
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 11/2561 1 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายโอภาส  การย์กวินพงศ ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2.    นายพิเชฐ   บัญญัติ            รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3.    นายสมฤกษ์                     จึงสมาน              รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
ผู้บริหาร 9 
1. นายสมชาย  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 10 
2. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 11 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 12 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  13 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 14 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 15 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 16 
8. นางสาวภัทรวีย์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 18 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 19 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
12. นางสิริภากร  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 22 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 23 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 24 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 26 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 27 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 28 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 29 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 30 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 31 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 32 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  33 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 34 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 35 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 36 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 37 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 38 
 39 
 40 
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นักวิชาการ  1 
1.นายประสาท               ตราดธารทิพย์    ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ     2 
2.นางเดือนถนอม            พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
3. นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
4.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
5.นายสุธน           วงษ์ชีรี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
                             ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
6. นางวิชชุดา   จริยะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
     (ชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
7.นายอภิวัฏ   ธวัชสิน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
     (พิษวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 
8. นายอาชวินทร ์           โรจนวิวัฒน์           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 15 
 16 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 17 
1. นายสุรัคเมธ                       มหาศิริมงคล         ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 18 
ผู้เข้าร่วมประชุม  19 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 20 
    ส านักงานเลขานุการกรม 21 
2.นางอรพิน          จันทร์แย้ม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 22 
         ส านักงานเลขานุการกรม 23 
3.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 24 

   ส านักงานเลขานุการกรม   25 
4.นางสุกัญญา           ก าแพงแก้ว  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 26 
    ส านักงานเลขานุการกรม   27 
5.นางหรรษา                          ทองค า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 28 
    ส านักเลขานุการกรม 29 
6.นายมาลายุทธ           คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 30 
    ส านักงานเลขานุการกรม 31 
7.นางสาวสุจิตรา                      คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 32 

                                    ส านักเลขานุการกรม 33 
8.นางประชุม           ครุฑไทย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 34 
                                      ส านักเลขานุการกรม 35 
9.นายสิทธิพงษ์           สีแสด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 36 
    ส านักเลขานุการกรม 37 
10.นางสุพาพร           เกิดฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 38 
    ส านักเลขานุการกรม 39 
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11.นางสาวมนทิรา           รัชตะสมบูรณ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 1 
   กองแผนงานและวิชาการ 2 

12.นางสาวลัดดาวัลย์          วงค์ชาชม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 
    กองแผนงานและวิชาการ     4 
คณะเลขานุการ  5 
1.นางสาวสมถวิล          สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 
    กองแผนงานและวิชาการ 9 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
4. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 12 
    กองแผนงานและวิชาการ 13 
5.นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 14 
    กองแผนงานและวิชาการ 15 
 16 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 17 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 18 

1.1 ให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยึดหลักอิทธิบาท 4 เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการท างาน  19 
(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 20 

1.2 ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพ 21 
รัตนราชสุดาฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย 22 

1.3 เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดเปาโรหิตย์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ประกอบไปด้วย  23 
พิธีทอดกฐิน มอบทุนการศึกษาและการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์  24 

1.4 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีแผนจัดท าของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ได้แก่ การจัดหน่วยแพทย์ 25 
เคลื่อนที่ทุกอ าเภอ ในวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2561 จึงมอบหมายให้ส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์26 
ออกแบบกิจกรรมที่จะร่วมจัดกับกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งอยู่  27 

1.5 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ / 28 
รพสต. จึงมอบหมายผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทบทวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รพสต. โดย29 
ให้น าเสนอข้อมูลในการประชุมกรมครั้งต่อไป  30 

1.6 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกสภาเทคนิคการแพทย์และนายกสมาคม 31 
เทคนิคการแพทย์ ซึ่งกรมฯต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์พิเชฐ 32 
บัญญัติ ดูแลเครือข่ายต่างประเทศ และรองอธิบดีฯนายแพทยส์มฤกษ์ จึงสมาน ดูแลเครือข่ายภายในประเทศ 33 

1.7 มอบหมายผู้บริหารจัดท า one page โดยทบทวนผลิตภัณฑ์ รายรับ-รายจ่าย (เงินบ ารุง) กิจกรรม/ 34 
ผลงาน/นวัตกรรมในปี 2562 และความต้องการพัฒนาหน่วยงาน รวบรวมส่งที่ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 35 
 36 
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2561      1 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ2 

แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 3 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 
 5 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  6 
  3.1 Bioresource Center  7 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอแผนการสร้างศูนย์ทรัพยากรชีวภาพด้าน8 
การแพทย์ ตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้  9 
ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSC -National Bioresources Center National ) 10 
-ประเทศไทยมีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพด้านการแพทย์เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการเก็บเชื้อโรค เชื้ออันตรายสูง สิ่ง11 
ส่งตรวจจากมนุษย์ 12 
-บริการรับฝากจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย 13 
-เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 14 
ระยะสั้น 1-3 ปี (ปี 62-64) 15 
-การออกแบบอาคารและก่อสร้างอาคาร Phase I Phase IPhase I ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี 16 

