
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 5/2561 1 
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขุม  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2. นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3. นายพิเชฐ  บัญญัติ  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
4. นายสมฤกษ์            จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
ผู้บริหาร 10 
1. นางอุรุญากร  จันทร์แสง  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางณฉุัตรา  จันทร์สุวานิชย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 12 
3. นางวิริยามาตย์  เจริญคุณธรรม (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 13 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  14 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 15 
6. นางสาวสุภาณ ี  ดวงธีรปรีชา (แทน) ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 16 
7. นางอุมา  บริบูรณ ์  (แทน) ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 17 
8. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 18 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 20 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
12. นางสาวปนัดดา           เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 23 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 24 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 25 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 27 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 32 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 33 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  34 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 35 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 36 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 37 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 38 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 39 
30. นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 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  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
    (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์10 
6.นางสาวประไพ            วงศ์สินคงม่ัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 11 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร  12 
7.นายอาชวินทร์            โรจนวิวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 13 
             ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 14 
8.นางสาวกลุชญา                    ไชยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 15 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 16 
9.นางหรรษา            ไทยศร ี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 17 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 18 
10.นายสุเมธ                  เที่ยงธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ   19 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 20 
11.นางสาวอิงอร                  ประสารชัยมนตรี เภสัชกรช านาญการ 21 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 22 
12.นางสาวเพชรา                   จิตรบรรจง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ   23 
    ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  24 
13.นางสาวฐิติพร           ทับทิมทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 25 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 26 
15.นางสาวพราว            ศุภจริยาวัตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 27 
     สถาบันวิจัยสมุนไพร 28 
16.นายพรชัย            สินเจริญโภไคย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 29 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร   30 
ผู้เข้าร่วมประชุม 31 
1. นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 32 
    ส านักงานเลขานุการกรม 33 
2.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 34 

   ส านักงานเลขานุการกรม 35 
3.นางสาววรารัตน์  แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 36 
       ส านักงานเลขานุการกรม   37 
4.นางสุกัญญา   ก าแพงแก้ว   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 38 
       ส านักงานเลขานุการกรม   39 



3 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 5/2561                                                                          วันพธุท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
 

 

5.นางสาวสุจิตรา           คุ้มโภคา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 
    ส านักงานเลขานุการกรม 2 
คณะเลขานุการ  3 
1.นางสาวสมถวิล           สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 4 
    กองแผนงานและวิชาการ  5 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 8 
    กองแผนงานและวิชาการ 9 
4. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
5. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 12 
    กองแผนงานและวิชาการ 13 
6.นางสาวธนิดา            อารีรอบ  นักวิเทศสัมพันธ์ 14 
    กองแผนงานและวิชาการ 15 
7.นางน้ าอ้อย            ระงับ  พนักงานบริการ 16 
    กองแผนงานและวิชาการ 17 
 18 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 19 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 20 

1.1 ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ ผทว.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ที่ได้รับเลือกด ารงต าแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ 21 
1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าลังด าเนินการหารือกับ 22 

กระทรวงการคลัง เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว 23 
1.3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับส านักงานปลัดจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ในเดือนมิถุนายน  24 

2561โดยประธานมอบหมาย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ด าเนินการ ซึ่ง25 
ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่ให้กับโรงพยาบาลอาหาร26 
ปลอดภัยและเชิญให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมงาน 27 

1.4 แจ้งผู้บริหารทุกหน่วยงานการส ารวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและมอบหมายเลขานุการกรมฯ ช่วย 28 
เร่งรัดด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายในเดือนมิถุนายน รวมทั้งเร่งรัดการใช้งบด าเนินการให้เป็นไปตาม29 
เป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนดภายในไตรมาสที่ 3 30 

1.5 กระทรวงสาธารณสุขจัดงานการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุข 31 
ไทยโดยกรมต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานเด่นและนวัตกรรมที่กรมฯได้พัฒนา โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด 32 

1.6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอการจัดตั้ง SDU ในการตรวจมาตรฐานเครื่องเอ็กซเรย์ของส านักรังสี 33 
และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งหากประสบความส าเร็จอาจมีโอกาสพัฒนาไปยังหน่วยงานอื่น  34 
 35 
 36 
   37 
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 วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2561      1 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ2 

แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 3 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)   5 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 6 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 7 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  8 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 งบประมาณ9 
ที่ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 10 
ได้รับเงินประจ างวด 1,465,573,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 11 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที ่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นเงินจ านวน 12 
942,892,694.44 บาท (เก้าร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็น13 
ร้อยละ 64.24 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จ านวน 1,123,384,205.97 บาท 14 
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 76.54 15 
ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เบิกจ่ายร้อย16 
ละ 63.88 ของงบประมาณ  17 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ18 
อยู่ในอันดับ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 62.24    19 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย20 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 213,962,817.94 21 
บาท (สองร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื ่นสองพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี ่สตางค์) มีรายจ่ายทั ้งสิ ้น 22 
140 ,405 ,319.24 บาท (หนึ ่งร้อยสี ่ส ิบล้านสี ่แสนห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทยี ่ส ิบสี ่สตางค์) คงเหลือทั ้งสิ ้น 23 
508,681,114.62 บาท (ห้าร้อยแปดล ้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)รายงาน24 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 88,954,521.00 บาท (แปดสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 25 
 26 
   มติที่ประชุม  ประธานเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ให้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และแสดง27 
ความชื่นชมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ท าได้ดี 28 
 29 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  30 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  31 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 32 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 33 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 34 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 35 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  36 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 71.19 37 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 75.64 38 
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-สรุปภาพรวมหมวดครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันชีววัตถุ/ส านักมาตรฐาน1 
ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 2 
-สรุปภาพรวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
1/1 เชียงราย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5 สมุทรสงคราม ,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น,ศูนย์4 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที8่ อุดรธานีและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12 สงขลา   5 

กองแผนงานได้ติดตามงบเหลือจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบเดียวกับงบลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูล6 
รายงานส านักงบประมาณและประกอบการเข้าพิจารณา พรบ งบประมาณ 2562 ส่งรายงานที่ 7 
 E-mail:monitor_plan@dmsc.mail.go.th      ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00น. 8 
        9 
       มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้เบิกจ่ายงบให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ หาก10 
เบิกจ่ายไม่ได้ ปีงบประมาณหน้าจะของบเพ่ือจัดซื้อไม่ได้อีก  11 

 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล เสนอให้น าข้อมูลจากระบบ GF 12 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ตรงกับส านักงบประมาณ  13 
 14 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  15 
        5.1 การเตรียมการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2562 16 
   ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 17 
กา ร เ ต รี ย มก า ร ง บล ง ทุ น  งบประมาณร ายจ่ า ยป ร ะจ า ปี ง บป ร ะม าณ  พ . ศ .  2562 (ร่ า ง  พ . ร . บ . ) 18 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์งบประมาณท่ีได้รับ 1,415.5795 ล้านบาท 19 

งบรายจ่าย แผนงาน
บุคลากร 

แผนงานพื้นฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน  
บูรณาการ 

รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลากร 499.4518    499.4518 
งบด าเนินงาน 13.8026 146.2871 207.4238 98.3999 465.9134 
งบลงทุน  117.3009 276.2223 29.8810 423.4042 
งบอุดหนุน  1.1000   1.1000 
งบรายจ่ายอืน่  2.7604 1.2517 21.6980 25.7101 
รวม งปม. 
ที่ได้รับ 

513.2544 267.4484 484.8978 149.9789 1,415.5795 

เปรียบเทียบงบประมาณปี 61-62 20 
งบรายจ่าย พ.ร.บ. 61 ร่างพ.ร.บ. 62 จ านวน เพ่ิม/ลด ร้อยละ เพ่ิม/ลด 

งบบุคลากร 485.0770 499.4518 14.3748 2.96 
งบด าเนินงาน 478.1545 465.9134 -12.2411 -2.56 
งบลงทุน 479.0287 423.4042 -55.6245 -11.61 
สิ่งก่อสร้าง 285.4923 70.1664 -215.3259 -75.42 
ครุภัณฑ ์ 193.5364 353.2378 159.7014 + 82.52 
งบอุดหนุน 1.2000 1.1000 -0.1000 -8.33 
งบรายจ่ายอื่น 24.3135 25.7101 1.3966 5.74 
รวม งปม.ที่ได้รับ 1,467.7737 1,415.5795 -52.1942 -3.56 
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งบประมาณแผนงานบูรณาการ 1 
แผนงานบูรณาการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 111.9509 
วิจัยและนวัตกรรม 28.8000 
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 8.0800 

งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ 2 
โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
วินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 

408.3687 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยข้อมูล ทางพันธุกรรม 

46.0182 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก า ร  พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ย า 
Biopharmaceutical 

30.5109 

รายการงบลงทุนก่อสร้าง (ปีเดียว) 3 
หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 

สวพ. 1. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบความดันติด
ลบ 

8.0000 ลบ. 

ศวก. เชียงราย 1. งานก่อสร้ า งถนน เสริ มคอนกรีตบ้ าน พัก
ข้าราชการ 

1.7000 ลบ. 

ศวก. ขอนแก่น 1. งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น 

8.7000 ลบ. 

ศวก. อุดรธานี ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี 

4.0000 ลบ 

ศวก. ตรัง 1. บ้านพักข้าราชการระดับ 9 2.8000 ลบ. 
รายการงบลงทุนก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) 4 

หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 
ศวก. สระบุรี 1. อาคารชุดพักอาศัยส าหรับข้าราชการ 39 

ยูนิต 
23.8565 ลบ. 

ศวก. สมุทรสงคราม 1. อาคารชุดพักอาศัยส าหรับข้าราชการ 
(20 ครอบครัว) 

21.1099 ลบ. 

รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน ≥ 5 ล้านบาท 5 
หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 

สชว. 1. เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ  
(Flow Cytometer) 

6.0000 ลบ. 

สวพ. 1. เ ค รื่ อ ง โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟ ช นิ ด ข อ ง เ ห ล ว
ประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA (High Performance 

6.6000 ลบ. 
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Liquid Chromatograph : Diode Array 
detector) 

สชพ. 1. เครื่องวิเคราะห์การจับกันระหว่างสารชีว
โมเลกุลความจ าเพาะสูง 

5.0000 ลบ. 

สคอ. 1.เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ GC-MSMS  
(GC-Mass Spectrometer detector, Mass 
Spectrometer detector) 

8.0000 ลบ. 

สยวส 1. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ : GC  
2. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ : GC-MS (GC-Mass 
Spectrometer detector)  
3. เครื่องวิเคราะห์การจับตัวของสารในระดับ
โมเลกุลด้วยเทคนิค surface plasmon 
resonance  
4. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิค 
atomic absorption (AAS)  
5. ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารส าคัญบน
แผ่นวิเคราะห์ 

6.0000 ลบ. 
12.0000 ลบ. 
 
14.5000 ลบ. 
 
 
5.1500 ลบ. 
 
5.2965 ลบ. 

ศวก. ชลบุร ี 1. เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา: ICP-MS  
( Inductive Coupled Plasma-Mass 
Spectrometer detector) 

8.0000 ลบ. 

ศวก.ขอนแก่น 1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 5.5000 ลบ 
ศวก. อุบล 1. ระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการ 5.0000 ลบ. 

ศวก.สุราษฎร์ 1. เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลว
ประสิทธิภาพสูง 

6.0000 ลบ. 

ข้อพิจารณาการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2562 1 
-จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ ข้อก าหนดและรายละเอียดอื่นๆท่ีจ าเป็น โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของ 2 
คณะกรรมาการธิการ พรบ งบประมาณใน วาระท่ี 2 3 
-เมื่อมีหนังสือของ กพว/กรมบัญชีกลาง ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 4 
2561 ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ ตามข้ันตอนจนได้ผู้รับจ้าง 5 
-เมื่องบประมาณงบลงทุนโอนมาในเดือนตุลาคม จะสามารถลงนามในสัญญา ได้ตามกรอบเวลาที่รัฐบาลก าหนด 6 
 7 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอและหน่วยงานที่ผู้อ านวยการเกษียณอายุราชการในปีนี้ให้   8 
ฝ่ายพัสดุส านักเลขานุการกรมรับผิดชอบแทน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายสมฤกษ์ จึงสมาน เสนอให้9 
น าปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในปีที่ผ่านมาต่อผู้บริหารพิจารณาตรวจสอบเพ่ือให้การ10 
เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 11 
 12 
 5.2 การปฏิรูปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 14 
การปฏิรูปองค์การ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
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1. การปฏิรูปองค์การของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนปฏิรูปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 - 2564 1 
ปรับโครงสร้าง 2 
     - สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ การแพทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองค า/ฝั่งอันดามัน 4 
- หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 5 

