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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 3/2562 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ในโอกาสรับต าแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ -  
การแพทย์ 

1.2  เนื่องในงานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มพิีธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากอาคาร สวส.มา 
ประดิษฐาน ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยบุคลากรกรมฯเข้าสักการะได้ตลอดเวลาราชการ 

1.3 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานกล่าวขอบคุณผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งผู้น าเสนอผลงานวิชาการท่ีเป็นเวทีส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้  

1.4 กสธ.ได้จัดเตรียมสรุปผลงานของรัฐบาล โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกสธ.เช่น Smart Hospital/การควบคุม HIV จากแม่ 
สู่ลูก/สมุนไพร เป็นต้น โดยให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลภายในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ส่งกองแผน
ภายใน 5 เม.ย.62 ดังนี้ 

- ผลงานเด่น/นวัตกรรม ระดับหน่วยงาน/ส านัก  
- ผลงานเด่น/นวัตกรรม ระดับกรม  
- ผลงานด้านอื่นๆ เช่น พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ OECD GLP ฯลฯ 

1.5 มอบหมายกองแผนฯในการจัดงานวันนวัตกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกเรื่องท่ีน าเสนอครั้งละ 2-3  
เรื่อง และไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้ผทว./ผู้บริหาร เสนอแนวทางในการแก้ไข/การสนับสนุนทางวิชาการ ที่เป็น
ประโยชน์ (ส าหรับนวัตกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วให้น าเสนอในงาน KM หรือ R2R )  

1.6 แผนการสร้างอาคารสถานที่ มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ดูแลรายละเอียด โดยในส่วนของตีก DMSc และ  
Bioresource Center จะมีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในช่วงปี งปม.2566 ซึ่งหลังจากนั้นควรวางแผนสร้างตึกใหม่ เช่น ตึก สรส.ที่
ยศเส เนื่องจากเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่ดูแลรับผิดชอบด้านรังสี รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใหม่และการจัดฝึกอบรม 
โดยมอบหมาย รองอธิบดีฯนพ.สมชาย ดูแล  

1.7 ได้มีการแบ่งภารกิจในการปฏิบัติงานที่คาบเกี่ยวกันหลายหน่วยงาน (Cross Function) ได้มีการมอบหมาย ดังนี้ 
- รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ (CIO) ดูแล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานคุ้มครองจริยธรรม KM R2R และงานวิจัย  
- รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน (CHRO) ดูแล อัตราก าลัง AMR GHSA  
- รองอธิบดี นพ.สมชาย แสงกิจพร (CFO) ดูแล รายรับรายจ่ายภาพรวมของกรม งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เครือข่ายทั้ง 

ในและต่างประเทศ  
1.8 รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็น  

National CMA เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยประเมินตามหลักการ OECD GLP  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
 

รับรองรายงานการประชุม 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 การด าเนินการร่วมของกรมวิทย์-กรมควบคุมโรค 
     นางสาวนันทวรรณ เมฆา สวส.น าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 
-จัดประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ public health laboratory ระหว่าง กรมวิทย์ และ 
กรมควบคุมโรค ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ รร.ไมด้า โดยหารือทิศทางการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมระบบการเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ/เครือข่ายห้องปฏิบัติการ/ Public Health Laboratory/บูรณาการ ทิศทาง 
เป้าหมาย งบประมาณ ก ากับติดตาม ประเมินผล 
- จัดประชุมหารือคณะผู้บริหารกรมวิทย์-กรม คร.ในวันที่ 9 เม.ย.62 
- จัดประชุมเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการ ในวันที่ 24 พ.ค.61 
- น าเสนอแผนฯต่อคณะกก.วิชาการภายใต้พรบ.โรคติดต่อแห่งชาติเพ่ือรับรองผลการ
พิจารณา และเสนอของปม.ต่อไป  

     ที่ ประชุมรับทราบ ประธานให้
ด าเนินการตามแผนต่อไป เนื่องจากเป็น
เรื่องที่ส าคัญและส่งผลในระดับประเทศ 
และให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องใน
ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย ติดตามผลการ
ด าเนินงานเช่น สชพ. สมป. สชว. 
รวมทั้ง ศวก.ให้ติดตามขอบเขตงานของ
กรมวิทย์ - กรม  คร .และงานที่ ต้ อง
ด าเนินการร่วมกัน 