งบประมาณ ค่าจ้างออกแบบอาคาร 4.08 ล้านบาท / ค่าก่อสร้างอาคาร phase I 48 ล้านบาท 17 
-การพัฒนาระบบการจัดการ ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 18 
ระยะยาว 3-5 ปี (ปี 63-67) 19 
-ออกแบบและก่อสร้างอาคาร Phase II (ในภูมิภาค หรือ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ระยอง งบประมาณ 20 

434 ล้านบาท) 21 
-พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บ และระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ และนานาชาติ 22 
ผลการด าเนินงาน 23 
1. คณะท างานออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 24 
2. คณะท างานจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 25 
3.คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดประกอบการออกแบบอาคาร ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 26 
  27 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด โดยประธานเสนอให้มีการเตรียมระบบ28 
และบุคลากรเพ่ือรองรับอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า และตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ครบถ้วน โดย29 
มอบหมายผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ อ านวยการ (Director) และสรรหาผู้จัดการ 30 
(Manager) เพ่ือควบคุมงาน ซึ่งควรได้เปิดใช้งานอย่างเร็วปลายปี 63 หรืออย่างช้าภายในปี 64 โดยงปม.ค่าจ้าง31 
ออกแบบอาคารระยะสั้น ให้ใช้เงินบ ารุง โดยงบออกแบบระยะยาวให้ขอจากเงินงบประมาณ 32 
 33 
  3.2 Genomics Thailand 34 
  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สรุปแนวทางการด าเนินงานจากการจัดประชุม 35 
Retreat Genomic Thailand ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับประเทศ ได้ผ่าน36 
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ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีของทั้ง 2 กระทรวง ซึ่งจะน าเข้าประชุมคณะกรรมการปฎิรูปประเทศต่อไปประมาณ1 
เดือนธันวาคม และในส่วนของสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ แบ่งเป็น 4 ด้านคือ 2 

1.การวิจัยและประยุกต์ใช้ (วิจัยฐานข้อมูลพันธุกรรม/โครงสร้างพันธุกรรม) นายแพทย์สุรัคเมธ รับผิดชอบ 3 
2.งานบริการ (การประเมินเทคโนโลยี /การประกันคุณภาพและการพัฒนาบริการ/การควบคุมก ากับดูแลชุดทดสอบ4 
และผลิตภัณฑ์บริการ) ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และดร.นวลจันทร์ รับผิดชอบ 5 
3.การผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ดร.ปนัดดา รับผิดชอบ ) 6 
4.Ethics Legal Social (นายแพทย์อาชวินทร์ รับผิดชอบ) 7 
แผนระยะสั้น  8 
6-7 ธันวาคม 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศวก.ในการตรวจยีนส์ป้องกันการแพ้ยา 9 
ธันวาคม 2561 ติดตามความก้าวหน้าและจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาว 10 
 11 

  มติที่ประชุม  ประธานให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง Genomics Thailand เป็นเทคโนโลยีใหม่ และเป็น12 
ภารกิจที่ส าคัญของกรมฯเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ13 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนระยะ 5 ปีส าเร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเนื่องจากเป็น14 
ประโยชน์และมีความส าคัญกับประชาชน และเหมาะสมกับการลงทุน จึงควรคิดหาวิธี/ช่องทางในการสื่อสารให้15 
ผู้รับบริการได้ทราบทั่วกัน โดยมอบหมายผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หรือผู้จัดการระบบ 16 
บริหารจัดการและติดตามเป็นระยะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  17 

