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รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้มาประชุม
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายโอภาส
2. นายพิเชฐ
3. นายสมฤกษ์
4. นายสมชาย
ผู้บริหาร
1. นางสาวนันทวัน
2. นางสาวประไพ
3. นางสุภาพร
4. นางกุลธิดา
5. นายศิริ
6. นางสาวสุรัชนี
7. นายบัลลังก์
8. นางสาวภัทรวีร์
9. นางบุญญาติ
10. นางสาววรางคณา
11. นายปนิสภ์
12. นางสาวปนัดดา
13. นายสุรัคเมธ
14. นายสังคม
15. นางสาวจิราภรณ์
16. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์
17. นางจินตนา
18. นายทรงพล
19. นางศิริวรรณ
20. นางสาวนิตยา
21. นางกมลทิพย์
22. นางเกตุ
23. นายบรรจง
24. นายกมล
25. นางสาวกัลยา
26. นางสาวอรทัย
27. นางสาวธาริยา
28. นายวิชัย
29. นางอนงค์
30. พ.จ.อ.หญิงปราณี

การย์กวินพงศ์
บัญญัติ
จึงสมาน
แสงกิจพร

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมฆา
วงศ์สินคงมั่น
ภูมิอมร
ศิริวัฒน์
ศรีมโนรถ
เศวตศิลา
อุปพงษ์
สร้อยสังวาลย์
เจริญสวรรค์
อ่อนทรวง
วณิชชานนท์
เทพอัคศร
มหาศิริมงคล
วิทยนันท์
เพชรรักษ์
รัตนเดชานาคินทร์
ว่องวิไลรัตน์
ชีวะพัฒน์
ชัยสมบูรณ์พันธ์
เพียรทรัพย์
จุตาทิศ
สินเทศ
กิติรัตน์ตระการ
ฝอยหิรัญ
อนุลักขณาปกรณ์
สุพรรณ
เสาวรัญ
ปราสาททอง
เขื่อนแก้ว
รัศมีประเสริฐสุข

(แทน) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
ผู้อานวยการสถาบันชีววัตถุ
ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
ผู้อานวยการสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ผู้อานวยการสานักยาและวัตถุเสพติด
ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เลขานุการกรม
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(แทน)ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ผู้อานวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
(แทน) 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.นายประสาท
2.นางเดือนถนอม

ตราดธารทิพย์
พรหมขัติแก้ว

3. นางกนกพร

อธิสุข

4.นายสุธน

วงษ์ชีรี

5. นางวิชชุดา

จริยะพันธุ์

6.นายอภิวัฏ

ธวัชสิน

7. นายอาชวินทร์
8. นางสาวนิตยา

โรจนวิวัฒน์
เพียรทรัพย์

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. นางสาวบุษราวรรณ
ศรีวรรธนะ
2. นางสาวมาลินี

จิตตกานต์พิชย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาววันทนา

อัครปัญญาวิทย์

2.นางสาววรารัตน์

แสงสุวรรณ

3.นางสาวอภิรดี

เฉยรอด

4.นางสุกัญญา

กาแพงแก้ว

5.นางหรรษา

ทองคา

6. นางสาวมนทิรา

รัชตะสมบูรณ์

7. นายมาลายุทธ

คัชมาตย์

8.นางสาวสุจิตรา

คุ้มโภคา

9.นายสิทธิพงษ์

สีแสด
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ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เทคโนโลยีชีวภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(วิทยาศาสตร์กายภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชีววิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พิษวิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(จุลชีววิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ภูมิคุ้มกันวิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สานักเลขานุการกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กองแผนงานและวิชาการ
นิติกรชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
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คณะเลขานุการ
1.นางสาวสมถวิล