ปรับกระบวนการท างาน 6 
- Core Function 7 
- Non Core Function 8 

ปรับบุคลากร 9 
- พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 10 
- พัฒนาบุคลากรปริญญาเอกเพิ่ม 11 

ปรับกระบวนการท างานภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
- Core Function 13 
ภารกิจ 1 ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 14 
ภารกิจ 2 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 15 
   ตรวจสอบคุณภาพและสอบเทียบเครื่องมอทางการแพทย์ 16 
ภารกิจ 3 รับรองคุณภาพมาตรฐานห้อง Lab 17 
   ตรวจสอบและข้ึนทะเบียน OECD GLP : CMA 18 
- Non Core Function 19 

Technical Support พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
Administrative Support แผนรับรองการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 21 

2. ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดรับกับนโยบาย 22 
การบูรณางานระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 23 
หน่วยงานภายนอก 24 
1. บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

2. บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส า นั ก ง าน เ ศ รษฐกิ จ อุ ตส าหกร รม  ก ร ะทร ว ง
อุตสาหกรรม 

3.บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

4.บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต ภาคเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข : อ.ย /กรมควบคุมโรค/สสจ. 25 
ภาคอุตสาหกรรม : Siam Bioscience Co.,Ltd./องค์การเภสัชกรรม 26 
3. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน 27 
จัดตั้งกองสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ 28 
CONCEPT IDEA 29 
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- OBJECTIVE 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 2 
สังคม/ชุมชน                                   หลักประชารัฐ/การมีส่วนร่วม 3 
- CONTENT 4 
INNOVATION 5 

1.Product เช่น ชุดทดสอบ,สารมาตรฐาน/วัสดุควบคุมคุณภาพ(IQC),ผลิตภัณฑ์สุขภาพและต าราวิชาการ/มาตรฐาน 6 
2.Service เช่น Training 7 
3.Know How เช่น สูตรต าหรับ วิธีวิเคราะห์/วิธีสกัดสาระส าคัญ/วิธีผลิตสารมาตรฐาน 8 
หน้าที่รับผิดชอบ 9 
1. บรหิารจัดการ ผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 
2. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม และสิทธิ11 
ประโยชน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สู่องค์กรภายนอกเพ่ือประโยชต์ในเชิงพาณิชย์  12 
3. บริหารจัดการณทรัพย์สินทางปัญญาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  13 
4. เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ และบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน และ14 
ประชาชน  15 
5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล  16 
6. ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข  17 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนทางวิชาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย18 
หน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  19 
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านยา อาหาร เครื่องส าอาง ชีววัตถุ วั คซีน 20 
สมุนไพร ชันสูตร เซลล์ต้นก าเนิด วิศวกรรม เนื้อเยื่อ สารภูมิคุ้มกัน  (Monoclonal antibody) หรืออ่ืนๆ 21 
โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 22 

- ผู้อ านวยการ 23 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ/งานการเงิน+พัสดุ/งานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการ) 24 
- ฝ่ายบริการ(งานจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรม /งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา/ประสานความ 25 

ร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม) 26 
- ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา(ประสานการฝึกอบรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมและพัฒนา 27 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมทางการแพทย์) 28 
โครงสร้าง อัตราก าลัง ประกอบด้วย 29 

- ผู้อ านวยการ 30 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(นักจัดการงานทั่วไป 1(ด้านบริหารทั่วไป)/(พรก.จากศูนย์ชุดทดสอบ) 31 