  3.3 อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 18 
   ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี ้ 19 
ประเด็นส าคัญของคณะกรรมการที่ได้ทบทวน  มีดังนี้ (ประชุม 14 พฤศจิกายน 2561) 20 
 1. แนวทางการคิดอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ต้นทุน ยึดแนวทางใหม่ และเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ตามที่ได้21 
แจ้งแล้ว ดังนี้ 22 
 - กรณีเม่ือค านวณต้นทุนแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ขอให้ใช้อัตราใหม่ 23 
 - กรณีเม่ือค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่าค่าบริการของหน่วยงานอื่นที่เป็น  24 
   บริการอย่างเดียวกัน ให้ปรับให้เท่ากับหน่วยงานอื่น หรือปรับเพิ่มสูงกว่าให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน  25 
 - กรณีเมื่อค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ลดลง ให้คงราคาเดิมตามที่ได้ลงประกาศในราชกิจจา26 
นุเบกษาแล้ว 27 
 2. กรณีหน่วยงานมีประเด็นการคิดอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามแนวทางของกรม ขอให้28 
ทบทวนทุกรายการ  และส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 29 
 3. กรณีที่เป็นรายการให้บริการแก่หน่วยงานราชการบางหน่วยงานที่มีเหตุผลความจ าเป็น กรมอาจปรับลด30 
ให้ซึ่งต้องมีการตกลงเป็นกรณีไป เช่น ค่าตรวจคัดกรอง TSH ที่ สปสช.ประกาศราคา การจัดท าแผนผลิตภัณฑ์31 
สุขภาพของ อย-กรมวิทย์ เป็นต้น 32 
 4. การประกาศอัตราค่าตรวจวิเคราะห์และบริการ เป็นอ านาจอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต้องเพ่ิม 33 
การอ้างหลักกฎหมายส าหรับประกาศฉบับใหม่ปี 2562 นี้ 34 
 5. การขอความอนุเคราะห์ ขณะส่งตัวอย่างจะต้องมีหนังสือขอความอนุเคราะห์  ก่อนลงรับในระบบทาง35 
การเงิน ซึ่งเป็นอ านาจของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 36 
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 6. หากมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ภายหลังจากที่ส่งตัวอย่าง และมีการตั้งบัญชีลูกหนี้ ในระบบการเงิน1 
แล้ว เป็นอ านาจของกระทรวงการคลังในการพิจารณาการยกหนี้ 2 
 3 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานแจ้งให้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือน4 
มกราคม 2562 โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดท าข้อมูลส่งกองแผนฯภายในเวลาที่ก าหนด โดยก่อนที่จะออกประกาศราชกิจจาฯ 5 
ให้น าข้อมูลเสนอต่อประธานก่อน และสื่อสารไปยังกระทรวงสาธารณสุขและผู้รับบริการที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 6 
 7 
  3.4 DMSc PT 8 
   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ น าเสนอขั้นตอนการด าเนินงาน โปรแกรม9 
การบริหารจัดการ DMsc PT กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้  10 
-เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ปัจจุบันบริษัทด าเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว 11 
-น าเสนอและพิจารณาแก้ไข ทั้งหมด 4  ครั้ง โดยมีผู้แทนจากศวก.และส่วนกลาง 12 
-ทดสอบโปรแกรม 15 พฤศจิกายน 2561   13 
การด าเนินการต่อไป 14 
-ติดตั้งโปรแกรม เสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 15 
-ด าเนินการฝึกอบรมระบบ  ให้กับหน่วย PT Provider (มกราคม 2562)  16 
-ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายจะเป็นหน่วยแรก ที่น าไปใช้จริง และศวก.สมุทรสงคราม/อุดรฯ/พิษณุโลก  17 
-หน่วยอื่น ๆ ที่จะเปิดรับสมัครสมาชิก หลังเดือน พฤศจิกายน 2561 18 
-ขอความร่วมมือกับ ฝ่ายคลัง เรื่อง “BillีPayment” 19 
 20 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานให้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมกรมเป็นระยะ เนื่องจาก21 
เป็นการด าเนินงานที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหาร22 
ติดตาม 23 
 24 
   25 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 26 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 27 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  28 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 งบประมาณ29 
ที่ได้รับทั้งสิ้น 1,408,898,800.00 บาท ได้รับเงินประจ างวด 707,124,900.00 บาท  30 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ วันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที ่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงินจ านวน 31 
56,314,721.13 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน 32 
จ านวน 160,458,950.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.69 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมาย33 
การเบิกจ่าย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เบิกจ่ายร้อยละ 14.14 ของงบประมาณ  34 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ35 
อยู่ในอันดับ 9 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 3.92    36 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 499,488,853.71 บาท  มีรายรับ37 
ทั้งสิ้น 38,636,796.71 บาท  มีรายจ่ายทั้งสิ้น 25,260,606.33 บาท  คงเหลือทั้งสิ้น 512,865,044.09 บาท 38 
รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 79,006,526.60 บาท  39 
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งบลงทุนปี 2562 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 423,404,200 บาท 1 
การด าเนินงาน จ านวน 

(รายการ) 
จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์ จ านวน 394  รายการ วงเงิน 
353,237,800 บาท 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ 
 

   2.  รอเงินงวด 
   3.  ก่อหนี้ผูกพัน 

 
 

19 
 

153 
222 

    
 
71,708,300 
 
141,354,110 
104,218,346 

 
 
สวพ, สชพ, สคอ,ขอนแก่น
,นครราชสีมา 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 
63,903,900 บาท 
   1. สวพ  
 
   2. ศวก. ขอนแก่น 
   3. ศวก. อุดรธานี 
  4.  ศวก. ตรัง 
  5.  ศวก.เชียงราย 

 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
8,000,000 
 
8,700,000 
4,000,000 
2,417,500 
1,700,000 

 
 
อยู ่ระหว่างขออนุมัติเง ินบ ารุง
จ้างออกแบบ 
อยู่ระหว่างปรับแบบ 
อยู่ระหว่างจัดท า TOR 
ประกวดราคาครั้งที่ 3 
ท าสัญญาแล้ว 
(1,292,000 บาท) 