สายนภา

2.นางสาวธิดารัตน์

นุชถนอม

3. นางสาวศรันญา

มานะรุ่งเรืองสิน

4.นางสาวรุจิราพร

แตงผึ้ง

5. นายประวัติ

โตกุลวัฒน์

6.นางสาวรสรินทร์

หมัดสมาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ
เจ้าพนักงานธุรการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเทศสัมพันธ์
กองแผนงานและวิชาการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ในโอกาสรับตาแหน่งรองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
1.2 เนื่องในงานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากอาคาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมาประดิษฐาน ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
โดยบุคลากรกรมฯเข้าสักการะได้ตลอดเวลาราชการ
1.3 งานประชุมวิช าการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ได้ดาเนินการเป็นไปด้ว ยความเรี ยบร้อย
ประธานกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งผู้นาเสนอผลงานวิชาการที่เป็นเวทีสาคัญในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้
1.4 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมสรุปผลงานของรัฐบาล โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข
เช่น Smart Hospital/การควบคุม HIV จากแม่สู่ลูก/สมุนไพร เป็นต้น โดยให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลภายใน
รอบ 4 ปีที่ผ่านมา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ส่งกองแผนภายใน 5 เมษายน 2562 ดังนี้
ผลงานเด่น/นวัตกรรม ระดับหน่วยงาน/สานัก
ผลงานเด่น/นวัตกรรม ระดับกรม
ผลงานด้านอื่นๆ เช่น พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ OECD GLP ฯลฯ
1.5 มอบหมายกองแผนฯในการจัดงานวันนวัตกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกเรื่องที่นาเสนอ
ครั้งละ 2-3 เรื่อง และไม่จาเป็นต้องดาเนิน การเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร เสนอแนวทางในการ
แก้ไข/การสนับสนุนทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ (สาหรับนวัตกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วให้นาเสนอในงาน KM หรือ R2R )
1.6 แผนการสร้างอาคารสถานที่ มอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ ดูแลรายละเอียด โดยในส่วน
ของตีก DMSc และ Bioresource Center จะมีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในช่วงปี งบประมาณ 2566 ซึ่งหลังจาก
นั้นควรวางแผนสร้างตึกใหม่ เช่น ตึกสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ที่ยศเส เนื่องจากเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่
ดูแลรับผิดชอบด้านรังสี รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ใหม่และการจัดฝึกอบรม โดยมอบหมาย รองอธิบดีฯ
นายแพทย์สมชาย ดูแล
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 3/2562
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1.7 ได้มีการแบ่ งภารกิจในการปฏิบัติงานที่คาบเกี่ยวกันหลายหน่ว ยงาน (Cross Function) ได้มีการ
มอบหมาย ดังนี้
-รองอธิบดีฯนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ (CIO) ดูแล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานคุ้มครองจริยธรรม KM
R2R และงานวิจัย
-รองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน (CHRO) ดูแล อัตรากาลัง AMR GHSA
-รองอธิบดี นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร (CFO) ดูแล รายรับรายจ่ายภาพรวมของกรม งบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
1.8 รองอธิ บ ดี ฯ นายแพทย์ ส มฤกษ์ จึ ง สมาน กล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็น National CMA เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยประเมินตามหลักการ OECD GLP
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ทา
การแก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 การดาเนินการร่วมของกรมวิทย์-กรมควบคุมโรค
นางสาวนันทวัน เมฆา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนาเสนอความก้าวหน้า ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมดังนี้
-จัดประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ public health laboratory ระหว่าง กรมวิทย์ และ กรมควบคุมโรค ในวันที่ 2526 มีนาคม 2562 ณ รร.ไมด้า โดยหารือทิศทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมระบบการเฝ้า
ระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ/เครือข่ายห้องปฏิบัติการ/ Public Health Laboratory/บูรณาการ
ทิศทาง เป้าหมาย งบประมาณ กากับติดตาม ประเมินผล
- จัดประชุมหารือคณะผู้บริหารกรมวิทย์-กรม ควบคุมโรค ในวันที่ 9 เมษายน 2562
- จัดประชุมเพื่อปรับแผนปฏิบัติการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
