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รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผู้มาประชุม
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายโอภาส
2. นายพิเชฐ
3. นายสมฤกษ์
ผู้บริหาร
1. นายบัลลังก์
2. นางสาวประไพ
3. นางวิริยามาตย์
4. นางกุลธิดา
5. นายยุทธนา
6. นางปราณี
7. นางสาวสุรัชนี
8. นางสาวภัทรวีร์
9. นางบุญญาติ
10. นางสาววรางคณา
11. นายปนิสภ์
12. นางสิริภากร
13. นายสังคม
14. นางสาวจิราภรณ์
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์
16. นางจินตนา
17. นายทรงพล
18. นางศิริวรรณ
19. นางสาวนิตยา
20. นางเลขา
21. นางสาวเกษร
22. นายบรรจง
23. นายกมล
24. นางสาวกัลยา
25. นางสาวอรทัย
26. นางสาวธาริยา
27. นายวิชัย
28. นางอนงค์
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี

การย์กวินพงศ์
บัญญัติ
จึงสมาน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อุปพงษ์
วงศ์สินคงมั่น
เจริญคุณธรรม
ศิริวัฒน์
บางม่วง
นาคประสิทธิ์
เศวตศิลา
สร้อยสังวาลย์
เจริญสวรรค์
อ่อนทรวง
วณิชชานนท์
แสงกิจพร
วิทยนันท์
เพชรรักษ์
รัตนเดชานาคินทร์
ว่องวิไลรัตน์
ชีวะพัฒน์
ชัยสมบูรณ์พันธ์
เพียรทรัพย์
ปราสาททอง
บุญยรักษ์โยธิน
กิติรัตน์ตระการ
ฝอยหิรัญ
อนุลักขณาปกรณ์
สุพรรณ
เสาวรัญ
ปราสาททอง
เขื่อนแก้ว
รัศมีประเสริฐสุข

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
(แทน)ผู้อานวยการสถาบันชีววัตถุ
ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
(แทน)ผู้อานวยการสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
(แทน)ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ผู้อานวยการสานักยาและวัตถุเสพติด
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เลขานุการกรม
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
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นักวิชาการ
1.นางเดือนถนอม

พรหมขัติแก้ว

2. นางกนกพร

อธิสุข

3. นายอาชวินทร์
4. นางเกตุ

โรจนวิวัฒน์
สินเทศ

5.นางสาธิตา

ปานขวัญ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. นายสมชาย
แสงกิจพร
2. นายประสาท
ตราดธารทิพย์
3. นางสาวบุษราวรรณ
ศรีวรรธนะ
4. นายสุธน

วงษ์ชีรี

5. นางสาวมาลินี

จิตตกานต์พิชย์

6. นางวิชชุดา

จริยะพันธุ์

7. นายอภิวัฏ

ธวัชสิน

8. นายสุรัคเมธ
9. นายมาลายุทธ

มหาศิริมงคล
คัชมาตย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาววันทนา

อัครปัญญาวิทย์

2.นางสาววรารัตน์

แสงสุวรรณ

3.นางสาวอภิรดี

เฉยรอด

4.นางสุกัญญา

กาแพงแก้ว

5.นางหรรษา

ทองคา

6. นางสาวมนทิรา

รัชตะสมบูรณ์

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เทคโนโลยีชีวภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(วิทยาศาสตร์กายภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี
นักพิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ
สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(จุลชีววิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ภูมิคุ้มกันวิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชีววิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พิษวิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ
นิติกรชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สานักเลขานุการกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
วันที่ 30 เมษายน 2562
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7. นายสุเมธ

