
ท่ี ข้อส่ังการ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ระบุ) ผู้ให้ข้อมูล

1 เตรียมความพร้อมส าหรับการจัดต้ังศูนย์ตรวจเช้ือโควิด-19 ด้วย
วิธี RT-PCR (ส าหรับผู้ท่ีมีอาการซ่ึงหาสถานท่ีตรวจไม่ได้,ผู้ต้อง
ได้รับการตรวจเพ่ือยืนยันผล ATK)  ในรายละเอียดเร่ืองก าลังคน,
Logistics,สถานท่ี,อุปกรณ์ เคร่ืองมือ,การจัดเตรียมระบบในการ
จองคิวตรวจ/walk in  หากข้อมูลพร้อมจะน าเสนอใน EOC กสธ.
ในวันท่ี 10 ส.ค.64

รองอธิบดีฯนพ.บัลลังก์ อุปพงษ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ
 /ศทส.(เร่ืองระบบการจองคิว)

ส ารวจสถานท่ีอาคารคลังสินค้า 2 สนามบินดอนเมือง ร่วมกับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี ออกแบบแผนผังการจัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจ RT PCR 
และรองบัลลังก์รายงานอธิบดีแล้ว                   
-ได้รับการติดต่อจากสภาอุตสาหกรรมเร่ืองเตรียมการจัดอบรมการใช้ชุด
ทดสอบ ATK ผ่านระบบออนไลน์คร้ังท่ี 2 วันท่ื 26 หรือ27ส.ค.และ สวส.ได้
ร่วมจัดท า e- learning และชุดข้อสอบเพ่ือประเมินความรู้ ก่อนสภา
อุตสาหกรรมให้ประกาศนียบัตร

อธิวัฒน์  ปริมสิริคุณาวุฒิ

2 วางระบบส าหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (การ
ตรวจหาเช้ือ/การเข้ารับการรักษา/การให้ความรู้เก่ียวกับโรคติด
เช้ือโควิด-19) ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง/ต่ า ให้ผู้บริหาร
หน่วยงานพิจารณาความจ าเป็นในการท างานเป็นรายกรณีไป
-ส่งรายช่ือผู้ดูแลของหน่วยงาน 2 คน เพ่ือช่วยติดตามบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีติดเช้ือและผู้ท่ีเส่ียงติดเช้ือโควิด-19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายช่ือผู้ดูแลของหน่วยงานของแต่ละสถาบันฯ/
กอง/ส านักฯ จ านวนหน่วยงานละ 2 คน เพ่ือช่วยในการประเมินความเส่ียง
ต่อผู้ติดเช้ือโควิด-19 ของภายในหน่วยงาน และติดตามช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีท่ี
ติดเช้ือโควิด-19 โดยได้จัดต้ังช่องทางการส่ือสารผ่านระบบไลน์ (DMSC 
Covid Care Team) ส าหรับให้ข้อมูลด้านการตรวจหาเช้ือ/การเข้ารับการ
รักษา/การให้ความรู้เก่ียวกับโรคติดเช้ือโควิด-19  โดยมีการน าเสนอตัวอย่าง
การด าเนินงานจาก”คณะท างานประเมินความเส่ียงและช่วยเหลือผู้ติดเช้ือโค
วิด-19 ของ สวส” ผ่านทางช่องทางไลน์ดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางประยุกต์
ส าหรับใช้ในหน่วนยงานได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
 ซ่ึงจะมาจากการติดเช้ือจากคนในครอบครัวเป้นส่วนใหญ่ 
- ได้น าเสนอให้แต่ละหน่วยงานได้ส่งข้อมูลจ านวนกลุ่มเส่ียงสูงและผู้ติดเช้ือโค
วิด-19 มาในแต่ละวันโดยตัดข้อมูลของแต่ละวันท่ีเวลา 21.00 น. แล้วจะท า
การรวบรวมส่งสรุปในภาพรวมของกรมฯในวันต่อมาก่อนเวลา 12.00 น.

อธิวัฒน์  ปริมสิริคุณาวุฒิ

ข้อส่ังการ การประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันท่ี 9 สิงหาคม 2564



ท่ี ข้อส่ังการ ผู้รับผิดชอบ/หน่วยด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ระบุ) ผู้ให้ข้อมูล

3 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง ส าหรับงบท่ีเบิกจ่ายได้ให้เร่ง
ด าเนินการทันทีเช่น ค่าตอบแทน/ค่าเส่ียงภัย เพ่ือให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด

รองอธิบดีฯนพ.ปิยะ ศิริลักษณ์
กองแผนงานและวิชาการ

ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงบกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันจันทร์ท่ี 9 สิงหาคม 2564 เพ่ือติดตามการ
บริหารจัดการงบกลาง 
1. งบกลาง ในหมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
กรมได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงท่ีประชุมได้ติดตามการ
ด าเนินงานจัดซ้ือ และเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยก าหนด time line ร่วมกัน 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 
2. ได้พิจารณาการจัดสรรงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) และ
ได้อนุมัติจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างติดตาม เพ่ือเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ต่อไป

สุวัธชัย ศรีพันธ์

4  ติดตามหน่วยงานท่ีไม่รายงานผลในระบบ CO-Lab ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 1.ได้ท าหนังสือแจ้งเตือนให้ลงข้อมูลใน Co-Lab แล้วท้ัง 18 แห่ง ท่ี CIO แจ้ง
ในท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 9 สค. 64 แล้ว
2.เพ่ิมข้อก าหนด The must เร่ือง การลงข้อมูล Co-Lab ใน SARS-CoV-2 
Checklist
3.ห้องปฏิบัติการ รพ.เอกชนบางแห่ง ไม่ลงข้อมูลใน Co-Lab เพราะกลัวถูก
ฟ้องร้องเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย เน่ืองจากยังไม่มีประกาศ
ของทางราชการใดรองรับเร่ืองการส่งข้อมูลให้กรมวิทย์

สุรศักด์ิ หม่ืนพล

5 เร่งรัดการบรรจุพนักงานราชการ ก่อนส้ินปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่าย
การเจ้าหน้าท่ี

เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้
เกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีและ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากข้ึน และตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของสบค. และค าส่ังจังหวัดนนทบุรี 
ก าหนดให้รวมตัวกันไม่เกิน จ านวน 5 คน ดังน้ัน กรมฯ ได้เล่ือนการสอบ
ข้อเขียนออกไปก่อน ท้ังน้ี หากทุกต าแหน่งของพนักงานราชการ ด าเนินการไม่
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มีงบ
บุคลากรไว้รองรับส าหรับการจ้าง

นันธิดา จ้อยพึงพร

หมายเหตุ ขอให้จัดส่งผลการด าเนินงานให้กองแผนงานและวิชาการ ภายในวันท่ี  13 สิงหาคม 2564   ทาง E-mail thidarat.n@dmsc.mail.go.th 