- นาเสนอแผนฯต่อคณะกรรมการวิชาการภายใต้พรบ.โรคติดต่อแห่งชาติเพื่อรับรองผลการพิจารณา และเสนอขอ
งบประมาณต่อไป
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มติ ที่ประชุม ประธานให้ ดาเนินการตามแผนต่อไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญและส่ ง ผลใน
ระดับประเทศ และให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี งานวิจัย ติดตามผลการดาเนินงานเช่น
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สถาบันชีววัตถุ รวมทั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ให้ติดตามขอบเขตงานของกรมวิทย์-กรมควบคุมโรคและงานที่ต้องดาเนินการร่วมกัน
3.2 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางสาวหรรษา ทองคา นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ดาเนินการต่อไป โดยให้รายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติม
ในเรื่องขยะติดเชื้อและขยะอันตรายในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป
ผู้ อานวยการส านั กเครื่ องส าอางและวัต ถุ อันตราย (QM) จะประสานงานกับคณะท างานความ
ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้าน ชีวภาพ เคมีและรังสี เพื่อร่วมจัดทา SOP การจัดการขยะติดเชื้อให้เป็นมาตรฐาน
ของกรมต่อไป
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง นาเสนอที่ประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม
สรุปการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 งบประมาณที่
ได้รับ ทั้ง สิ้น 1,408,898,800.00 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 จานวน 707,124,900.00 บาท งวดที่ 2
จานวน 562,671,400.00 บาท
การเบิก จ่า ยจริง ตั ้ง แต่ วัน ที ่ 1 ตุล าคม 25 60 ถึง วัน ที ่ 20 มีน าคม 2562 เป็น เงิน จ านวน
664,017,091.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.13 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน
จานวน 873,809,323.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.02 ของเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมาย
การเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายร้อยละ 51.40 ของงบประมาณ
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจาปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่าย
งบอยู่ในอันดับ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข
ภาพรวมเงิน บารุง ณ วัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2562 มีย อดยกมาทั้ง สิ้น 499,462,323.71 บาท มี
รายรับทั้งสิ้น 157,567,450.37 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 125,139,925.16 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 531,889,848.92
บาท รายงานลูกหนี้การค้า คงค้าง รวมทั้งสิ้น 69,562,235.60 บาท
งบลงทุนปี 2562
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4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ แจ้งให้ผู้บริหารติดตามการบริหารงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนรายไตรมาส
ไตรมาส 1 (20%) ไตรมาส 2 (45%) ไตรมาส 3 (65%) ไตรมาส 4 (100%)
หนังสือมาตรการด้านการงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. รายการปีเดียว >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1
2. รายจ่ายลงทุนอื่นๆ >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณที่ช่วยกันเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและมอบหมายดังนี้
1. มอบหมายผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการเบิกจ่ายงบประมาณงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (ภายในไตรมาส 2 ) รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ส่งผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
2. มอบฝ่ายนิติการตรวจสอบหลักฐานผู้ทิ้งงานของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นให้ครบถ้วน
3.มอบหมายผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการตรวจสอบเงินเหลื อจ่าย โดยจะจัดสรรให้กับ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีก่อนเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้
4.มอบหมายนิติการทาหนังสือติดตามลูกหนี้ 2 ครั้งหากไม่มีการตอบรับ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับกรม
ทราบ (ภาครัฐ) ตามข้อเสนอแนะของสตง. ในส่วนของภาคเอกชนให้ดาเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย
5.ศูน ย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น ให้ ติด ตามผลการอุทธรณ์ครุภัณฑ์ หรือประสานรองอธิบดีฯ
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เพื่อหารือกรมบัญชีกลางต่อไป
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย (QM) นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
คณะทางาน
คณะทางานตรวจติดตาม
ภายใน