เที่ยงธรรม

8. นางสาวสุจิตรา

คุ้มโภคา

9. นายนิวัฒน์

พันเหลา

คณะเลขานุการ
1.นางสาวสมถวิล

สายนภา

2. นางสาวศรันญา

มานะรุ่งเรืองสิน

3.นางสาวรุจิราพร

แตงผึ้ง

4.นางสาวรสรินทร์

หมัดสมาน

5. นายการัณยภาส

ยาคา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไป
สานักเลขานุการกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเทศสัมพันธ์
กองแผนงานและวิชาการ
บรรณารักษ์
กองแผนงานและวิชาการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การประชุมกรมฯครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของปี นี้ ที่มีการประชุมนอกสถานที่ ขอขอบคุณสถาบัน วิจัย
สมุนไพรและทีมงานที่จัดการการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร จ.จันทบุรี สวนสมุนไพรถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ทิศทางการดาเนินงานสวนสมุนไพรทั้ง 4 แห่ง นอกจากเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์พืชแล้ว จะ
ดาเนินการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
ทบทวนโดยเร็ว และงานวิจัยกัญชา มอบสถาบันวิจัยสมุนไพร นาเสนอในการประชุมกรมฯครั้งต่อไป
1.2 เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกวั นที่ 4-6 พ.ค.2562 ขอให้ ทุ ก ท่ า นได้ ร่ ว มกิ จ กรรม/
มอบหมายบุคลากร ในการร่วมกิจกรรมต่อไป
1.3 กรมฯได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณสานักงานเลขานุการในการจั ดพิธี และ
ผู้อานวยการทุกสานักทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่มาร่วมกิจกรรม
1.4 ขอแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยสมุนไพร ที่ได้รับรางวัล Silver Award จากมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
1.5 ฝากประชาสัมพันธ์จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข
1.6 มอบผู้ประสานงานด้านต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
- ดาวน์ซิมโดรม มอบ ผอ.ศวก.นครสวรรค์
- TB LAMP มอบ ผอ.ศวก.ขอนแก่น
- กัญชา มอบ ผอ.ศวก.เชียงใหม่
- ยีนแพ้ยา มอบ ผอ.ศวก.พิษณุโลก
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ทา
การแก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3
1.

2.

3.
4.

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO ความก้าวหน้าการจัดทาระบบ Data Center I-Lab
รองอธิบดี นพ.พิเชฐ บัญญัติ รายงานความก้าวหน้าการจัดทาระบบ Data Center I-Lab ดังนี้
การพัฒนา DMScDataCenter งบประมาณ 4 ล้านบาท เริ่มใช้งาน 1 พ.ค.62
- จัดหาซอฟท์แวร์สนับสนุน 4 ระบบ
- ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัส
- โอนย้ายระบบงานและฐานข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลกระทรวงฯ
- สร้างระบบสารองระบบงานและฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบ LIS งบประมาณ 1 ล้านบาท
- System Diagram
- Database Design and ER Diagram
- Data Dictionary
- พัฒนา e-submission และ e-report บางส่วน
