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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 10/2561
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วาระ
ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
วาระพิเศษ : การนาเสนอผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบาย
-Standard & Quality เป็ น DNA ของคนกรมวิทย์ ซึ่ง เป็นจุดแข็งที่ต้องต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ประเทศ
-เน้นการทางานเป็น “Team Work” ทั้งภายในกรม ภายนอกกรม และเชื่อมโยงกับหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข
-เพิ่ม Impact และ Outcome เพื่อสร้าง Value chain ให้กับกรมเป็นส่วนสาคัญเพื่อพัฒนาประเทศและส่งประโยชน์ถึงประชาชน
-จุดเน้นของกรม คือ Precision Medicine : การแพทย์แม่นยา เนื่องจากเป็นทิศทางของโลก รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Stem
Cell /Biopharma โดยจะติดตามเรื่องเป็นระยะในการประชุมกรม
-จุดเน้นของกรมในเรื่องสมุนไพร ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นเลียนแบบไม่ได้ ให้ต่อยอดในสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ทั้งในด้านยา เวชสาอาง
เป็นต้น
-เร่งรัดการจัดทาแผนปี 63 ภายในไตรมาสที่ 1 เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ชาติ และจะติดตามงานในไตรมาส 2
และไตรมาส 3
-วางแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครบทั้ง 15 ศูนย์
-วางพื้น ฐานด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Health care IT/Cyber security) เชื่อมโยงงานสารสนเทศ/พัส ดุ การเงิน ระหว่าง
ส่วนกลางกับสานักและศวก.ต่างๆ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รับผิดชอบ
-ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานของกรม ในช่วง 6 เดือนต่อไปนี้ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รับผิดชอบ
-วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในด้านการดูแลรักษาและป้องกันโรค ในระยะ 20
ปีข้างหน้า โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รับผิดชอบ
-มอบหมายแต่ละหน่วยงานทา Year plan/Business Plan (แผนประมาณรายรับ รายจ่าย เพื่อให้แสดงสภาพการณ์ที่แท้จริง ทั้ง
เงินงบประมาณและเงินบารุง) รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของผู้ตรวจแต่ละเขตเพื่อให้การทางานราบรื่น
-ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทรุดโทรม
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)
วาระที่ 4 สืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 (ณ
วันที่ 28 ก.ย.61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 6 ของกระทรวงฯ สามารถ
เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 95.34 สถานะเงินบารุงกรม คงเหลือ 499,488,853.71 บาท
ลู กหนี้การค้าคงค้าง (30 ก.ย.61) เป็ น เงิ น 81,789,093.00 บาท (แบ่งเป็นลู กหนี้
ภาครัฐ 78,459,593.00 บาทและลูกค้าภาคเอกชน 3,329,500.00 บาท)

ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยงาน
ส่ ง แผนเงิ น บ ารุ ง ปี6 2 ภายในวั น ที่ 19
ต.ค.62 เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ผนการใช้ เ งิ น
บารุงทั้งปี โดยในสิ้นปีงปม.62 เงินบารุง
ไม่ควรต่ากว่า 500 ลบ.และไม่ควรเหลือ
มากเกินไปซึ่งจะนามาพัฒนาสนับสนุน
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4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561
ผอ.กองแผนฯ นาเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจา ปี 62
สาหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว103 ลว. 8 กย. 2560
1.รายการปีเดียว >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1
2.รายจ่ายลงทุนอื่นๆ >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2
เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 (21.11%) ไตรมาสที่ 2
(43.11%) ไตรมาสที่ 3 (65.11%)ไตรมาสที่ 4 (88%)
งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจาปีงบประมาณ 2562
ครุภัณฑ์ 353.2378 ลบ.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 63.9039 ลบ.(รายการผูกพันเดิม 39.0864 ลบ./รายการ
ผูกพันใหม่ 24.8175 ลบ.)
รวมทั้งสิ้น (งบลงทุน ) 479.0287 ลบ.
-ฝ่ายพัสดุได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.ม.11 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนต.ค.61 โดยฝ่ายคลังจะติดตามการเบิกจ่ายทุก 30 วัน
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) นาเสนอการดาเนินการบริหารจัดการ
องค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงปม. 2562
-จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ที่ปรึกษาระบบคุณภาพผู้จัดการ
คุณภาพ (QM) และคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
-จัดทานโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2562
-จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
-ทบทวน โครงสร้างการบริหารระบบคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-นาวาระการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร(MR) เข้าที่ประชุมกรมทุกเดือน
-เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. (หน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ คณะ
เลขานุการ QMR : ผน./กพร./สล./ศทส. , สชว.,สรส.,ศวก.3 นครสวรรค์,ศวก.10
อุบลราชธานี และ ศวก.12/1 ตรัง )
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์
ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว นาเสนอการจัดทาร่างประกาศ (ใหม่) ในราชกิจจา
นุเบกษา อัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ
ได้พิจารณาและจัดทาเกณฑ์การคิดคานวณค่าบริการตรวจวิเคราะห์แบบใหม่ ดังนี้