ความก้าวหน้า/ผลงานรอบ 6 เดือน
หน่วยงานเริ่มดาเนินการตรวจติดตามภายในตามแผนแล้ว 10 แห่ง
-การดาเนินการของ ศูนย์รวมบริการ- มีการเปลี่ยนแปลงต้องทา plan for change

คณะทางานพัฒนา
กระบวนการและนวัตกรรม

เตรี ย มการอบรม “การใช้ เ อกสารคุ ณ ภาพส าหรั บ การพั ฒ นากระบวนการและ
นวัตกรรมตามมาตรฐาน ISOั9001:2015”ั ในเดือน พฤษภาคม 2562

คณะทางานจัดการความเสี่ยง -จัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงกรมวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2562
คณะท างานบริ ห ารจั ด การ - จัดทา (ร่าง) บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (470
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รายการ) (เม.ย.62*)
- จัดทา (ร่าง) คู่มือทวนสอบและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 10 ชนิด
คณะท างานบริ ห ารจั ด การ เริ่ม จัดทาระบบออนไลน์ DMSc PT center ระยะ 2
แผนการทดสอบความชานาญ (สมาชิกรายงานผล และรับผลประเมินในระบบ)
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คณะท างานความปลอดภั ย -จัดอบรมตามแผน (มาตรฐานความปลอดภัย / การใช้ PPE / การทาแผนปรับปรุง
ด้านเคมี
ความปลอดภัย / โปรแกรม cheminvent )
-อยู่ระหว่างจัดทา-คู่มือความปลอดภัยฯ ด้านเคมี / ข้อควรปฏิบัติในการทางานใน
ห้ องปฏิบัติการเคมี / ชุดความรู้ที่จาเป็นและแบบทดสอบก่อนเข้าปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการเคมี
คณะท างานความปลอดภั ย -จัดทา หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
ด้านชีวภาพ
ในสถานปฏิบัติการระดับ 2 * อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม
- สรรหาวิทยากร – ขณะนี้มีวิทยากรจากหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์แล้ว จานวน 7 คน
คณะท างานความปลอดภั ย อยู่ระหว่างจัดทาร่างคู่มือความปลอดภัยด้านรังสี
ด้านรังสี
ศูนย์รวมบริการ – การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบบริหารคุณภาพ
-ศูนย์รวมบริการ มีการดาเนินการตาม ISO 9001 โดย เดิม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ดูแลระบบ
-กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ (ศูนย์ชุดทดสอบ)
ยังไม่ได้ดาเนินการตามระบบคุณภาพนี้
ปัญหา - การดาเนินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของ ศูนย์รวมบริการ ไม่ต่อเนื่อง
- กรม มีประเด็นเรื่องการได้รับการรับรองทั่วทั้งองค์กร
การดาเนินการ
- หารือ QMR และที่ปรึกษา
- PLAN for CHANGE
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้จัดทาแผนรับการเปลี่ยนแปลง (plan for change)
ของ ศูนย์รวมบริการ เพื่อให้ระบบมาตรฐานดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
4.4 แนวทางการคุ้มครองข่าวสารส่วนบุคคล
เลขานุการกรม มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายนิติการ นาเสนอ ดังนี้
กรอบในการคุ้มครองข้อมูลขององค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีหลักการพื้นฐาน ดังนี้
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องชอบด้วยกฎหมาย/ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกาหนด/กาหนดระยะเวลาที่เก็บรวมรวบหรือรักษาข้อมูล
3.ต้องไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของหริืออาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
4.ต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
5.ควรมีการประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ และฝ่ายนิติการดังนี้
1.ติดตามความก้าวหน้าของ(ร่าง)พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมเกี่ยวข้อง
3.มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของกรม
4.การเตรียมการของกรมภายหลังประกาศพรบ.ในราชกิจจานุเบกษา เช่น ผู้ดูแลรับผิดชอบข้อมูล/การเปิดเผย
ข้อมูล เป็นต้น
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 เรื่องจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์
รายงานการประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ จังหวัดสระบุรี
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
-ติดตามความก้าวหน้าความพร้อมการเปิดให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี (พร้อมเปิดให้บริการ
ตรวจน้าดื่ม/น้าแข็งในเดือนเมษายน 2562 ส่วนบริการตรวจด้านเคมี จะส่งต่อให้ศวก.นครราชสีมา/นครสวรรค์)
-ได้รับอนุมัติเจ้าหน้าที่จาก สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพื่อช่วยราชการจานวน 1 ท่าน