ติดตั้งระบบที่พัฒนาทั้งหมด พร้อมใช้งานจริง
MRS ระบบผู้บริหาร
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. สามารถศึกษาระบบ Health Data Center ของกระทรวงฯ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีและได้มาตรฐาน
2. กาหนดเป้าหมาย ดังนี้
- ปี 2562 จัดระบบให้เป็นทิศทางเดียวกัน
- ปี 2563 สามารถดูระบบข้อมูลด้าน Lab ของกระทรวง
- ปี 2564 สามารถดูระบบข้อมูลด้าน Lab ของทั้งประเทศได้
3. ต้องเป็นไปตามกฎหมาย คือ พรบ.คอมพิวเตอร์ , พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ พรบ.ไซเบอร์ โดยขอให้
นาเสนอเพิ่มเติมในคราวหน้า
4. ควรมีการเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน และกาลังคนตามที่เหมาะสม
5. ควรเตรียมแผนเงินบารุงสาหรับปี 2563
6. ในเรื่องการนาไปใช้งาน และการดาเนินงานใดๆในด้านนี้ ขอให้มีการแจ้งศทส.และรายงาน CIO ให้ทราบด้วย
3.2 เรื่องจาก CHRO ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล
รองอธิบดี นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน นาเสนอความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล ดังนี้
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรองผู้อานวยการ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภทอานวยการของกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1.4 ต่างลักษณะงาน คือ 1) มีคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง บทบาท
หน้าที่ หรือภาระงานต่างจากลักษณะงานเดิมที่ปฏิบัติภายในกอง หรือสานัก หรือศูนย์ หรือกลุ่ม หรืองาน โดยชื่อ
ตาแหน่ งในสายงานไม่เปลี่ ย นแปลง และสอดคล้ องกับหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2558 ได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภท อานวยการระดับต้นและระดับสูง ว่าจะต้ อง
มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนด ตาแหน่งประเภทอานวยการตามที่ ก.พ. กาหนด
(ร่าง) หน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อานวยการ
ด้านบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านบริการ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ - กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข
(กพว.)
- กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข
1. วางแผนปฏิบัติการ
1. นวัตกรรม วิชาการ ความรู้และ 1. พัฒนางานบริการ
สารสนเทศ
2. บริหารความเสี่ยง
2. บริหารความเสี่ยง
2. บริหารความเสี่ยง
3. กากับติดตาม
3. กากับติดตาม
3. กากับติดตาม
4. แผนพัฒนาบุคลากรและแผน
4. แผนพัฒนาบุคลากรและแผน
4. แผนพัฒนาบุคลากรและแผน
อัตรากาลัง
อัตรากาลัง
อัตรากาลัง
5. ประสานงาน
5. ประสานงาน
5. ประสานงาน
6. ระบบบริหารคุณภาพ
6. ระบบบริหารคุณภาพ
6. ระบบบริหารคุณภาพ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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การกาหนดกรอบอัตรากาลัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