3.2 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน   
     น.ส.หรรษา ทองค า สล.รายงานความก้าวหน้าดังนี้  
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของกรมฯเดือน มค.–ก.พ. 62  
(ไม่รวมขยะจากห้องปฏิบัติการ) 
-ปริมาณขยะทั่วไป (-29.17 %) 
-ปริมาณถุงพลาสติก (-37.29 %) 
-ปริมาณแก้วพลาสติก (-65.67 %) 
-ปริมาณโฟมบรรจุอาหาร (-100 %) 
  ในส่วนการด าเนินการด้านขยะติดเชื้อ จะมีการประชุมคณะท างานต้นเดือนเม.ย.62  

   ที่ ป ร ะชุ ม รั บท ร าบ  ป ร ะธ าน ให้
ด า เนิ นการต่ อ ไป  โดย ให้ ร าย ง าน
ความก้าวหน้าเพ่ิมเติมในเรื่องขยะติด
เชื้อและขยะอันตรายในที่ประชุมกรม
ครั้งต่อไป  
    ผอ.สสว.(QM) จะประสานงานกับ
ค ณ ะ ท า ง า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง
ห้องปฏิบัติการด้าน ชีวภาพ เคมีและ
รังสี เพ่ือร่วมจัดท า SOP การจัดการขยะ
ติดเชื้อให้เป็นมาตรฐานของกรมต่อไป  

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ 
วันที่ 20 มี.ค.62 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่าย
ได้ทั้งสิ้นร้อยละ 47.13 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 51.40) เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 3 
สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 531,889,848.92  บาท ลูกหนี้การค้าคงค้าง (28 ก.พ.
62)  เป็นเงิน 69,562,235.60 บาท (แบ่งเป็นลูกหนี้ภาครัฐ 67,531,235.60 บาทและ
ลูกค้าภาคเอกชน 2,031,000.00 บาท)  
งบลงทุน ปี 2562 
-วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 417,141,700 บาท ณ 20 มี.ค.2562  
เบิกจ่าย 201,559,485.37 บาท คิดเป็น 48.32% (เป้าหมาย ณ 20 มี.ค.62=42.04%) 
-ประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่สร้าง PO ในระบบ GFMIS แล้ว 
ครุภัณฑ์สร้าง PO ในระบบ GFMIS 62 รายการ จ านวน 132,214,962.00 บาท 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ จ านวน 40,544,214.60 บาท 
 

    ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าว
ขอบคุณที่ช่วยกันเร่งรัดเบิกจ่ายงปม. 
และมอบหมายดังนี้ 
- มอบหมายผอ.ผน.เบิกจ่ายงปม.งาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภายในวันที่ 29 มี.ค.62 (ภายในไตรมาส 
2 ) รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ส่งผู้เข้าร่วม
ประชุมด้วย 
-มอบฝ่ายนิติการตรวจสอบหลักฐานผู้
ทิ้งงานของ ศวก.7 ขอนแก่นให้ครบถ้วน 
-มอบหมายผอ.ผน.ตรวจสอบเงินเหลือ
จ่าย โดยจะจัดสรรให้กับศวก.อุดรธานี
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 และศวก.อุบลฯก่อนเพ่ือให้สามารถเปิด

บริการได ้
-มอบหมายนิติการท าหนังสือติดตาม
ลูกหนี้ 2 ครั้งหากไม่มีการตอบรับ ให้
แจ้ งผู้ บั งคับบัญชาระดับกรมทราบ 
(ภาครัฐ) ตามข้อเสนอแนะของสตง. ใน
ส่ วนของภาคเอกชนให้ด า เนิ นการ
ฟ้องร้องตามกฎหมาย 
-ศวก .ขอนแก่น  ให้ติ ดตามผลการ
อุทธรณ์ครุภัณฑ์  หรือประสานรอง
อธิบดีฯนพ.พิเชฐ เพ่ือหารือกรมบัญชี  
กลางต่อไป   

