความเสี่ยง 3 ปีย้อนหลังมาวิเคราะห์ 

  ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  แ ล ะ ใ ห้ ทุ ก
หน่วยงานร่วมกับกองแผนวิเคราะห์
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม
แผนของอย. 
 

6.2 การจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทยและมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 

      ผอ.ผน. น าเสนอเรื่องการจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี 
การสาธารณสุขไทยและมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ในวันที่18-21 กค. 2561  
ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยกรมฯสนับสนุนงปม.ให้สป.1 ล้านบาท ไดร้ับจัดสรรพื้นที่ใน
การแสดงผลงาน1,000 ตร.ม. โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องของกรมฯมี ดังนี้ 
-การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “เชื้อดื้อยา:การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ก้าว
ไกล”(AMR : From Chance TO Chance) ในวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 14.30-16.30 น. 
ณ Venous 3-4 
-การประกวดผลงานวิชาการ วันที่ 18 ก.ค.61(13.30-16.30 น.) และวันที่ 19 ก.ค.61 
(9-12 และ 13-16.30 น.) : ห้อง Venus 1 การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยและ
นโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว และ ห้อง Venus 2 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และ
พ้ืนฐาน 

     ป ร ะ ธ า น เ ส น อ แ น ะ ใ ห้ จั ด
นิทรรศการในเรื่อง ระบบยา/สมุนไพร
และนวัตกรรม:Biopharma และเน้น
การจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในส่วนของมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
มอบหมายผอ.ศวก.12/1 ตรังและผอ.
ศวก.7ขอนแก่น รับผิดชอบการจัด
นิทรรศการ 
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-การจัดนิทรรศการเน้นการแสดงผลงานในรูปแบบ Innovation และให้มีความแตกต่าง
จากหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการจัดนิทรรศการ ส่งข้อมูล
มายังกองแผนฯเพ่ือรวบรวมข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 1 เพ่ือจัดท า TOR ต่อไป 
6.3 OECD GLP 

     นพ.อาชวินทร์ โรจนววิัฒน์ น าเสนอวิดีทัศน์เรื่อง OECD GLP โดยจัดท าร่วมกับฝ่าย
ปชส. เพ่ือให้ที่ประชุมเสนอแนะและน าไปปรับปรุงต่อไป 

      ที่ประชุมรับทราบ และแสดง
ความชื่นชนในการจัดท าวีดีทัศน์ พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
-น าเสนอจุดเด่นและประโยชน์ของ 

OECD GLP เรื่องการลดอุปสรรคทาง
การค้าของประเทศตั้งแต่ช่วงต้นของ
การน าเสนอ  
-ความส าคัญของการใช้ผลการวิจัยจาก
ห้องทดลองท่ีผ่านมาตรฐาน  
OECD GLP 
 

6.4 หลักเกณฑ์การพัฒนาและการเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในน าเสนอ ดังนี้ 
1.การเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ โดยใช้ตราสัญลักษณ์หรือชื่อของกรม ต้อง
เผยแพร่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ชุดทดสอบฯ 
2.ห้ามน าตราสัญลักษณ์หรือชื่อ ของกรมฯไปใช้กับการเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ผ่านการควบคุมของศูนย์ชุดทดสอบฯ 
3.เพื่อการควบคุมคุณภาพของชุดทดสอบก่อนการเผยแพร่ต้องน าไปตรวจสอบข้อมูลผล
ความถูกต้อง (validation)และการทวนสอบ (verify)  
4.การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลผลความถูกต้อง 
(validation)และการทวนสอบ (verify) 
5.ให้ศูนย์ชุดทดสอบเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบและเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.ศูนย์ชุดทดสอบเป็นหน่วยงานที่จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตงานวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
7.กรมฯสามารถน าผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขหรือ
นวัตกรรมของผู้ด าเนินการวิจัยไปด าเนินการ จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
8.ศูนย์ชุดทดสอบฯ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ชุดทดสอบไปสู่องค์กรที่มีความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาตาม 
ความจ านงของผู้ผลิตงานวิจัย 
 

   ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้งว่า
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพ่ือให้การ
ตรวจและการจ าหน่ายชุดทดสอบอยู่
ในการควบคุมของกรมฯที่ถูกต้องตาม
ระเบียบและรายได้จากการจ าหน่ายให้
โปร่งใส ไม่ผิดระเบียบราชการ และมี
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้ชี้แจง
ประ เด็ น เ รื่ อ งการงดจ าหน่ ายชุด
ทดสอบให้ชัดเจน 
     
 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รอบ 6 เดือน 
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     หัวหน้ากพร.รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯรอบ 6 เดือน 
โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
1.หน่วยงานควรทบทวนวิธีการคิดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.1 ดังนั้นขอให้
หน่วยงานตรวจสอบ(น้ าหนักโครงการ)ส าหรับการรายงานผลฯในระบบ KPI Reporter 
ให้ตรงกับการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ DOC 
2.กพร.สื่อสารท าความเข้าใจกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ 
3.ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความส าคัญในการก ากับติดตามให้จนท.ที่เกี่ยวข้องน า
ข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและสื่อสารภายในหน่วยงานตนเองให้ชัดเจน 
4.เร่งด าเนินการในตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ า 
 