 2 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  3 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  4 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  5 
หนังสือ สงป.ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว103 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 6 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภี ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1  8 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี ้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2  9 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11  10 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11  11 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11  12 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88.00  13 
งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2562 14 
หมวดงบประมาณ (งบลงทุน) รวมทั้งสิ้น 479.0287 ล้านบาท แบ่งเป็น 15 
ครุภัณฑ์ จ านวน 353.2378 ล้านบาท 16 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม 63.9039 ล้านบาท)  17 
รายการผูกพันเดิม 39.0864 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 24.8275 ล้านบาท  18 
 19 
 20 
 21 
 22 
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จ านวนครุภัณฑ์ส่วนกลาง (แยกตามหน่วยงาน ) 1 

 2 
จ านวนครุภัณฑ์ ศวก. (แยกตามหน่วยงาน) 3 

 4 
        5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
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จ านวนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แยกตามหน่วยงาน) 1 

 2 
สรุปผลการติดตามงบลงทุนงวดที่ 1 3 
ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 จ านวน 208.0392 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง(ในภาพกรม) 158.1386 ล้านบาท (ร้อยละ 76.01)  4 
 ท าสัญญาแล้ว 119.4240 ล้านบาท (ร้อยละ 57.40) 5 
งบประมาณจัดสรรงบลงทุนงวดที่ 2 6 
ได้รับงบประมาณงวดที่ 2 จ านวน 201.5360 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง(ในภาพกรม) 131.5306 ล้านบาท (ร้อยละ 65.27)  7 
 ท าสัญญา รองบประมาณงวดที่ 2 ท าเรื่องตกลงกับ สงป.จ านวน 201.5360 ล้านบาท  8 
 9 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการดังนี้ 10 
1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน  11 
2.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินการ (กรมได้จัดสรรงบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว) โดยเฉพาะงบอบรม ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ12 
ภายในไตรมาสที่ 1 อย่างน้อย 50% และเร่งรัดการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 13 
3.เร่งรัดการวางสัญญา PO 14 
4.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561  15 
5.หากมีกรณีสงสัยผู้รับจ้างจะทิ้งงาน ให้แจ้งกรมด่วน เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 16 
6.ครุภัณฑ์ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. หากมีปัญหาให้รีบแจ้ง 17 
7.มอบหมายผู้บริหารตรวจสอบงานพัสดุ/คลัง ของหน่วยงานตนเองในการลงระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน 18 

ประธานมอบแนวทางการบริหารจัดการลูกหนี้คงค้าง ดังนี้ 19 
1.ภาครัฐ จัดการแต่ละรายโดยต้องมีรายละเอียดประกอบ 20 
2.ภาคเอกชน ด าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย โดยจะด าเนินการในภาพรวมของกรม 21 
 22 
 4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ    23 
            รองอธิบดีฯนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) รายงานตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 24 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ปีงบประมาณ 2562  25 
-แต่งตั้ง นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการและผู้แทนฝ่าย26 
บริหารคุณภาพ (QMR) ตามค าสั่งกรมฯที่ 3263/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 27 
-แต่งตั้ง นางกุลธิดา ศิริวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ต าแหน่งผู้จัดการคุณภาพ (QM) ตาม28 
ค าสั่งที่ 3264/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  29 
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-แต่งตั้ง  ผทว.กนกพร อธิสุข , ผทว.สุธน วงษ์ชีรี และผทว.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ต าแหน่งที่ปรึกษาระบบบริหาร1 
คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามค าสั่งที่ 3265/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 2 
รายงานผลจากการตรวจประเมิน  Surveillance ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 3 
ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง 1 เรื่องซึ่งแยกเป็น 3 ประเด็น ( ศวก.ตรัง ) และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง (OFI) 13 4 
เรื่อง (ทุกหน่วยงาน) 5 
1.พบไมโครปิเปต จ านวนหนึ่งที่ไม่มีความชัดเจนของสถานะเครื่องมือวัดว่าได้รับการสอบเทียบแล้วหรือไม่ เมื่อไหร่ 6 
(7.1.5.2) 7 
2.การจัดการกับตัวอย่างอาหารที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์แล้วยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่นที่ห้องปฏิบัติการชั้น 2 ตรวจ8 
พบตัวอย่างอาหารจ านวนมากเก็บไว้ในตู้เย็นที่ระบุว่ารอท าลายแต่ภายในตู้ไม่สามารถรักษาความเย็นได้และตัวอย่าง9 
อาหารบางรายการก็วิเคราะห์เสร็จแล้วเป็นเวลานานมาก ส่วนตู้เย็นที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เมื่อเปิดดูพบ10 
ตัวอย่างอาหารบางรายการรับเข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้น (8.6) 11 
3.ระบบการจัดการสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบของห้องปฏิบัติการอาหารยังไม่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะที่ชั้น 2 พบ12 
สารเคมีหลายรายการที่หมดอายุแล้ว สารเคมีหลายรายการระบุวันเปิดใช้ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้น (8.7) 13 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง (OFI) 14 
-ส่วนกลาง (คณะเลขานุการ QMR สล/ผน/กพร/ศทส, สถาบันชีววัตถุ, ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์) 15 
1.ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสเพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรม เพ่ือให้มั่นใจว่าความต้องการและความ16 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถูกน ามาทบทวนมาตรการครบถ้วน 17 
2.ทบทวนและปรับปรุง Audit Checklist เช่น น าผลตรวจประเมินจากครั้งก่อนมาระบุเพ่ือติดตามในการตรวจครั้ง18 
ต่อไป 19 
-ส่วนภูมิภาค ( ศวก ตรัง นครสวรรค์ และอุบลราชธานี) 20 
1.ทบทวนสรุปความเพียงพอของทรัพยากรให้ชัดเจน ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 21 
2.ทบทวนความเสี่ยงและโอกาสเพิ่มเติมให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมและถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 22 
3.ทบทวนการติดตามประเมินสมรรถนะของ External Provider เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 23 
4.มาตรการด้านความปลอดภัย : การจัดการสิ่งส่งตรวจ (การส่งคืน/ท าลาย ) ระบบการใช้-การวัดปริมาณรังสีส่วน24 
บุคคล /สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ/ บันทึกการตรวจสอบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 25 
5.ทบทวนความเหมาะสมของข้อความวัตถุประสงค์คุณภาพ / แนวทางบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ 26 
6.การ SWOT ข้อมูลบริบทองค์กร ไม่มีรายละเอียดและบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน 27 
-ก าหนดการแก้ไขตามแบบฟอร์มและตอบกลับที่ CAR@ursthailand.com และ cc มายงั E-Mail : 28 
thidarat.n@dmsc.mail.go.th (คณะเลขานุการ QMR) ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2561 29 
 30 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่องต่อไป 31 
 32 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  33 
  5.1 การก าหนดองค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ34 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 35 