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
บุ ค ลากร นโยบายระยะสั้ น และเหตุ
ฉุกเฉิน
-สาหรับลูกหนี้คงค้าง มอบ สล. บริหาร
จั ด การเพื่ อ ให้ ห นี้ เ หลื อ น้ อ ยที่ สุ ด และ
ควรจัดการหนี้ก่อนปี 59 ให้หมด
ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งรัด
การเบิกจ่าย เป็นเรื่องที่สาคัญเนื่องจาก
รัฐบาลจะตามงบลงทุนในที่ประชุม ทุ ก
ครั้ง โดยระดับกรมจะติดตามทุกเดือน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ให้ข้อเสนอแนะว่ า
ในกรณี ใกล้สิ้นสุดระยะเวลายืนราคา ที่
ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินงวด ให้
แจ้งผู้ รับจ้างทาหนังสื อยืนยั นราคาอี ก
ครั้ง โดยให้ยึดหลักการ ยื่นระยะเวลาให้
ยาว แต่ส่งของให้เร็ว

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานแจ้ ง ให้
ด าเนิ น การตามระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

ประธานและที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการ โดยประธานมอบหมายให้
ทบทวนเพิ่มเติมในรายละเอียด ดังนี้

3

วาระ
ต้นทุนทั้งหมด (Total cost) = ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) + ต้นทุนโดยอ้อม
(Indirect cost)
ต้นทุนโดยตรง = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้โดยตรงในการตรวจวิเคราะห์
ต้นทุนโดยอ้อม = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันกับบริการหรือการตรวจ
วิเคราะห์อื่นด้วย(ให้คิด ‘ต้นทุนทางอ้อม’ เป็น 30% ของต้นทุนโดยตรงแทน)
และพิจารณาอัตราที่คานวณได้ตามแนวทางเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีเมื่อคานวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ลดลง ให้ใช้อัตราที่เคยประกาศ
ไว้เดิม
2. กรณีเมื่อคานวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้นแต่ยังต่ากว่าค่า บริการ
ของหน่วยงานอื่น/เอกชน ที่เป็นบริการอย่างเดียวกันให้ปรับให้เท่ากับของหน่วยงานอื่น
3. กรณีเมื่อคานวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์สูงกว่าหน่วยงานอื่น/เอกชน
ขอให้ใช้อัตราใหม่ตามที่คานวณได้

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
1.ทบทวนการใช้กฎหมายรองรับในการ
ออกประกาศฉบับนี้ รวมถึงผู้มีอานาจลง
นาม มอบหมายนิติกรรับผิดชอบ
2.เนื้อหาที่จาเป็นเพิ่มเติม เช่น
ข้อเสนอแนะเรื่องราคาที่สมควรจาก
ผู้บริหารหน่วยงาน
3.บันทึกข้อมูลอ้างอิงในการคิดต้นทุน
โดยตรงและต้นทุนโดยอ้อม
4.สื่อสารให้กระทรวงรับทราบ โดยการ
นาเข้าที่ประชุมผู้บริหารกสธ.
5.มอบหมายนิติกรตรวจสอบข้อ
กฎหมายว่าผู้ใดมีอานาจในการอนุมัติ
กรณีขออนุเคราะห์ค่าตรวจบริการ
โดยนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมด เข้าประชุม
คณะกก.พิจารณาทบทวนฯต่อไป