        ผอ.ผน.แจ้งให้ผู้บริหารติดตามการบริหารงบประมาณ ตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.งบลงทุนรายไตรมาส 
ไตรมาส 1 (20%) ไตรมาส 2 (45%) ไตรมาส 3 (65%) ไตรมาส 4 (100%)   
หนังสือมาตรการด้านการงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. รายการปีเดียว      >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 
2. รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2 
 

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผอ.สสว. (QM) รายงานความก้าวหน้า/ผลงานรอบ 6 เดือน การด าเนินการตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้ 
- คณะท างานตรวจติดตามภายใน : ด าเนินการตรวจตามแผนแล้ว 10 หน่วยงาน 
-คณะท างานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม : เตรียมการอบรม“การใช้เอกสาร
คุณภาพส าหรับการพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015”  
ในเดือน พฤษภาคม 2562 
-คณะท างานจัดการความเสี่ยง:จัดท า(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงกรมวิทยาศาสตร์ปี 62 
- คณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : จัดท า (ร่าง) บัญชีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ (ร่าง) คู่มือทวนสอบและบ ารุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 10 ชนิด 
-คณะท างานบริหารจัดการแผนการทดสอบความช านาญ : เริ่มจัดท าระบบออนไลน์ 
DMSc PT center ระยะ 2 
-คณะท างานความปลอดภัยด้านเคมี : จัดอบรมตามแผน/อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือความ
ปลอดภัยฯ ด้านเคมี 
-คณะท างานความปลอดภัยด้านชีวภาพ : จัดท า หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 /สรรหาวิทยากร   
-คณะท างานความปลอดภัยด้านรังสี : อยู่ระหว่างจัดท าร่างคู่มือความปลอดภัยด้านรังสี 
-จัดท า plan for change ของ ศูนย์รวมบริการ 

  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้
จัดท าแผนรับการเปลี่ยนแปลง  (plan 
for change)  ของ  ศู นย์ ร วมบริ ก าร 
เพ่ือให้ระบบมาตรฐานด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

4.4 แนวทางการคุ้มครองข่าวสารส่วนบุคคล  
      ฝ่ายนิติการน าเสนอกรอบในการคุ้มครองข้อมูลขององค์การร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) มีหลักการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องชอบด้วยกฎหมาย/ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด/ก าหนดระยะเวลาที่เก็บรวมรวบหรือรักษาข้อมูล 
3.ต้องไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของหริืออาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐและฝ่ายนิติการ
ดังนี้ 
1.ติดตามความก้าวหน้าของ(ร่าง)พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมเกี่ยวข้อง 
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4.ต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
5.ควรมีการประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน 

3.มาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของกรม 
4.การเตรียมการของกรมภายหลั ง
ประกาศพรบ.ในราชกิจจาฯ เช่น ผู้ดูแล
รับผิดชอบข้อมูล/การเปิดเผยข้อมูลฯลฯ 
 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
6.1 เรื่องจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ผอ.ศวก.12 สงขลา ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศวก.รายงาน ดังนี้ 
-ติดตามความก้าวหน้าความพร้อมการเปิดให้บริการ ศวก.ที่ 4 สระบุรี (พร้อมเปิด
ให้บริการตรวจน้ าดื่ม/น้ าแข็งในเดือนเม.ย.62 ส่วนบริการตรวจด้านเคมี จะส่งต่อให้
ศวก.นครราชสีมา/นครสวรรค์) 
-ได้รับอนุมัติเจ้าหน้าที่จาก สคอ.เพ่ือช่วยราชการจ านวน 1 ท่าน 
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศวก. ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
-ศึกษาดูงานที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

    ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์และ
ผอ.ศวก.12 สงขลา จัดกรอบอัตราก าลัง
บุคลากรศวก.ให้ชัดเจนตามความจ า
เป็น/ความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นในด้าน
รังสี/ภาระงานของแต่ละพ้ืนที่และควรมี
เภสัชกรอย่างน้อย 2 คน/ศวก. 