      นางประชุม ครุฑไทย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 36 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 37 
       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล38 
เรือนสามัญตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ตามหนังสื่อที่ นร.1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยก่อนเริ่มรอบ39 

mailto:thidarat.n@dmsc.mail.go.th
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การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้1 
ข้าราชการพลเรือนสี ามัญในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และได้ก าหนดองค์ประกอบในการประเมินและสัดส่วนคะแนน2 
ของแตล่ะองค์ประกอบ คือ  3 
ข้าราชการทุกประเภทต าแหน่ง 4 
1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 ประกอบด้วย  5 
-งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ของกรม 6 
-งานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 7 
-งานตามภารกิจหรือตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (job description) 8 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ ร้อยละ 20 ประกอบด้วย  9 
-สมรรถนะหลัก (ทุกประเภทต าแหน่ง)  10 
-สมรรถนะทางการบริหาร (ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ และประวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)  11 
-สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 12 
3. งานที่ได้รับมอบหมายและองค์ประกอบอ่ืน ร้อยละ 10 13 
ข้อดีของการก าหนดงานที่ได้รับมอบหมายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ 14 
1.กรณีท่ีมีงานเร่งด่วนที่ส าคัญซึ่งต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน  ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมาย15 
งานได้ 16 
2.ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจ าแนกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 17 
ข้อเสีย : กรณีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีงานที่ได้รับมอบหมายที่ชัดเจน จะยากต่อการประเมินของผู้บังคับบัญชา  18 
 19 
  มติที่ประชุม  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบ และให้ด าเนินการตามที่กพ.ก าหนด โดยให้ผู้บริหาร20 
ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 21 
 22 
 5.2 การเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 23 
      ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี น าเสนอแผนการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์24 
ที่ 4 สระบุรี ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 25 
ข้อมูลทั่วไป 26 
-เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าระดับกองและรับผิดชอบงานในระดับเขตรวมอยู่ด้วย ซึ่งแบ่งส่วนราชการ เป็น 3 27 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ และงานบริการด่านหน้า 28 
-รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี  สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง 29 
ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี 30 
บุคลากร 31 
-ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจ านวน 16 คน คือ ข้าราชการจ านวน 6 คน พนักงานราชการ จ านวน 8 คน และ32 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 2 คน 33 
บทบาทหน้าที ่34 
ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๖๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 35 
-ให้บริการรับตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 36 
-ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37 
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-พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 1 
-ประสาน สนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายบริการที่ ๔ ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง2 
ทั้งภายในและนอกหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 3 
โครงการก่อสร้าง 3 โครงการ  4 
1.บ้านพักผู้อ านวยการ 5 
-ก าหนดส่งมอบ 1  ตุลาคม 2561 6 
-ความก้าวหน้าของการด าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน ณ ปัจจุบัน 100%  ผู้รับจ้างด าเนินการแล้ว 26.20%  ซึ่งช้า7 
กว่าแผนประมาณ  73.8% อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างท าการเสนอแผนงานใหม่ เนื่องจากแผนงานเดิมได้หมดสัญญาจ้าง8 
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561  9 
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน10 
ให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญาจ้าง  จึงต้องเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท   11 
2.งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 12 
-ก าหนดส่งมอบ 3 ธันวาคม 2561 13 
- ความก้าวหน้าของการด าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน ณ ปัจจุบัน 80% ผู้รับจ้างด าเนินการแล้ว 100%  ซึ่งเร็ว14 
กว่าแผนประมาณ  20%   15 
-  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีก าหนดการประชุมตรวจรับงาน งวดที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 ,3.4 , 3.5 , 3.6 16 
(งวดสุดท้าย)  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 17 
3.อาคารชุดพักอาศัยส าหรับข้าราชการ 39 ยูนิต 18 
-ก าหนดส่งมอบ 10 ตุลาคม 2562 19 
-  ความก้าวหน้าของการด าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน ณ ปัจจุบัน 13.43% ผู้รับจ้างด าเนินการแล้ว 21.27%  ซึ่ง20 
เร็วกว่าแผน  7.84%   21 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 , 4 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 22 
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Years Plan (2562 – 2564) 1 

