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วาระ

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 - การประชุมกรมฯครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของปี นี้ที่มีการประชุมนอกสถานที่ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยสมุนไพรและทีมงานที่
จัดการการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร จ.จันทบุรี สวนสมุนไพรถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ทิศทางการ
ดาเนิ น งานสวนสมุน ไพรทั้ง 4 แห่ ง นอกจากเป็นแหล่ งอนุรักษ์พันธ์พืช แล้ ว จะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ ส อดคล้ องกั บ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ทบทวนโดยเร็ว และงานวิจัยกัญชา มอบสถาบันวิจัย
สมุนไพร นาเสนอในการประชุมกรมฯครั้งหน้า
1.2 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4-6 พ.ค.2562 ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม / มอบหมายบุคลากร ในการร่วม
กิจกรรม ต่อไป
1.3 กรมฯได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ขอขอบคุณสานักงานเลขานุการในการจัดพิธี และผู้อานวยการทุกสานักทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาคที่มาร่วมกิจกรรม
1.4 ขอแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยสมุนไพร ที่ได้รับรางวัล Silver Award จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand
Research Expo 2019)
1.5 ฝากประชาสัมพันธ์จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 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
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO
- ความก้าวหน้าการจัดทาระบบ Data Center และการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ LIS
รองอธิบดี นพ.พิเชฐ บัญญัติ รายงานความก้าวหน้าการจัดทาระบบ DMSc Data
ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ ป ร ะ ธ า น ให้
Center และการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ LIS ดังนี้
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การพัฒนา DMSc Data Center งบประมาณ 4 ล้านบาท เริ่มใช้งาน 1 พ.ค. 1. สามารถศึ ก ษาระบบ Health Data
62 และมีผลการดาเนินการดังนี้
Center ของกระทรวงฯ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
- จัดหาซอฟท์แวร์สนับสนุน 4 ระบบ
ที่ดีและได้มาตรฐาน
- ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
2. กาหนดเป้าหมาย ดังนี้
- ซอฟท์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัส
- ปี 2562 จั ด ระบบให้ เ ป็ น ทิ ศ ทาง
- โอนย้ายระบบงานและฐานข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลกระทรวงฯ
เดียวกัน
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- สร้างระบบสารองระบบงานและฐานข้อมูล
2. การพัฒนาระบบ LIS งบประมาณ 1 ล้านบาท อยู่ในช่วงตรวจรับงานงวดที่ 2
ซึ่งจะเป็นการส่งมอบผลดาเนินการในเรื่อง
- System Diagram
- Database Design and ER Diagram
- Data Dictionary
- พัฒนา e-submission และ e-report บางส่วน
3. ติดตั้งระบบที่พัฒนาทั้งหมด พร้อมใช้งานจริง
4. MRS ระบบจัดการรายงาน

3.2 เรื่องจาก CHRO
- ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล
รองอธิบดี (นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน) นาเสนอความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล
ดังนี้
1. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อานวยการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย และได้ร่างกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
รองผู้อานวยการ โดยแบ่งเป็น ด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านบริการ
2. การกาหนดกรอบอัตรากาลังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเกลี่ยอัตรากาลังที่เป็น
ตาแหน่งว่างรองรับงานตามนโยบาย
- งานรังสี (เพื่อรองรับ พ.ร.บ.นิวเคลียร์)
- งาน Genomics Thailand
- การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
3. การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการ
พิเศษ ของส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทาให้ต้องเกลี่ยอัตรากาลัง
ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน และต้องหาตาแหน่งว่างมายุบเลิก
4. การเตรียมความพร้อมของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
- ด้านห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมในด้านจุลชีววิทยา ด้านเคมี (ไปตรวจที่โคราช
ช่วงแรก) ด้านรังสี (สานักรังสี และศูนย์วิทย์ฯ นครสวรรค์ ช่วยเหลือ)
- ด้านบุคลากร กรอบข้าราชการ 30 อัตรา อยู่ระหว่างรับสมัครเพิ่ม และรับโอนย้าย
โดยให้บุคลากรสมัครโอนย้ายได้โดยตรงมาที่สานักงานเลขานุการกรม
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- ปี 2563 สามารถดู ระบบข้ อมู ล ด้ า น
Lab ของกระทรวง
- ปี 2564 สามารถดู ระบบข้ อมู ล ด้ า น
Lab ของทั้งประเทศได้
3. ต้องเป็นไปตามกฎหมาย คือ พรบ.
คอมพิวเตอร์, พรบ.ข้อมูลข่าวสารส่วน
บุ ค คล และ พรบ.ไซเบอร์ โดยขอให้
นาเสนอเพิ่มเติมในคราวหน้า
4. ควรมีการเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน และ
กาลังคนตามที่เหมาะสม
5. ควรเตรี ย มแผนเงิ น บ ารุ ง ส าหรั บ ปี
2563
6. ในเรื่ อ งการน าไปใช้ ง าน และการ
ด าเนิ น งานใดๆในด้ า นนี้ ขอให้ มี ก าร
แจ้งศทส.และรายงาน CIO ให้ทราบด้วย

ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ ป ร ะ ธ า น ให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในเรื่ อ งก าลั ง คน ขอให้ ม องใน
ภาพรวม เป็นทิศทางเดียวกัน
2. งานรังสี จะเป็นงานหนึ่งที่ทาให้ศูนย์
4 เป็นที่รู้จัก และสามารถมีรายได้
เพิ่มขึ้น
3. ในภาพรวม ตาแหน่งขรก.ไม่สามารถ
เ พิ่ ม ไ ด้ ต า แ ห น่ ง ใ ด ที่ ไ ม่ เ ค ย มี
ต าแหน่ ง ช านาญการพิ เ ศษ ก็ ค วร
ปรับ
4. การกระจายตาแหน่งไปยังหน่วยงาน
อื่นๆ ไม่รวมอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
5. มอบรองอธิ บ ดี สมฤกษ์ หารื อ กั บ
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งก าลั ง คน
ต่อไป

3.3 เรื่องจาก CFO
เนื่องจากรองอธิบดี (นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร) ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการรายงานในการประชุมกรมฯครั้งต่อไป
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วาระที่ 4 สืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 (ณ
วันที่ 19 เม.ย. 62 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่าย
ได้ทั้งสิ้นร้อยละ 58.88 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 58.86) เบิกจ่ายได้เป็นลาดับที่ 7
สถานะเงินบารุงกรม คงเหลือ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 535,393,096.39 บาท
ลู ก หนี้ ก ารค้ า คงค้ า ง 70,687,555.60 (31 มี . ค.62) (แบ่ ง เป็ น ลู ก หนี้ ภ าครั ฐ
68,661,155.60 บาทและลูกหนี้ภาคเอกชน 2,026,400.00 บาท)
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
ผอ.ผน.รายงานติดตามงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุกรายการสามารถผูกพันได้ทันกาหนด 31 มีนาคม 2562 ขณะนี้เบิกจ่ายได้เกิน
เป้าหมาย ยังคงเหลือศูนย์ 4 สระบุรีที่ดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมาย
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ผอ.สสว. (QM) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ
ดังนี้
1. มีการปรับคู่มือคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ ISO อื่นๆ
2. รายการครุภัณฑ์พื้นฐาน ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
แผนรับการเปลี่ยนแปลง ศูนย์รวมบริการ ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ คือ น.ส.เพชรา จิตรบรรจง สคอ.
3. ได้แนวทางการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวัสดุเหลือทิ้งจาก
ห้องปฏิบัติการ
4.4 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ผู้แทนสล.รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานดังนี้
1.ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล รอบ 6 เดือน (ตค. 61 – มีค. 62)
ได้คะแนนเต็ม
2.ปริมาณขยะมูลฝอยของกรมฯ เดือน มค. – มีค. 2562
-ขยะทั่วไป ลดลงร้อยละ 38.85
-ถุงพลาสติก ลดลงร้อยละ 50.85
-แก้วน้าพลาสติก ลดลงร้อยละ 68.83
4.5 การดาเนินงานยีนแพ้ยา
ผอ.สชพ. เป็นผู้แทน รายงานการดาเนินงานยีนแพ้ยา ดังนี้
1.การตรวจยีนแพ้ยาในโครงการของขวัญปีใหม่ มีจานวนการให้บริการ 99 ตัวอย่าง
ในภาพรวมทุกการทดสอบ มีการให้บริการไปแล้ว 777 ตัวอย่าง
2. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สปสช. ได้ประกาศสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมในทุก
กรณี ที่จาเป็นต้องใช้ยา Carbamazepine ซึ่งจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561
โดยสชพ.จะนาไปทาแผนสื่อสารต่อไป
3. ในเรื่องความน่าเชื่อถือของวิธีวิเคราะห์ ได้ดาเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทุกแห่ง อยู่ในระหว่างการวิเคราห์ผล