2
3

4
5

การบริหารอัตราว่าง
เกลี่ยอัตรากาลังที่เป็นตาแหน่งว่าง
รองรับงานตามนโยบาย
1. งานรังสี (เพื่อรองรับ พ.ร.บ. นิวเคลียร์)

อัตรากาลังที่ต้องการ
ข้าราชการ พนักงาน
พกส.
ราชการ
4
11
9

จ้างเหมา
บริการ
3
27

2. งาน Genomics Thailand

4

16

-

-

20

3. การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4

30

-

-

-
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การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ กรณีตาแหน่งสาหรับหัวหน้ากลุ่มงาน
ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548
-เป็นตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 1ระดับ และรายงานตรงต่อผู้อานวยการกอง
-ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา จานวน 4 ตาแหน่ง ซึ่งต้องเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน 2 ตาแหน่ง อาจนา
ตาแหน่งประเภททั่วไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจาที่กาหนดเป็นกรอบพนักงานราชการ มานับรวมได้ เท่ากับ 2 : 1
-ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ และต้อง
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก
-เป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ
ซึ่งมีผลทาให้เกิดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ การจัดแบ่งงานดังกล่าว อ.ก.พ. กระทรวง ได้
เห็นชอบด้วยแล้ว
-ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด (ต้องได้คะแนน 80
คะแนนขึ้นไป)
-มีตาแหน่งว่างมายุบรวม เพื่อให้ครอบคลุมค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
-ขณะนี้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รวมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1เชียงราย สามารถ
กาหนดตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นระดับชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ได้ โดยต้องมีตาแหน่งว่างมายุบเลิก
-อนาคตถ้าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง เป็นศูนย์ภายใน รวมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12
สงขลา กรอบตาแหน่งของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12สงขลา จะสามารถกาหนดตาแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป เป็นระดับชานาญการพิเศษได้ โดยต้องมีตาแหน่งว่างมายุบเลิก
แนวคิด : การกาหนดตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษระดับภาค
ข้อดี
ข้อจากัด
1. เป็นการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 1. ต้องเกลี่ยอัตรากาลังจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานที่จะ
กาหนดตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
2. หน่วยงานที่ถูกเกลี่ยตาแหน่ง จะขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน
3. จะต้องหาตาแหน่งว่างมายุบเลิก
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หมายเหตุ ก.พ. กาหนดหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากาลัง ดังนี้
1. ภารกิจและปริมาณงานที่ตาแหน่งสังกัดอยู่เดิมลดลง หรือหมดความจาเป็น และส่วนราชการที่จะเกลี่ย
อัตรากาลังไปกาหนด มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือมีเหตุผลความจาเป็น
2. ไม่เป็นการเกลี่ยอัตรากาลังที่กาหนดไว้ในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค (ศวก.) ไปกาหนดเป็น
ตาแหน่งในส่วนกลาง
3. การเกลี่ยอัตรากาลัง ที่มีผลกระทบต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ให้นาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณา
การกาหนดตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการพิเศษ ของหน่วยงานส่วนกลาง
ขณะนี้ไม่สามารถกาหนดตาแหน่ง ระดับชานาญการพิเศษได้ เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
กาหนดตาแหน่ง
-ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา จานวน 4 ตาแหน่ง ซึ่งต้องเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน 2 ตาแหน่ง
-จะต้องมีตาแหน่งว่างมายุบรวม เพื่อให้ครอบคลุมค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ประธานให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในเรื่องกาลังคน ขอให้มองในภาพรวม เป็นทิศทางเดียวกัน
2. งานรังสี จะเป็นงานหนึ่งที่ทาให้ศูนย์ 4 เป็นที่รู้จัก และสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ในภาพรวม ตาแหน่งขรก.ไม่สามารถเพิ่มได้ ตาแหน่งใดที่ไม่เคยมีตาแหน่งชานาญการพิเศษ ก็ควรปรับ
4. การกระจายตาแหน่งไปยังหน่วยงานอื่นๆ ไม่รวมอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
5.มอบรองอธิบดี สมฤกษ์ หารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องกาลังคนต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 19
เม.ย. 62 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 58.88 (เป้าหมาย
เบิกจ่ายร้อยละ 58.86) เบิกจ่ายได้เป็นลาดับที่ 2 สถานะเงินบารุงกรม คงเหลือ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
535,393,096.39 บาท ลูกหนี้การค้าคงค้าง 70,687,555.60 (31 มี.ค.62) (แบ่งเป็นลูกหนี้ภาครัฐ 68,661,155.60