6.2 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) / (ม.44) และการประเมินผู้บริหาร
องค์การ รอบ 6 เดือน 
            หวัหน้ากลุ่มกพร. รายงานผลความก้าวหน้า PA รอบ 6 เดือน (ผ่านการ
ประเมินทั้งหมด ) ดังนี้ 
1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
-มีรายงานการซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายฯ และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพหอ้งปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ 
2.การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมขั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค 
-มีการส ารวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ
วัณโรค และได้รูปแบบฐานข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้ง
จีโนมของเชื้อวัณโรค จ านวน 3 แบบ 
3.ความส าเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการให้รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
- มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบด้านอาหารเพ่ือเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล จ านวน 12 เขตสุขภาพ และสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ 
และตรวจวิเคราะห์ ได้ร้อยละ 87.5 (รพ. 21 แห่ง) 
4.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมการส่งออก 
-ได้ข้อมูลการศึกษาวิธีวิเคราะห์ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ จ านวน 6 วิธีทดสอบ 
5.จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 
-จัดท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพให้แก่
หน่วยงานอื่น จ านวน 8 แผน และด าเนินการรายงานผลความก้าวหน้าให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางระบบ Health KPI 

   ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯนพ.
สมชายมีข้อเสนอให้ สรส.ท าแผนการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (AI) มา
ใช้ในการให้บริการด้านรังสี 
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สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 6 เดือน 
2.2 การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ : ยังไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง 
4.2 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม : อยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอ (สวพ.) 
5.1 การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ปีงปม.62 
(ประเด็นที่ 1 จัดท าฐานข้อมูล : มีข้อมูลพันธุกรรมจ านวน 2,555 ชุด/อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลห้องปฏิบัติการจุลชีวในรพ./จัดท า
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองให้เป็น
ปัจจุบัน 461 ชุด/ประเด็นที่ 2: ปรับกระบวนการขั้นตอนการท างานหรือการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น:  ข้อมูลผลการวิเคราะห์งานบริการตรวจการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณ
โรคจากการให้บริการปี 2562 มาเพ่ือน ามาปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น/เพ่ิมรายการบริการ
ตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
/ประเด็นที่3 การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น ด าเนินการแทน 3.1 ปรับรูปแบบ
วิธีการท างาน และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวโดยจัดตั้ง
เป็นหน่วยงานบริการแบบพิเศษ (SDU) “ศูนย์บริการตรวจมาตรฐาน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”อยู่ระหว่างเสนอเข้า อกพร.) 
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 6 เดือน  
1.การลดพลังงาน : ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น (39.25%) น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง (84.86%)  
2.มาตรการลด/คัดแยกขยะ : ด าเนินการครบ 10 ข้อ  
3.การประหยัดงปม. : ประหยัดได้ 34.39% 
4.การก ากับดูแลการทุจริต 8. การสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมในองค์การ 10.การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา: 
ใชผ้ลการส ารวจออนไลน์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ รองอธบิด,ี ผทว, ผอ.
กอง/ส านกั, ผชช ขณะนี้เขา้ไปตอบแบบส ารวจผ่านระบบ 100% 
5. ภาวะผู้น า 6.ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ 7.การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ/ ผลการประเมินตนเองในข้อ 5, 6 ผ่าน 
ยกเว้น ข้อ 7 การน า AI มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนา
กระบวนการท างานหรือให้บริการประชาชน แต่มีแผนที่จะน า AI มาใช้ในงานบริการ
ตรวจคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ 
10.การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ผ่านเป้าหมาย 
6.3 แนวทางปฏิบัติการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
      หวัหน้าฝ่ายพัสดุ น าเสนอ ดังนี้ 
การพิจารณาถึงสาเหตุ และการด าเนินการก่อนบอกเลิกสัญญา 
1.ผู้รับจ้างไม่เสนอแผนงานก่อสร้างภายในเวลาที่ก าหนด หรือล่าช้า 
2.ผู้รับจ้างผิดสัญญา/หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกก.พัสดุ/ผู้ควบคุมงาน 
3.ผู้รับจ้างมีเจตนาไม่ปฏิบัติงาน/เพิกเฉย ไม่พยายามที่จะท างานให้เป็นไปตามสัญญา 
และอาจจะท าให้เกิดความเสียหายโดยที่ส่วนราชการได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปหลายครั้ง 
การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง 