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศวก. ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
-ศึกษาดูงานที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน และ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จัดกรอบอัตรากาลังบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้
ชัดเจนตามความจาเป็น/ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านรังสี/ภาระงานของแต่ละพื้นที่และควรมีเภสัชกรอย่าง
น้อย 2 คน/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
6.2 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) / (ม.44)
และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 6 เดือน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
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สรุปความก้าวหน้าผลการดาเนินการ ม.44 รอบ 6 เดือน
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การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 6 เดือน
1.การลดพลังงาน (ใช้ผลจาก สนพ.)
เป้าหมาย มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้นำมัั นเชื้อเพลิงลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้
พลังงานของแต่ละหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน การใช้พลังงานไฟฟ้า/นั
ำมันเชื้อเพลิงระหว่างเดือนกันยายน 2561-มกราคม 2562 ดังนี้
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 3/2562
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-ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ลดลง -39.25% ( 0 คะแนน)
-นั
ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณการใช้ลดลง 84.96% ( 5 คะแนน)
2.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ใช้แบบประเมินที่มีจานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
รวม 10 คะแนน
(ใช้ผลจากกรมควบคุมมลพิษ /เจ้าภาพตัวชี้วัดส่งผลประเมินให้กรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2562)
3.การประหยัดงบประมาณ
เป้าหมาย เป้าหมายการประหยัดงบประมาณรอบ 6 เดือน ร้อยละ 2
ผลการดาเนินการ สามารถประหยัดงบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 34.39 แบ่งเป็น
-งบพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 28.99
-งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)ร้อยละ 39.25
-งบอุดหนุน (เงินอุดหนุนสาหรับค่าสมาชิก ILAC/APLAC/NATA) ร้อยละ 35.61
Online Survey
4.การกากับดูแลการทุจริต
8.การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ
9.การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ
เป้าหมาย
-ต้องได้รับผลการสารวจความคิดเห็นผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลั่มเป้าหมายทั้งหมด
-คิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ส่งแบบสารวจผ่านระบบ
ผลการดาเนินงาน
-กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสารวจผ่านระบบ ร้อยละ 100
-คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบผ่านระบบ.......
Self-Assessment
-ภาวะผู้นา : ผู้บริหารประเมินตนเอง 10 ข้อ/ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 10 คะแนน
-ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ : ผู้บริหารประเมินตนเอง 3 ข้อ/ เต็ม 10 คะแนน
-การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ : ผู้บริหารประเมินตนเอง 4ข้อ/ เต็ม 10 คะแนน
-การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน : ผู้บริหารประเมินตนเอง 1 ข้อ/ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 10 คะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร มีข้อเสนอให้สานัก
รังสีและเครื่องมือแพทย์ทาแผนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (AI) มาใช้ในการให้บริการด้านรังสี
6.3 แนวทางปฏิบัติการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 การบอกเลิก
สัญญา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง
การพิจารณาถึงสาเหตุ และการดาเนินการก่อนบอกเลิกสัญญา
1. ผู้รับจ้างไม่เสนอแผนงานก่อสร้างภายในเวลาที่กาหนดหรือล่าช้า ซึ่งมีผลทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่
กาหนด
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 3/2562