5.2 การจัดตั้ง DMSc PT Center
รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน นาเสนอแนวทางการจัดตั้ง DMSc PT Center
ประธานและที่ประชุมเห็นชอบใน
แผนงาน DMSc PT Center
หลักการ โดยประธานมอบผู้เกี่ยวข้อง
ระยะสั้น (พ.ศ. 2562-2563)
ดาเนินการในรายละเอียด และนาข้อมูล
-DMSc PT One stop service (รับสมัครสมาชิก สมาชิกลงผล on line รายงานผล เสนอในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป โดย
ให้สมาชิกทาง on line)
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ เป็น
- PTP ที่ยังไม่ได้รับการรับรองให้ได้การรับรอง ISO/IEC 17043
ผู้กากับดูแล
-สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ขยายบริการ PT/กาหนดแนวทางการเปิด/ปิด PT
- R&D: จัดหาวัตถุทดสอบด้วยวิธีใหม่
-ส่งเสริมองค์ความรู้ PT
ระยะกลาง (พ.ศ. 2564-2566)
-PTP ทั้งหมดใช้ระบบกลาง One stop service
-PTP ได้การรับรอง ISO/IEC 17043 ครบทุกรายการใหม่ และรักษาระบบ
-ทบทวนความต้องการผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง/ขยายบริการ PT
-R&D: จัดหาวัตถุทดสอบด้วยวิธีใหม่
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รายงานผล ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ ประธานมี
ผลการประเมินในภาพรวมของกรมฯได้คะแนน 89.62 % ระดับผลการประเมินอยู่ ข้อเสนอแนะให้เพิ่มการสื่อสาร
ในระดับสูงมาก อยู่ในอันดับที่ 14 ของจานวนทั้งหมด 146 หน่วยงานระดับกรม และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
อยู่ในอันดับที่ 2 ของกสธ. โดยจาแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน พบว่า คะแนนจาก และนาข้อมูลมาพัฒนาการดาเนินงานให้
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก 84.79% ภายใน 79.57% และคะแนนจาก ตรงตามความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 100%

4

วาระ
จาแนกรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด พบว่า ดัชนีความโปร่งใส (94.17%) ดัชนีความ
พร้อมรับผิด (88.10%) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (94.21%)
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (86.51%) ดัชนีการทางานในหน่วยงาน (81.75%)