/นักจัดการทั่วไป (ด้านการตลาด) (พกส) 32 
- ฝ่ายบริการ(นักจัดการงานทั่วไป 2 (พกส จากศูนย์ชุดทดสอบ)/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 (พกส) 33 
- ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1(พกส) 34 

หมายเหตุ ต าแหน่งนิติกร ควรให้ส านักงานเลขานุการกรมช่วยด า เนินการไปก่อน และพิจารณาปริมาณงานว่า35 
จ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งหรือไม่ 36 
➢ ประเด็นพิจารณา 37 

ขอความเห็นการจัดตั้ง,สถานที่ตั้งหน่วยงาน 38 
 39 
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มติที่ประชุม ประธานให้เลื่อนวาระนี้ไปก่อนเนื่องจากต้องมีการลงรายละเอียดและปรึกษาหารือมาก่อนจึง 1 
จะสามารถน ามาเข้าท่ีประชุมกรมเพ่ือพิจารณาได้ 2 

 3 
 5.3 การบูรณาการกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ PMQA 4 
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 5 
กระบวนการบูรณาการตามระบบคุณภาพ (ISO 9001:2015 และPMQA) 6 
ร่างกระบวนการสร้างคุณค่า 7 

PMQA ISO บูรณาการ PMQA+ISO 
1.กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ O1 ศึกษา วิจัยและพัฒนา 1.กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ 
2.กระบวนการควบคุมก ากับการ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ 
3.กระบวนการศึกษาวิจัย พัฒนา
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์และสาธารณสุขและการ
น าใช้ประโยชน์ 
4.กระบวนการประเมินความเสี่ยง
สื่อสารและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 
5.กระบวนการก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
6.กระบวนการการรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

2.การก ากับให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

O2 เฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและ
สื่อสารแจ้งเตือนภัย 

3.การวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

O3 ก าหนดมาตรฐานและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 

4.การประเมินความเสี่ยงและแจ้ง
เตือนภัยสุขภาพ 

O4 บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

5.การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ O5 พัฒนาและก าหนดมาตรการ 
6.การรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

O6 สื่อสารสาธารณะ 

หมายเหตุ (มีในคู่มือ Smart DI) 8 
 9 

บูรณาการ PMQA+ISO หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดท า
คู่มือ 

หน่วยงารร่วมที่รับผิดชอบจัดท า
คู่มือ 

1.กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

สวส.+สคอ. สสว./สยวส./ศวก. 

2.กระบวนการควบคุมก ากับการ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ 

สมป. สวส. 

3.กระบวนการศึกษาวิจัย พัฒนา
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์และสาธารณสุขและการ
น าใช้ประโยชน์ 

สชพ. สวส./สวพ./สชว. 
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4.กระบวนการประเมินความเสี่ยง
สื่อสารและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

สคอ.+สสว.+สวส. สชพ.(คุณขวัญยืน) 

5.กระบวนการก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

สวส.+สมป. สรส./สยวส./สชว. 

6.กระบวนการการรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

สมป.  

 1 
ร่างกระบวนการสนับสนุน 2 

PMQA ISO ข้อเสนอแนะคณะท างาน 
1. การเงิน การคลัง  
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3. บริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ  
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- งานยานพาหนะ  
- งานซ่อมบ ารุง  
4. การบริหารพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง  
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (การ
พัฒนา,การบ ารุงรักษา, การบริหาร
จัดการ, การสนับสนุนและบริการ
ระบบIT)  
6. ทรัพย์สินทางปัญญา  
7. จัดท าแผน ติดตามและ
ประเมินผลประจ าปี  
8. งานบริการห้องสมุด  
9. การพัฒนาระบบริหารราชการ 
10. การจัดการความรู้และ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
11. การตรวจสอบภายใน 

S1 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
S2 การบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร 
S3 การบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ 
S4 การบริหารงานพัสดุและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
S5 การบริหารงานสารบรรณและ
สารสนเทศ 
S6 การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
S7การควบคุมภายใน 