  ที่ประชุมรับทราบ ประธานชี้แจงให้
ทุกหน่วยงานทบทวนจุดบกพร่องและ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือท าให้ผลงานของ
กรมฯออกมาดี 
  รองอธิบดีฯ จารุวรรณ เสนอให้ กพร.
แจ้งเตือนแก่ผู้บริหารเรื่องการกรอก
ข้อมูลตัวชี้วัดให้ครบถ้วน และให้แจ้ง
เตือนก่อนถึงระยะเวลาที่ก าหนด 

6.6 การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

     หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอการส ารวจจ านวนสมาชิกของผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.2561  
-พกส.สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 791 ราย เป็นสมาชิกจ านวน 363 ราย 
-หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกกองทุนคือ ต้องเป็นพกส.เท่านั้นและการน าเงินเข้ากองทุนฯ
สมาชิกจะถูกหักค่าจ้างเพ่ือเป็นเงินสะสม 2%และหน่วยงานสมทบให้ 2% อัตรานี้ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลง 
-ผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯได้รับผลตอบแทนดังนี้ 
อายุสมาชิกภาพ ไม่ถึง 1 ปี ผลประโยชน์ ร้อยละ  0 
อายุสมาชิกภาพ ตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี ผลประโยชน์ ร้อยละ  20 
อายุสมาชิกภาพ ตั้งแต่ 2 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี ผลประโยชน์ ร้อยละ  40 
อายุสมาชิกภาพ ตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 4 ปี ผลประโยชน์ ร้อยละ  60 
อายุสมาชิกภาพ ตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี ผลประโยชน์ ร้อยละ  80 
อายุสมาชิกภาพ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป         ผลประโยชน์ ร้อยละ  100 
 

   ประธานแจ้งให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ประช าสั ม พัน ธ์ ข้ อ มู ล นี้ แ ก่ พกส .
เนื่องจากเป็นผลประโยชน์และความ
มั่นของของบุคลากร 
  

6.7 การคัดเลือกองค์กรและประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ผู้แทนกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม น าเสนอดังนี้   
1. รายงานความก้าวหน้าเรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมระดับกรม 
2. การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม และ การประกาศยกย่อง โดยกสธ.ก าหนดให้ส่วน
ราชการระดับกรม จัดส่งองค์กรคุณธรรมเพ่ือประกาศยกย่อง อย่างน้อยจ านวน 5 ส านัก/
กอง/กลุ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
-หน่วยงานประเมินองค์กรตนเอง จัดส่งแบบประเมินพร้อมหลักฐานให้กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมภายใน 31 พ.ค.61 
-กรมส่งรายงานให้กสธ.ภายใน 11 มิ.ย.61/กสธ.ส่งให้กรมการศาสนาภายใน 15 มิ.ย.61 
-กรมการศาสนา จะประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ในเดือนส.ค.61 
3. การประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
-หน่วยงานส่งบทคัดย่อ แบบประเมินหน่วยงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ให้ทุกหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวด
องค์กรคุณธรรม และท ารายงานแจ้ง
ประธานเพื่อรับทราบด้วย 
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-ผู้สนใจประกวด เรื่องเล่า หัวข้อคุณธรรมน าจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยส่ง
เนื้อหาเรื่องเล่าไม่เกิน 2หน้ากระดาษ 
-หน่วยงานส่งเอกสารให้กลุ่มคุ้มครองฯภายใน 31 พ.ค.61 
-กลุ่มคุ้มครองฯจะด าเนินการคัดเลือกประมาณ ต้นเดือนมิ.ย.61 
 
6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯของเดือนเม.ย.ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด  
6 ชิ้นข่าว แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากภาพข่าว 5 ชิ้นข่าว และจากการสัมภาษณ์ จ านวน 6 ชิ้น
ข่าว โดยเป็นการเผยแพร่จากทางกรม 74 ครั้ง และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง
กรมจ านวน 55 ครั้ง โดยเป็นข่าวทั้งหมด 129 ครั้ง 
 

   ประธานให้ หน่ วยงานน า เสนอ
ผ ล ง า น เ ด่ น เ พ่ื อ จั ด ท า ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์  

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

 รองอธิบดีฯ จารุวรรณ  ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
-ขอความร่วมมือผู้บริหารของแต่ละหน่วยและบุคลากรกรมฯ ตรวจสอบอาคาร และ
ด าเนินการท าเรื่องเสนอซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้เรียบร้อย 
-ในช่วงเข้าฤดูฝน โรคไข้เลือดออกจะระบาด จึงให้ส ารวจบริเวณอาคารไม่ให้มีน้ าขัง
เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ที่ประชุมรับทราบ  

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

25 พฤษภาคม 2561  