    ที่ ป ระชุ มรั บทราบ  ประธานให้
ข้อเสนอแนะว่า การบริหารสัญญา
โดยเฉพาะการก่อสร้างมักเกิดปัญหาได้ 
แต่หลักการส าคัญอยู่ที่เอกสารหลักฐาน
เพ่ือใช้ในการต่อสู้คดีต้องมีความรัดกุม
และครบถ้วน ซึ่งในกรณีบอกเลิกสัญญา 
จะเป็นอ านาจของกรม และมอบหมาย
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1.จ านวนค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุ : แจ้งคู่สัญญาด าเนินการบอกเลิก
สัญญา เว้นแต่คู่สัญญามีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับ 
2.คู่สัญญาแจ้งยินยอมเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
: ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา/แจ้งให้คู่สัญญาด าเนินการโดยเร็ว 
: กรณีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หน่วยงานท าหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา พร้อมแจ้งการ
ปรับ และริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) 
3.คู่สัญญาไม่แจ้งยินยอมเสียค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด/ไม่มีเหตุอันสมควร/
ยินยอมเสียค่าปรับโดยมีเงื่อนไข : หน่วยงานท าหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาพร้อม
แจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) 
 

ให้สล.จัดระบบการตรวจสอบระยะ
ประกันของสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ โดยให้
หน่วยงานส่งระยะประกันมายัง สล. ปี
ละ 2 ครั้ง  
    นายประสาท ที่ปรึกษาด้านบริหาร
จัดการฯ เสนอแนะให้มีการตรวจสอบ
อาคา รสถานที่ / ค รุ ภั ณ ฑ์  ภ า ย ใน
ระยะเวลา 2 ปีพร้อมทั้งรวบรวมปัญหา
ที่พบและแจ้งผู้รับจ้างตลอดเวลา เพ่ือให้
มีหลักฐาน รวมทั้งเสนอให้จัดให้มีช่าง
ซ่อมประจ าหน่วยงานเ พ่ือช่วยดูแล
บ ารุงรักษา 

6.4 มอบหน่วยงานดูแลการใช้พื้นที่อาคาร 

     เลขานุการกรม น าเสนอการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดูแลอาคาร ดังนี้ 
สวส. (อาคาร 1,7,ซาซาคาวะอุทิศ) / สยวส. (อาคาร 2,4) / สล. (อาคารโรงอาหาร/
อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย) / สคอ.(อาคาร 8) / สวพ.(อาคาร 9)/สชพ.(อาคาร 
10,11 เซลล์ต้นก าเนิด/สชว.(อาคาร 12 คลังวัคซีน)  
รวมถึงพ้ืนที่โถงส่วนกลาง ระเบียงทางเดิน ดาดฟ้า แท้งค์น้ า ลิฟต ์ห้องเครื่องลิฟต์ 
บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ห้องสุขาประจ าอาคาร ไฟฟ้า ประปา 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ให้ช่วยกันดูแลอาคารสถานที่ หากพบ
ปัญหาให้แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบและแจ้ง
ซ่อมกับ สล. โดยใช้เงินบ ารุงในการ
ซ่อมแซมส าหรับงานเร่งด่วนและใช้งปม.
น้อย หากงานไม่เร่งด่วนและงปม.มาก
ให้ใช้เงินงบประมาณ และมอบหมาย 
สล.ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมด 
 

6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 92 ชิ้นข่าว โดย
เป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 50 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 42 ชิ้นข่าว 
และไม่มีข่าวลบ  
 

     ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

7.1 รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ แจ้งเสนอโครงการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต
อย่างง่าย ส าหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก โดย สรส.ร่วมกับศวก. ด าเนินการและให้หน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมด้วย 
7.2 เลขานุการกรมขอความร่วมมือใส่เสื้อเหลืองช่วงพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงงานเฉลิม
พระชนมพรรษา (เม.ย.-ก.ค.62) โดยกรมจะแจกเสื้อยืดตราสัญลักษณ์ (อยู่ระหว่างท า
หนังสือขออนุญาต) 
7.2 เลขานุการกรมแจ้งการจัดงานวันสงกรานต์ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในวันที่ 5 เม.ย.62 
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   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   
29 มีนาคม 62  