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ประธานกาชับให้
ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ และ
บริหารสัญญาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ ป ร ะ ธ า น มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1.ควรสื่อสารการตรวจยีนแพ้ยา ไปยัง
สภาวิช าชีพ คือ สภาเภสั ช กรรม สภา
เทคนิคการแพทย์ และแพทยสภา เพื่อ
กระจายการสื่ อสารเพิ่มขึ้น และทาให้
ประเทศได้รับประโยชน์ในการใช้ยาที่ดี
มีคุณภาพ มีราคาต่า โดยทาหนังสือจาก
กรมฯ แจ้ ง ว่ า ตรวจที่ ไ หน อย่ า งไร ผู้
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4. การดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ โดย
เจ้าหน้าที่ สยวส.ได้มาช่วยวิเคราะห์เรื่องความคุ้มค่า ความคุ้มทุน
5. แผนบูรณาการ Genomics Thailand ได้รับการอนุมัติจากครม.แล้ว เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2562 มี สวรส.เป็นหน่วยประสานงาน โดยกรมฯ จะรับผิดชอบการจัดการ
ตัวอย่างตรวจ DNA ของคนไทย 50,000 ราย โดยจะเริ่มต้น 5,000 ราย ในปี 2563
6. ทาการศึกษาเพื่อนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยในการตรวจให้ครอบคลุมทุกด้าน

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
ประสานงานกั บ สภาเภสั ช กรรมมอบ
ผอ. สยวส สภาเทคนิคการแพทย์ ม อบ
ผอ. ผน และ แพทยสภามอบ รองอธิบดี
นพ.สมฤกษ์
2.มอบ ผอ.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
เป็ น focal point ด้ า นยี น แพ้ ย า ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ในเรื่ อ ง TB Lamp มอบให้ สวส.,
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และผู้ ที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ ซึ่งน่าจะนาไปเป็น
ผลงานเด่นของกรมฯได้ต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
รองอธิบดี (นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน) นาเสนอโครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย 1.ประธานและที่ประชุมเห็นชอบใน
คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ดังนี้
หลักการเนื่องจากจะเป็นประโยชน์แก่
1. โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในระดับประเทศแล้ว โดย ประชาชนอย่างมาก
มีเป้าหมายคือ การทาให้ประชาชนและอสม. เข้าถึงการตรวจสอบมาตรฐาน
2. ประธานเสนอแนะให้มีการวางแผน
เครื่องวัดความดันฯ
เตรียมการเก็บข้อมูลเพื่อนาไปใช้
2. ถ้าเครื่องมีปัญหา สามารถได้รับการซ่อมแซม พร้อมได้รับความรู้ในการดูแล
ประโยชน์ / แก้ไขต่อไป
รักษาเครื่องวัดความดันอย่างถูกต้อง
3. ทาให้การตรวจเครื่องวัดความดันฯ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาก โดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องวัดความดันฯรุ่นต่อไป
4. ได้มีการจัดทา Application ช่วยประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องวัดความดัน สามารถใช้งานได้ปลายเดือนพ.ค.2562 หากได้รับการอนุมัติ
5. Focal point ส่วนกลาง คือ ผอ.สรส. และส่วนภูมิภาค คือ ผอ.วิชัย
6.
5.2 การประเมินผลการดาเนินงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562
หัวหน้าสานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปแนวทางการประเมินผลการ
ที่ประชุมเห็นชอบ
ดาเนินงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาวิธีการประเมิน
ดังนี้
-ขอให้เจ้าของโครงการวิจัย ปี 2562รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจัย ปี 2562
ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานฯ จะแจ้งเวียน
-คณะกรรมการอ่านพิจารณา คัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยง / ที่มีแนวโน้มไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ระบุ เพื่อประเมิน
-เชิญเจ้าของโครงการมานาเสนอ และรับฟังปัญหาจากเจ้าของโครงการคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา/รายงานปัญหาต่อผู้บริหาร (ทั้งนี้ จะคัดเลือกไม่ให้เกิน
20 โครงการ)
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ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