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2. ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ หรือผู้
ควบคุมงาน
3. ผู้รับจ้างมีเจตนาไม่ปฏิบัติงาน หรือเพิกเฉย ไม่พยายามที่จะทางานให้เป็นไปตามสัญญา และอาจจะทา
ให้เกิดความเสียหายโดยที่ส่วนราชการได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปหลายครั้ง
การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
จานวนค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุ ➔ แจ้งคู่สัญญาค่าปรับจะเกินร้อยละสิบและ
ดาเนินการบอกเลิกสัญญาเว้นแต่คู่สัญญามีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
คู่สัญญาแจ้งยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด ➔
-หน่วยงานพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา และให้แจ้งคู่สัญญาดาเนินการตามสัญญาโดยเร็ว
- กรณีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หน่วยงานทาหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา พร้อมแจ้งการปรับ และริบหลักประกัน
สัญญา (ถ้ามี)
คู่สัญญาไม่แจ้งยินยอมเสียค่าปรับ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ไม่มีเหตุอันสมควร หรือยินยอมเสียค่าปรับ
โดยมีเงื่อนไข ➔หน่วยงานทาหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา พร้อมแจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี)
มติที่ประชุม ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า การบริหารสัญญาโดยเฉพาะการก่อสร้าง
มักเกิดปัญหาได้ แต่หลักการสาคัญอยู่ที่เอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีต้องมีความรัดกุมและครบถ้วน ซึ่งใน
กรณีบอกเลิกสัญญา จะเป็นอานาจของกรม และมอบหมายให้สานักงานเลขานุการกรมจัดระบบการตรวจสอบ
ระยะประกันของสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ โดยให้หน่วยงานส่งระยะประกันมายังสานักงานเลขานุการปีละ 2 ครั้ง
นายประสาท ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ เสนอแนะให้มีการตรวจสอบอาคาร
สถานที่/ครุภัณฑ์ ภายในระยะเวลา 2 ปีพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาที่พบและแจ้งผู้รับจ้างตลอดเวลา เพื่อให้มีหลักฐาน
รวมทั้งเสนอให้จัดให้มีช่างซ่อมประจาหน่วยงานเพื่อช่วยดูแลบารุงรักษา
6.4 มอบหน่วยงานดูแลการใช้พื้นที่อาคาร
เลขานุการกรม นาเสนอมอบหน่วยงานดูแลการใช้พื้นที่อาคาร ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข : อาคาร 1,7, ซาซาคาวะอุทิศ
สานักยาและวัตถุเสพติด : อาคาร 2,4
สานักงานเลขานุการกรม : อาคารโรงอาหาร , 100 ปี
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร : อาคาร 8
สถาบันวิจัยสมุนไพร : อาคาร 9
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ : อาคาร 10,11 (เซลล์ต้นกาเนิด)
สถาบันชีววัตถุ : อาคาร 12 (คลังวัคซีน)
รวมถึงพื้นที่โถงส่วนกลาง ระเบียงทางเดิน ดาดฟ้า แท้งค์น้า ลิฟท์ ห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ห้องสุขา
ประจาอาคาร ไฟฟ้า ประปา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ช่วยกันดูแลอาคารสถานที่ หากพบ
ปัญหาให้แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบและแจ้งซ่อมกับสานักงานเลขานุการ โดยใช้เงินบารุงในการซ่อมแซมสาหรับงาน
เร่งด่วนและใช้ง บประมาณน้อย หากงานไม่เร่งด่วนและงบประมาณมากให้ใช้เงินงบประมาณ และมอบหมาย
สานักงานเลขานุการให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมด
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6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 รองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน แจ้งเสนอโครงการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความ
ดันโลหิตอย่างง่าย สาหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสานัก
รังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดาเนินการและให้หน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมด้วย
7.2 เลขานุ การกรมขอความร่วมมือใส่เสื้อเหลืองช่วงพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (เมษายน – กรกฎาคม 62) โดยกรมจะแจกเสื้อยืดตราสัญลักษณ์ (อยู่ระหว่างทาหนังสือขออนุญาต)
7.3 เลขานุการกรมแจ้งการจัดงานวันสงกรานต์ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในวันที่ 5 เมษายน 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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