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

6.2 การประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านแผนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผอ.ผน.นาเสนอประเด็นการหารือ ดังนี้
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและเห็ น ชอบตาม
1.การจัดทาแผนให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นหารือดังกล่าว และรองอธิบดีฯ
-ปี 2562 จัดทาแผนงานร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน จานวนตัวอย่างตามแผน 9,815 ตย. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน แจ้ งว่า จากการ
-อย.ทาหนังสือแจ้งสสจ.ถึงการสนับสนุนงปม.ค่าตรวจวิเคราะห์ภายใต้แผนเก็บตัวอย่าง หารือระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ ผลลัพธ์ที่
เท่านั้น หากนอกเหนือแผนให้สสจ.รับผิดชอบค่าใช้แจ้งเอง
ได้ คือไม่ควรมีหนี้ค้างระหว่างกรมวิทย์
-อย.เร่งรัดการจัดทาแผนให้แล้วเสร็จพร้อมโอนเงินภายในต้นเดือนพ.ย.61
กับ อย.ในปี 2562
2.การบริหารงบประมาณ ปี 2562
-อย. จัดสรรงบเบิกแทนกันให้กรมวิทย์ ในวงเงินประมาณ 40 ล้านบาท และกรมจะเร่ง
จัดสรรลงสู่ศวก.ก่อนในงวดที่ 1
-การเก็บตัวอย่างกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน ถ้าเกินจากแผน (9,815 ตัวอย่าง) ขอให้พิจารณา
ยอดชาระเป็นกรณีๆ ไป โดยหารือแนวทางอีกครั้ง
-หากมีการแจ้งหนี้ของ อย. ของศวก. ขอให้แจ้งหนี้มาที่กรม (กองแผนงาน) เพื่อ
ประสานในภาพระดับกรม
3.การจัดการข้อมูล
-ขอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยเสนอเริ่ม
จากระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทย์ with you
-หากมีการตรวจพบผลการวิเคราะห์พบสารอันตรายที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ (เทียบกับ
สารมาตรฐาน) ขอให้มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และแถลงข่าวร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน
-ขอให้กรมวิทย์ฯ ส่งข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ desoxy-D2PM ที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพื่อรวบรวมให้กองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณายกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1
6.3 ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผอ.ศวก.1 เชียงใหม่ นาเสนอความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ด้านการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ ดังนี้
ผอ.ศทส.ประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ
ปัจจุบันกรมฯ มีหน่วยให้บริการ PT จานวน 15 แห่ง(ส่วนกลาง 7 แห่ง ส่วนภูมิภาค เชื่อมโยงข้อมูล/เครือข่ายของหน่วยงาน
8 แห่ง)ดาเนินการ แยกเป็นแต่ละหน่วยมีทั้งระบบ Hard Copy และระบบ Online
เข้าด้วยกันในภาพรวมของกรม
แผนดาเนินการในปี 2562
-ติดตั้ง โปรแกรม พร้อมฝึกอบรมระบบ ให้กับหน่วย PT Provider
-หน่วยงาน จานวน 15 แห่ง สื่อสารกับลูกค้า
-ภายใน 6 เดือน น่าจะสามารถดาเนินการได้ครบทุกหน่วย
-ประเมินผลการดาเนินการและปรับปรุง
-วางแผนการออกแบบ Phase 2 และ Phase 3
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ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
6.4 ผลการตรวจสอบภายในภาพรวมปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2561)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในนาเสนอ ผลการตรวจสอบภายในประจาปี
ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 20 หน่วยรับตรวจ จาก 32 หน่วยงาน (62.50%)
ดังนี้
ข้อตรวจพบส่วนใหญ่ คือ ด้านการเงินและบัญชี (47.56%) รองลงมา คือ ด้านการ
-มอบหมายส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม
จัดซื้อจัดจ้าง (26.83%) ด้านการควบคุมภายใน (12.20%)
และฝ่ายพัสดุ ทบทวนวิธีปฏิบัติงานการ
-เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลข้อตรวจพบภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
จัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนตุล าคม 61
โดยในปี 60 และปี 61 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 59 ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 24.24 ตามลาดับ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จานวนสูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านการเงินและบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
-มอบหมายกลุ่ มตรวจสอบภายในแจ้ ง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
เวียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน
-การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรให้ความสาคัญกับการจัดวางระบบควบคุม ให้ทราบโดยทั่วกันและเชิญผู้เกี่ ยวข้อ ง
ด้านการเงินและบัญชีเป็นลาดับแรก แต่ยังคงให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการ เพื่ อ ประชุ ม หารื อ ข้ อ ผิ ด พลาดที่ ส าคัญ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย
และเกิ ด ขึ้ น เป็ น ประจ า เพื่ อ หาแนว
-ควรจัดให้มีการพัฒนา/อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
ทางแก้ไขต่อไป
โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง
-การจัดทาคู่มือ/แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานควรระบุจุดเสี่ยงสาคัญ และวิธีการ
ควบคุมแล้วสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและระมัดระวังร่วมกัน
-การกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควร
ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด
-การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรนาผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลของสตง.และรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของกรมฯ มาพิจารณาร่วมด้วย
-รายงานผลการตรวจสอบภายใน เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวข้อ “กฎระเบียบข้อบังคับ ➔ รายงานประจาปี ➔ รายงานประจาปี 2561”
6.5 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2562
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารนาเสนอ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA)
ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ ป ร ะ ธ า น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
มอบหมายให้ ร องอธิ บ ดี ฯ นพ.สมฤกษ์
1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการ เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการตรวจยี น ส์ แ พ้ ย า
(สวส. + ศวก.)
เพื่อส่งประกวดรางวัล United Nations
2. การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค(สชพ.) Public Service Awards (UNPSA) และ
3. ความสาเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการให้โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ ในการ
ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (สคอ. + ศวก.)
ส่ ง ประกวดรางวั ล ความเป็ น เลิ ศ ด้ า น
4.จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของ
(สววพ.+ผน.)
Com Med Science
5. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก (สยวส. + ชว.)
6.6 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จ
ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้
พระเทพรัตนราชสุดาฯในวันอังคารที่ 13 พ.ย.61 ดังนี้
ความสาคัญเนื่องจากเป็นงาน
ประวัติศาสตร์ของกรม โดยจะลง
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การมอบหมายงาน
1. ฝ่ายพิธีการ (สวส./สชพ.) ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการโดยประสานกับ อนุ
กก.ฝ่ายพิธีการของกระทรวงฯ
2. ฝ่ายสถานที่ (สชว./สรส./สมป./สล./ศทส.) เตรียมความพร้อมและตกแต่ง อาคาร
สถานที่ เส้นทาง เสด็จ ป้ายอาคาร สถานที่ฉายพระฉายาลักษณ์ ห้องประทับพัก ห้อง
รับรองผู้ติดตาม ผู้บริหารที่มา ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ โดยประสานกับอนุกก. ฝ่าย
สถานที่ของกระทรวงฯ
3. ฝ่ายนิทรรศการ (ปชส.) จัดนิทรรศการแสดงผลงานในส่วนของนิทรรศการงาน 100
ปี และภายในอาคาร 100 ปีฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/จัดทาป้ายเฉลิมพระเกียรติ
มุมถนนสาธารณสุข 5
4. ฝ่ายต้อนรับ (สยวส.) จัดเจ้าหน้าที่รับเสด็จ/ต้อนรับผู้บริหารที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ และ
ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์
5. ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม (สคอ.) จัดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารว่าง สาหรับ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
6. ฝ่ายประสานงาน และงบประมาณ (สล./ผน.)ประสานกับอนุกก.การฝ่ายต่าง ๆ ของ
กระทรวงและทีมงานทุกคณะของกรม/ประมาณการค่าใช้จ่ายในภาพรวมเสนอผู้บริหาร
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานที่สาคัญ
1. ภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จ:ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบกรม/ซ่อมแซมฟุตบาทถนนตั้งแต่ประตู5
และรอบอาคาร 14 /ประดับธงชาติ/ธงประจาาพระองค์ สธ /ป้ายอาคาร 100 ปี/ไฟ
ส่องสว่าง เส้นทางเสด็จ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2. ห้องประทับพัก/ห้องสรง ห้อง 218 ชั้น 2 อาคาร 14 (อยู่ระหว่างปรับปรุง และ
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์)
3. พิพิธภัณฑ์ ห้อง 101 ชั้น1 อาคาร 14 (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
6.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 112 ชิ้นข่าว โดย
เป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 51 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 61 ชิ้นข่าว
และไม่มีข่าวลบ
ประเด็นข่าวเดือนตุลาคม 61 : การวิจัยการแพทย์แม่นยาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม(สชพ.)
การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้าเพาะเลี้ยง (สคอ.) การเฝ้าระวังคุณภาพน้า
จากแหล่งน้าธรรมชาติ (ศวก.11) เป็นต้น
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ เชิญชวนบุคลากรกรมฯเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัด
เปาโรหิตย์ ในวันที่ 17 พ.ย.61 และเชิญชวนบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความประพฤติดีจานวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
รายละเอียดอีกครั้งภายหลังการประชุม
ของกระทรวงสาธารณสุขกับกรมวังใน
วันที่ 22 ต.ค.61

ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ ป ร ะ ธ า น
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ดารง
ตาแหน่งโฆษกกรมฯ และมอบอานาจใน
การพิจารณาเพิ่มเติมตาแหน่งโฆษกกรม
และให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภู มิ ภ า ค เ ส น อ ผ ล ง า น เ พื่ อ ท า ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรม
ที่ประชุมรับทราบ

สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ
24 ตุลาคม 2561