 2 
Years Plan (2562 – 2564) 3 

 4 
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 1 

 2 
   3 
  มติที่ประชุม  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบแผนเบื้องต้นในหลักการ และเห็นควรเปิดให้บริการอย่าง4 
เร็วที่สุด ไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 และเปิดศวก.อย่างเป็นทางภายในปีงบประมาณ 2562 5 
(เบื้องต้นก าหนดวันที่ 9 กันยายน 2562)  โดยให้วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับบริการเป็นส าคัญ 6 
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ก ากับดูแลในภาพรวม 7 
 8 
  5.3 การสั่งการในกรณีฉุกเฉิน 9 
      เลขานุการกรม น าเสนอ(ร่าง)ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามเอกสารประกอบการ10 
ประชุม ดังนี้ 11 
 12 
 13 
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 1 
 มติที่ประชุม  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยประธานมอบหมายส านักงานเลขานุการกรม2 
และผู้เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรกรมรับทราบและเข้าใจตรงกัน 3 
 4 
 5.4 ค าของบประมาณปี 2563 5 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอทิศทางการจัดท างบประมาณปี 2563 ตามเอกสาร6 
ประกอบการประชุม ดังนี้  7 

ประเภทงบรายจ่าย ค าขอ ปี 63 (ล้านบาท) 

รวมทั้งสิ้น 2,268.1511 

1. งบบุคลากร 527.8541 

2. งบด าเนินงาน 861.3717 

3. งบลงทุน 767.4450 

3.1 ครุภัณฑ ์ 526.3600 

3.2 สิ่งก่อสร้าง 241.0850 

4. งบอุดหนุน 1.4000 

5.งบรายจ่ายอื่น 67.2170 

5.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 10.5803 

5.2 ค่าใช้จ่ายงานวิจัย 99.5000 
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งบลงทุน ค าขอ ปี 63 (ล้านบาท) 

รวมทั้งสิ้น 767.4450 

ครุภัณฑ ์ 526.3600 

สิ่งก่อสร้าง 241.0850 

 1 
หน่วยงาน ค าของบลงทุน 

สล 184,670,000 (ตึก MSI) 

ศทส. 40,193,000 

สมป 7,000,000 

สชว. 17,150,000 

สวส. 41,940,000 (ปรับปรุง BSL3) 

สวพ. 45,520,000 

สชพ. 21,000,000 

สคอ. 55,633,000 

สสว. 9,895,000 

สรส. 55,482,000 

สยวส. 44,942,200 

 2 
หน่วยงาน ค าของบลงทุน 

ศวก.ที่1 เชียงใหม่ 16,640,000 

ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย 14,295,000 

ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก 10,176,000 (ซ่อมบ้านพัก โรงจอดรถ ถนน ปรับพื้นท่ี ท่อน้ า) 

ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ 14,955,000  
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หน่วยงาน ค าของบลงทุน 

ศวก.ที่ 4 สระบุรี 96,194,520 (ปรับภูมิทัศน์) 

ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 17,748,000 (บ้านพักระดับ 9) 

ศวก.ที่ 6 ชลบุรี 6,182,600  

ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 8,200,000 

ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 5,144,450 

ศวก.ที่ 9 นคราชสีมา 6,514,000 

ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี 56,218,700 (ระบบปรับอากาศ Generator) 

ศวก.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 4,300,000 

ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต 1,960,000 

ศวก.ที่ 12 สงขลา 10,650,000 

ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 10,151,500 

ทิศทางการจัดท างบประมาณปี 2563  1 
1.ทดแทน/งานประจ า สิ่งก่อสร้างที่ต้องซ่อมแซม  2 
2.ตอบสนองเชิงนโยบาย (Genomics Thailand และสมุนไพร) 3 
3.สร้างรายใด้ 4 
4.พ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น ระบบไอที 5 
5.ที่พักอาศัย 6 
6.ความปลอดภัย 7 
7.ศูนย์สระบุรี 8 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา  9 
ขอให้หน่วยงานทบทวนค าของบประมาณ ตามแนวทางของผู้บริหาร ส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 10 
 11 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานแจ้งให้หน่วยงานทบทวนค าของบประมาณ ตามแนวทางของผู้บริหาร 12 
ภายในระยะเวลาที่กองแผนฯก าหนด ในภาพรวมเชิงโครงสร้างมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ก ากับดูแล 13 
 14 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  15 
  6.1 6.1หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต  16 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 
 รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  18 
หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน 19 
 20 
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1. ศึกษาผ่านระบบ e-learning ของส านักงาน ก.พ. 
(จ านวน 7 หลักสูตร)  