5.3 กฎหมายมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ผอ.สวส. นาเสนอร่างพรบ.ว่าด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้
1.จากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก WHO ต้องมีการรับเอา IHR มาปฏิบัติใช้ และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะ reference lab
2.ปัญหาที่พบคือ การไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ไม่มีระบบกากับติดตาม และ
จากการประเมิน JEE ด้านห้องปฏิบัติการ เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
-เสนอร่างพรบ.ฯดังกล่าวเข้าแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงฯ
-ดาเนินการเองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ประชุม เห็นชอบ ประธานมอบหมาย
ให้
1.ผอ.สวส.เป็นเจ้าภาพในการดาเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินงาน
3. นาผลประเมิน JEE มาอ้างอิงในการ
ดาเนินการปรับแก้กฎหมาย

วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพสรุปแนวทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-หน่วยงานที่ประสงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนา ทาหนังสือถึง
ผู้อานวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมฯ พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
-สนอ.ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของชุดทดสอบ
-กรณีผ่านคุณสมบัติสนอ.เสนอท่านอธิบดีขออกประกาศเสนอราคา
-กรณีไม่ผ่าน สนอ.จะแจ้งหน่วยงานให้ทบทวนข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเต
-ภาคเอกชนผู้ประสงค์รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรอกข้อมูลยื่นข้อเสนอขอรับการ
ถ่ายทอด
-สนอ.ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ
-สนอทาเรื่องเสนอท่านอธิบดีเพื่อขอประกาศรายชื่อ
-สนอ.ร่วมกับฝ่ายนิติการ จัดทาร่างสัญญา
-เมื่อการจัดทาร่างสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายนิติการจัดทา
สัญญาฉบับจริง
- ลงนามสัญญา
- ดาเนินการตามข้อสัญญา

ที่ประชุมรับทราบ

6.2 แบบทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
6.3 การวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม นาสรุปการทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน ที่ประชุมรับทราบ
เสียสาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจาปีงบประมาณ 2562
1.แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด 30 ข้อถาม
2.จะมีการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย ปปช. ในเดือนพฤษภาคม 2562
3.จะมีการทดสอบวัดความรู้เรื่องประมวลจริยธรรม สาหรับบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562
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6.4 การใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.)
ผอ.ผน.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน ดังนี้
1.งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งสิ้น จานวน 36,179,650 บาท
การเบิกจ่าย (ณ 31 มี.ค. 62) 5,762,788.22 บาท
คงเหลือ 33,855,817.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.3
2.ขอให้หน่วยงานส่งรายงานการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กองแผนฯ ทุกวันที่ 25
ของเดือน
3.กรณีการส่งตรวจจากสสจ. หากอยู่นอกเหนือจากแผน หรือมีข้อสงสัย ขอให้ส่งข้อมูล
ให้กองแผนงานและวิชาการตรวจสอบ และประสานกับ อย.ต่อไป
4 ขอให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562
5.มีการส่งตรวจตัวอย่างเพิ่มเติมตามนโยบายแก้ไชปัญหาโดยเร่งด่วน ขอให้หน่วยงาน
เร่งตรวจและเบิกจ่ายโดยจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในงวดที่ 3 ต่อไป
6.5 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (DOC)
ผอ.ผน.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2562 รอบ 6 เดือน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ความก้าวหน้า 60.03%
2.พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข ความก้าวหน้า 60.93%
3.ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
ความก้าวหน้า 55.26%
4.ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ความก้าวหน้า 55.87%
5. จากรายงานผลดังกล่าว ผอ.ผน.มีข้อเสนอดังนี้
ข้อมูลจากระบบติดตามใช้ในการติดตามและประเมินผลของกรมหลายระบบ คือ
• ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ตัวชี้วัด 1.1)
• PMQA หมวด 2 3 4 6 7
• ตัวชี้วัดนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของกรม
ขอให้นาไปใช้รายงานตามกฎหมายและระเบียบ และขอให้ทุกหน่วยงานติดตามการ
รายงานและกากับให้เป็นปัจจุบัน
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
เดือนมีนาคม ทั้งหมด 66 ครั้ง (ข่าว/ภาพข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ 33 ครั้ง ข่าวพาดพิง
33 ครั้ง) มูลค่าสื่อรวมทั้งสิ้น 2,942,733.20 บาท

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ
2 พฤษภาคม 2562
6