บาทและลูกหนี้ภาคเอกชน 2,026,400.00 บาท)
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4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ รายงานติดตามงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-ทุกรายการสามารถ ผูกพันได้ทันกาหนด 31 มีนาคม 2562 ขณะนี้เบิกจ่ายได้เกินเป้าหมาย ยังคงเหลือศูนย์ 4
สระบุรีที่ดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานกาชับให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ และบริหารสัญญา
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย (QM) นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
สรุปประเด็นจากที่ประชุม QMR Meeting ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 เม.ย. 62
ปรับคู่มือคุณภาพ
- ISO 9001: 2015 – คณะทางานจัดการเอกสารและสารสนเทศ
- ISO อื่นๆ - ผู้จัดการคุณภาพกรม
กิจกรรม แผนรับการเปลี่ยนแปลง – ศูนย์รวมบริการ (การดาเนินการตาม ISO 9001:2015)
ความก้าวหน้า
1. แผนฯ - อนุมัติ 28 มีนาคม 2562
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ – น.ส.เพชรา จิตรบรรจง สคอ. (11 เม.ย. 62)
3. ศวก. 4 ส่งมอบงานของศูนย์รวม บริการ (19 เม.ย. 62)
การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ประชุมกรมฯ 26 มี.ค. 2562 พิจารณาเรื่องการจัดการขยะ/ของเสีย จาก
ห้องปฏิบัติการ
- การจัดการที่ไม่เหมาะสม /ไม่มีวิธีปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติได้
- กรมมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคง ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (LRSC) และคณะทางาน
ความปลอดภัย ทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี
- มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ และคณะทางานฯ
จากการประชุม คณะทางานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562
-วัสดุเหลือทิ้งจากห้องปฏิบัติการ - การจัดการเบื้องต้น
1. สารเคมี/ ปนเปื้อนสารเคมี – ของเสียเคมี ตามที่ สล.กาหนดการ ดาเนินการ
2. วัสดุก่อนเริ่มการทดสอบ (ไม่ปนเปื้อน) เช่น จุก ซีลหุ้มขวด – ขยะทั่วไป
- กล่องโฟม ล้างก่อนใช้ประโยชน์ต่อ หรือทิ้ง
- เจลเย็น ล้างสะอาด ส่ง สวส. เพื่อนาไปให้หน่วยงานอื่นใช้ ประโยชน
3. วัสดุติดเชื้อ หรือ มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อ
3.1 ใส่ถุงแดง และทาลายเชื้อ ทุกกรณี
3.2 แยกประเภทแก้ว ประเภทเข็ม
4. ขวดแก้วพร้อมจุกผนึกสนิท มีฉลาก - ทั้งไม่ปนเปื้อน หรือทาลายเชื้อแล้ว - ไม่ต้องแยกส่วน ไม่ทุบ ไม่ต้อง
แกะฉลาก – หาหน่วยรับกาจัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562
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4.4 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ผู้แทนสล.รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานดังนี้
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล รอบ ๖ เดือน (ตค. ๖๑ – มีค. ๖๒)
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 การดาเนินงานยีนแพ้ยา
ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานการดาเนินงานยีนแพ้ยา ดังนี้
1.การตรวจยีนแพ้ยาในโครงการของขวัญปีใหม่ มีจานวนการให้บริการ 99 ตัวอย่าง ในภาพรวมทุกการทดสอบ มี
การให้บริการไปแล้ว 777 ตัวอย่าง
2. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สปสช. ได้ประกาศสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมในทุกกรณี ที่จาเป็นต้องใช้ยา
Carbamazepine ซึ่งจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 โดย สชพ.จะนาไปทาแผนสื่อสารต่อไป
3. ในเรื่องความน่าเชื่อถือของวิธีวิเคราะห์ ได้ดาเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง อยู่ในระหว่าง
การวิเคราะห์ผล
4. การดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ โดย เจ้าหน้าที่ สยวส.ได้มาช่วย
วิเคราะห์เรื่องความคุ้มค่า ความคุ้มทุน
5. แผนบูรณาการ Genomics Thailand ได้รับการอนุมัติจากครม.แล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มี สวรส.เป็น
หน่วยประสานงาน โดยกรมฯ จะรับผิดชอบการจัดการตัวอย่างตรวจ DNA ของคนไทย 50,000 ราย โดยจะ
เริ่มต้น 5,000 ราย ในปี 2563
6. ทาการศึกษาเพื่อนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยในการตรวจให้ครอบคลุมทุกด้าน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.ควรสื่อสารการตรวจยีนแพ้ยา ไปยังสภาวิชาชีพ คือ สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และแพทยสภา เพื่อ
กระจายการสื่อสารเพิ่มขึ้น และทาให้ประเทศได้รับประโยชน์ในการใช้ยาที่ดี มีคุณภาพ มีราคาต่า โดยทาหนังสือ
จากกรมฯ แจ้งว่า ตรวจที่ไหน อย่างไร โดยมอบหมายผู้ประสานงานงานดังนี้ ผอ.สานักยาและวัตถุเสพติด กับสภา
เภสัชกรรม ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการกับสภาเทคนิคการแพทย์ และรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์กับแพทยสภา
2.มอบ ผอ.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์ เป็น focal point ด้านยีนแพ้ยา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ในเรื่อง TB Lamp มอบให้ สวส., ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ซึ่งน่าจะนาไปเป็น