2.  ศึกษาผ่ าน Facebook กลุ่ มงานคุ้ มครอง
จริยธรรม 
(จ านวน 2 หลักสูตร) 

1.1  E15 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (3 ชั่วโมง) 
1.2  LA06 : วินัยและจรรยาข้าราชการ (3 ชั่วโมง) 
1.3  PC36 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (3 ชั่วโมง) 
1.4  E08 : ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (3 ชั่วโมง) 
1.5  E09 :  มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม           
(3 ชั่วโมง) 
1.6  E10 : ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
1.7  E12 : คุณธรรมส าหรับข้าราชการ (3 ชั่วโมง) 

2.1  หลักสูตรประมวลจริยธรรมส าหรับบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2.2  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption 
Education) 

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่  1 
1.กลุ่มเจ้าหน้าที่ อบรมหลักสูตรที่ 1-3  2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก าหนดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  3 
ข้าราชการ / พนักงานราชการ จ านวนร้อยละ 100  4 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวนร้อยละ 10  5 
2.กลุ่มอ านวยการ/รองผู้อ านวยการ จ านวนร้อยละ 100  6 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมหลักสูตรที่ 1-4 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบรมหลักสูตรที่ 5-7 7 
ระยะเวลาการอบรม : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรี ่ม 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 8 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 9 
ศึกษาผ่าน Facebook กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 10 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หลักสูตรประมวลจริยธรรมส าหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 12 
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน / หลักสูตร   13 
ระยะเวลาการอบรม : เวลาการอบรม 3 เดือน และ ท าแบบทดสอบ 1 เดือน  (ก าหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 14 
 15 
      มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ด าเนินการต่อไปและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 16 
 17 
  6.2 มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทาง18 
ราชการออกให้จากประชาชน) 19 
                    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 20 
ที่มา มติ ครม. 2 ตุลาคม 2561 21 
เห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทางราชการออก22 
ให้จากประชาชน)โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการระยะสั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 23 
พฤศจิกายน 2561 24 
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ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ นร.1200/ว 26 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ1 
ด าเนินงานตามมาตรการระยะสั้น ดังนี้ 2 
1.ส ารวจว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบที่ก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นส าเนา3 
เอกสารที่ทางราชการออกให้มาประกอบการพิจารณาด าเนินการ ไม่ว่าเอกสารนั้นจะออกโดยหน่วยงานเองหรือ4 
หน่วยงานอื่น 5 
2.ถ้ามีตามข้อ 1 ให้หน่วยงานนั้นประสานหน่วยงานผู้ออกเอกสารเพ่ือให้ส่งส าเนาเอกสารนั้นมาให้ โดยจัดส่งทาง6 
โทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้วิธี เชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 
3.การด าเนินการตามข้อ 2 ไม่ต้องท า MOU เพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้องประสานงานกันเพ่ืออ านวย8 
ความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนอยู่แล้ว 9 
4.ให้หน่วยงานผู้ขอเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารแทนการให้ประชาชนผู้รับบริการเป็นผู้ลง10 
นามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นผู้ออกเอกสารเองให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าส าเนา11 
เอกสารนั้นเองและเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง  12 
 13 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบและประธานมอบหมายให้ผู้บริหารทบทวนแนวทางปฏิบัติของ 14 
หน่วยงานตนเอง เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่รัฐบาลติดตาม และมีผลต่อประชาชน   15 
 16 
       6.3 เรื่องจากคณะกรรมการพัฒนากลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์                    17 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์18 
การแพทย์ น าเสนอ ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  19 
สรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 14 ตุลาคม 2561 20 
1. โครงการบูรณาการกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 
-โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  22 
-โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (โรงพยาบาลสมเด็จ23 
พระยุพราช/โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์) 24 
- โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย สังกัดส านักงาน25 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 26 
2. พิจารณา(ร่าง)ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มศูนย์ฯ /ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง 27 
-AMR 28 
- วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 29 
        - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอ าเภอต้นแบบศูนย์ฯแจ้งเตือนภัย 30 
           เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 31 
        - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ด้านอาหาร 32 
          และเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 33 
  -Green and Clean hospital 34 
3. บูรณาการงานด้านรังสีกับส านักรังสีฯ 35 
-การเสนอแก้ไข พรบ. นิวเคลียร์ 36 
-ภารกิจของกรมฯเรื่องการจดแจ้งเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์  37 
-กรมฯ พัฒนาการให้บริการ One stop ด้านรังสีฯ รองรับการให้บริการตาม พรบ.ฯ 38 
 -กลุ่ม ศวก. ร่วมให้บริการ One stop ด้านรังสีฯ  39 
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 -อยู่ในระหว่างทดสอบการท างานของระบบ  1 
 -เริ่มใช้งาน มกราคม 2562 2 
 -ก าหนดรูปแบบรายงานผลการทดสอบงานรังสีฯของกรมเป็นแบบเดียวกัน 3 
 4 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย ให้น าเสนอความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  5 
และให้เพิ่มเติมในประเด็นความต้องการของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
 7 