ผลงานเด่นของกรมฯได้ต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
รองอธิบดี นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน นาเสนอ ดังนี้
1.โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในระดับประเทศแล้ว โดยมีเป้าหมายคือ การทาให้ประชาชน
และอสม. เข้าถึงการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องวัดความดันฯ
2.ถ้าเครื่องมีปัญหา สามารถได้รับการซ่อมแซม พร้อมได้รับความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องวัดความดันอย่างถูกต้อง
3.ทาให้การตรวจเครื่องวัดความดันฯ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาก โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องวัดความ
ดันฯรุ่นต่อไป
4.ได้มีการจัดทา Application ช่วยประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องวัดความดัน สามารถใช้งานได้
ปลายเดือนพ.ค.2562 หากได้รับการอนุมัติ Focal point ส่วนกลาง คือ ผอ.สรส. และส่วนภูมิภาค คือ ผอ.วิชัย
ปราสาททอง
มติที่ประชุม ประธานและที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเนื่องจากจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างมากและเสนอแนะให้มีการวางแผนเตรียมการเก็บข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ / แก้ไขต่อไป
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562
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5.2 การประเมินผลการดาเนินงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562
หัวหน้าสานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาวิธีการประเมิน ดังนี้
ตามแผนการดาเนินงานสาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กาหนดให้มี “การประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการวิจัย ปี 2562”
-กองแผนงานและวิชาการ มีการติดตามผลการดาเนินงานที่มีการใช้จ่าย งบประมาณประจาปี โดยระบบ DOC
(Department Operation Center)
-ให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
-เจ้ า ของโครงการมั ก รายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณครบถ้ ว น ในการรายงานผลการด าเนิ น งาน อาจขาด
รายละเอียดทางวิชาการ / รายงานเฉพาะกิจกรรมที่ทาแต่ไม่แสดงผลการดาเนินงาน/ผลการวิจัย บางโครงการจึง
อาจทาให้ไม่ทราบว่ามีผลสาเร็จตามแผนงานที่ระบุหรือไม่ / ไม่รายงานปัญหาอุปสรรค
-กองแผนงานและวิชาการ ยังไม่ได้มีการประเมินผลการดาเนินงานโดย แท้จริง
-ในการนี้ สานักวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และกองแผนงานและ วิชาการ จึงจะร่วมกันประเมินผลการ
ดาเนินงานเชิงวิชาการ
วัตถุประสงค์
-เพื่อทดลองระบบการประเมินผลการดาเนินงานรายโครงการในเชิง วิชาการ
-เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางวิชาการ หรือ เสนอผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาเชิงบริหาร
จัดการ
แนวทางการดาเนินงาน
-ขอให้เจ้าของโครงการวิจัย ปี 2562 รายงานผลการดาเนินงาน โครงการวิจัย ปี 2562 ตามแบบฟอร์ม ที่ก อง
แผนงานฯ จะแจ้งเวียน
-คณะกรรมการอ่านพิจารณา คัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยง / ที่มี แนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนงานที่ระบุ เพื่อ
ประเมิน
-เชิญเจ้าของโครงการมานาเสนอ และรับฟังปัญหาจากเจ้าของโครงการ คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปัญหา/รายงานปัญหาต่อผู้บริหาร (ทั้งนี้ จะคัดเลือกไม่ให้เกิน 20 โครงการ)
โครงการวิจัย
-งบประมาณประจาปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ เงินบารุง เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน ภายนอก โครงการด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค
-ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 “การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.3 กฎหมายมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นาเสนอร่างพรบ.ว่าด้วยห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้
1.จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก WHO ต้องมีการรับเอา IHR มาปฏิบัติใช้ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
ฐานะ reference lab
2.ปัญหาที่พบคือ การไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ไม่มีระบบกากับติดตาม และจากการประเมิน JEE ด้าน
ห้องปฏิบัติการ เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
-เสนอร่างพรบ.ฯดังกล่าวเข้าแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงฯ
-ดาเนินการเองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานมอบหมายให้
1.ผอ.สวส.เป็นเจ้าภาพในการดาเนินการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
3.นาผลประเมิน JEE มาอ้างอิงในการดาเนินการปรับแก้กฎหมาย
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพสรุปแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
6.2 แบบทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

7
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562

วันที่ 30 เมษายน 2562

16
1

2
3
4

ผลการทดลองตอบแบบวัด
ตัวชี้วัด
ประเด็นคาถามที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80
1.การปฏิบัติ
ไม่มี
หน้าที่

ข้อเสนอแนะ
สื่อสารให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงานในระบบบริหาร
คุณภาพ 0600 WM 0036 เรื่อง
การรักษาความเป็นกลางและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.การใช้จ่าย
1. การรับทราบ/รับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
1. สื่อสารแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณประจาปีของ หน่วยงาน (ร้อยละ 58.09) งบประมาณของหน่วยงาน ผ่าน
2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
จ่ายงบประมาณ-สอบถาม (ร้อยละ 71.55)-ทักท้วง
2. สื่อสารประกาศกรม เรื่อง แนว
(ร้อยละ 66.27)-ร้องเรียน (ร้อยละ 62.35)
ทางการรับข้อร้องเรียน และวิธี
พิจารณาข้อร้องเรียน
3.การใช้อานาจ ไม่มี
ดาเนินการตามมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
4.การใช้
1.ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 1. สื่อสารวิธีการขออนุญาตหรือยืม
ทรัพย์สินของทาง ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวกมากน้อย ทรัพย์สินของทางราชการผ่าน
ราชการ
เพียงใด (ร้อยละ 54.68)
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
2. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
2. สื่อสารให้ปฏิบัติตามคู่มือการ
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (ร้อย ปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ
ละ 69.34)
0600 WM 0036 เรื่อง การรักษา
3.หน่วยงานมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ความเป็นกลางและป้องกัน
ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
(ร้อยละ 78.36)
5.การแก้ไข
หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สื่อสารประกาศกรม เรื่อง แนว
ปัญหาการทุจริต ท่านมีความเห็นต่อประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร
ทางการรับข้อร้องเรียน และวิธี
-สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก (ร้อย พิจารณาข้อร้องเรียน
ละ 72.91)
-สามรถติดตามผลการร้องเรียนได้ (ร้อยละ 69.85)
-มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา (ร้อยละ
72.91)
-มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (ร้อย
ละ 62.69)
การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
1.การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT ) จะดำเนินการผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช โดย
สามารถ Scan QR Code หรือลิงก์ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด โดย 1คน สามารถตอบคำถามได้เพียง 1ครั้ง
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 4/2562
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2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ บุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นำต จานวนร้อยละ
10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
3.ช่วงเวลาที่ สำนักงาน ปปช. ดำเนินการสำรวจ คือ เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจะแจ้งให้
ทราบและชี้แจงรายละเอียดต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
6.3 การวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม นาสรุปการทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ 2562
1.แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด 30 ข้อถาม
2.จะมีการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย ปปช. ในเดือนพฤษภาคม 2562
3.จะมีการทดสอบวัดความรู้เรื่องประมวลจริยธรรม สาหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 15
พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562

มติที่ประชุม ประชุมรับทราบ
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6.4 การใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.)
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน ดังนี้

-ขอให้หน่วยงานส่งรายงานการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กองแผนงานและวิชาการ ทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อเป็น
ข้อมูลระดับกรม (หนังสือ สธ 0604.03/ว0156 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562)
-กรณีการส่งตรวจจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หากอยู่นอกเหนือจากแผน หรือมีข้อสงสัย ขอให้ส่งข้อมู ลให้
กองแผนงานและวิชาการตรวจสอบ และประสานงานกับ อย. ต่อไป
-การตรวจตัว อย่ างตามแผน ระหว่างกรมวิ ท ย์ และ อย. ขอให้ ห น่ว ยงานตรวจวิ เคราะห์ เ ร่ง รัด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 (หนังสือ อย. ด่วน ที่ สธ 1001/ว
4464 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562)
-มีการส่งตรวจตัวอย่างเพิ่มเติมตามนโยบายแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ขอให้หน่วยงานเร่งตรวจและเบิกจ่าย โดยจะ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในงวดที่ 3 ต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (DOC)
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ รายงาน ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ความก้าวหน้า 60.03%
2.พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ความก้าวหน้า 60.93%
3.ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ความก้าวหน้า 55.26%
4.ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ความก้าวหน้า 55.87%
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จากรายงานผลดังกล่าว ผอ.ผน.มีข้อเสนอดังนี้
-ข้อมูลจากระบบติดตามใช้ในการติดตามและประเมินผลของกรมหลายระบบ คือ ระดับความสาเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ตัวชี้วัด 1.1) /PMQA หมวด 2 3 4 6 7
และตัวชี้วัดนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของกรม
-ขอให้นาไปใช้รายงานตามกฎหมายและระเบียบ เช่น ระบบ SMS (สป.สธ.) ระบบ EMENSCR (สภาพัฒน์)
ระบบ NRMS (วช.) ระบบ BB-EvMIS(สานักงบฯ) รายงานการประเมินผลตาม พรบการงบประมาณ 2561
-ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานติดตามการรายงานและกากับให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเดือน
มีนาคม ทั้งหมด 66 ครั้ง (ข่าว/ภาพข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ 33 ครั้ง ข่าวพาดพิง 33 ครั้ง) มูลค่าสื่อรวมทั้งสิ้น
2,942,733.20 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 6.7 ฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ นาเสนอเป็นเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวรสรินทร์ หมัดสมาน
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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