6.4 ผลการด าเนินการ PMQA   8 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 9 

หมวดที่ได้รับรางวัล 10 
ปี 2559 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 11 
ปี 2560 หมวด 1 การน าองค์การ 12 
การด าเนินการปี 2561 เสนอขอรับรางวัลในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4  13 
หมวด 3 ได้รับการ Site visit พบยังมี Gap ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง (การจ าแนกลูกค้า/การสร้างความสัมพันธ์กับ14 
ลูกค้า) 15 
ผลการประเมินตนเองของแต่ละหมวด รอบ 2 (คะแนนเต็ม 5) 16 

หมวด คะแนนประเมินตนเอง 
1.การน าองค์การ 4.75 
2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3.77 
3.การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.30 
4.การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.15 
5.การมุ่งเน้นบุคลากร 3.06 
6.การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 4.40 

ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงปี 62 : Maintainของเดิมและปิด Gap ในแต่ละหมวด 17 
 18 
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า PMQA เป็นกลไกในการส่งเสริม19 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ดี นอกเหนือจากการเข้าประกวดรางวัล 20 
 21 
  6.5 วัสดุอ้างอิงท่ีผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 
  ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 23 

เนื่องจากโครงการผลิตวัสดุอ้างอิงโดยหน่วยงานต่างๆในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นโครงการที่ส าคัญ 24 
เพราะทุกหน่วยงานต้องใช้วัสดุอ้างอิงในงานควบคุมคุณภาพ ทั้งในการตรวจเอกลักษณ์ และตรวจหาปริมาณ25 
สารส าคัญ ในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นมี26 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งวัสดุอ้างอิงที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง การ27 
พัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นใช้เอง เป็นการลดการน าเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้28 
ยังให้บริการจ าหน่ายแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในราคาถูกกว่าการน าเข้า เป็นการสนับสนุ นอุตสาหกรรม29 
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพภายในประเทศให้มีวัสดุอ้างอิงใช้ในงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ด้าน30 
สุขภาพที่มีคุณภาพดี  31 
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ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงได้วางแผนการผลิตวัสดุอ้างอิงของหน่วยงานในช่วงเวลาปี 2562-2567 เพ่ือให้ทันต่อ1 
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านสมุนไพร 2 
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการบูรณาการโครงการผลิตวัสดุอ้างอิงด้านสมุนไพรโดยเป็นความร่วมมือของ3 
หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆด้วยเช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น 4 
 5 

 6 
 7 
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 1 
 2 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  3 

 4 
6.6 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 5 

  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 6 
ที่มา มติ ครม. 17 กรกฎาคม 2561 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็น 1 ใน 5 กิจกรรม7 
ภายใต้โครงการ “ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสี ่งแวดล้อม” ทุกหน่วยงานต้องด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศและก าหนด8 
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 9 

เกณฑ์การประเมินผล : แบ่งเป็น 2 รอบทุก 6 เดือน  10 
รอบท่ี 1 วัดผลการด าเนินกิจกรรม 11 
รอบที่ 2 วัดผลลัพธ์ (ขยะมูลฝอยลดลง 5% ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง 10% แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้12 

ครั้งเดียวทิ้ง ลดลง 10% โฟมบรรจุอาหารลดลง 100%) 13 
ขอบเขตการประเมิน : หน่วยงานราชการระดับกระทรวง กรม ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส่วนกลาง ไม่รวม 14 

ศูนย์/เขต/ภาค ที่ตั้งในภูมิภาค  15 
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 1 
 2 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ก ากับดูแลด้าน3 

ปฏิบัติการร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม และรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ ก ากับดูแลด้านการประเมินผลร่วมกับ กพร. 4 
 5 
6.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ7 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 8 
 9 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ร่วมกันเสนอแนวคิด และมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สม10 
ฤกษ์ ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 

 12 
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  13 

  7.1 ประธานน าเสนอแนวทางการปฏิรูปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวง14 
สาธารณสุข โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลาง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลด้าน15 
ห้องปฏิบัติการของประเทศ /เชื่อมโยงกับสป. การของบประมาณปี 2563 เพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  16 
 17 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 18 

       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 19 
       ผู้จดรายงานการประชุม 20 

 21 
                                       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง22 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 23 