1.กระบวนการการเงินการคลัง 
2.กระบวนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3.กระบวนการบริหารทั่วไป 
4.กระบวนการบริหารพัสดุ 
5.กระบวนการซ่อมบ ารุง 
6.กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 
8.กระบวนการจัดท าแผนติดตาม
และประเมินผล 
9.กระบวนการพัฒนาระบบราชการ 
10.กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
11.กระบวนการสื่อสารสาธารณะ 
12กระบวนการก ากับดูแล(กระบวน
ตรวจสอบภายใน,การบริหารความ
เสี่ยง,การควบคุมภายใน) 
13.กระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(การจัดการข้อร้องเรียน) 
14.กระบวนการการจัดการความรู้ 

 3 
ข้อเสนอแนะคณะท างาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.กระบวนการ การเงินการคลัง ฝ่ายคลัง สล. 
2.กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่าย จ. สล. 
3.กระบวนการบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร สล. 
4.กระบวนการบริหารพัสดุ ฝ่ายพัสดุ สล. 
5.กระบวนการซ่อมบ ารุง ฝ่ายซ่อมบ ารุง สล. 
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ข้อเสนอแนะคณะท างาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6.กระบวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส. 
7.กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผน. 
8.กระบวนการจัดท าแผน ติดตามและประเมินผล ผน. 
9.กระบวนการพัฒนาระบบราชการ กพร. 
10.กระบวนการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล. 
11.กระบวนการสื่อสารสาธารณะ 
(ควรมีการระบุนิยามให้ชัดเจน) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล. 

12.กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-การจัดการข้อร้องเรียน 
-การส ารวจความพึงพอใจ 
-การมีส่วนร่วม 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล. 
และทุกหน่วยงาน 

13.กระบวนการก ากับดูแล 
-การบริหารความเสี่ยง 
-การควบคุมภายใน 
-กระบวนการตรวจสอบภายใน 

สล.+ตสน. 

14.กระบวนการการจัดการความรู้ สววพ.(หัวหน้าทีม KM) 
➢ ประเด็นพิจารณา : เห็นชอบกระบวนการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 1 

 2 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า ให้ผู้รับผิดชอบ ISO 9001:2015 จัดท าข้อมูลที ่3 

เกี่ยวข้องกับการผ่านการตรวจประเมิน  ISO เช่น รางวัลต่างๆในการตรวจวิจัยที่ เป็นผลงานดี เด่นของ4 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /การตรวจยีนแพ้ยา เป็นต้น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและการพัฒนาร่วมกัน ส่งให้ฝ่าย5 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับทราบและเห็นคุณค่า ภายในสัปดาห์หน้า 6 
 7 
 5.4 การคิดต้นทุนค่าแรงในการทบทวนค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
    ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 9 
การพิจารณาอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อเสนอประกาศใหม่ในราชกิจจานุเบกษา(การคิดต้นทุนค่าแรง) 10 
วิธีการคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์(เดิม) 11 
ต้นทุนทั้งหมด (Total cost)=ต้นทุนโดยตรง(Direct cost)+ต้นทุนโดยอ้อม(Indirect cost) 12 
ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) =ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดท่ีใช้โดยตรงในการตรวจวิเคราะห์ 13 
ต้นทุนโดยอ้อม (Indirect cost)=ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดท่ีใช้ร่วมกันกับบริการหรือการตรวจวิเคราะห์อื่นด้วย 14 
 1.ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) โดยทั่วไปประกอบด้วยต้นทุนต่างๆที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์รายการนั้นๆ ค่า15 
วัสดุสิ้นเปลือง (Material cost) ได้แก่วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอื่นๆ 16 
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (Capital cost) อ่ืนๆได้แก่ค่าสอบเทียบเครื่องมือ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย 17 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบริหารจัดการ 18 
 2.ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) ค่าวัสดุที่ใช้ร่วมกันกับรายการตรวจวิเคราะห์อ่ืนๆ ค่าจ้างบุคลากร ค่า19 
สวัสดิการ (ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งด้านบริหาร ด้านห้องปฏิบัติการและด้านอ านวยความสะดวกต่างๆ 20 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาอาคาร/สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และอ่ืนๆที่ใช้ร่วมกันกับรายการตรวจ21 
วิเคราะห์อื่นๆ (ให้คิด “ต้นทุนทางอ้อม”เป็น 30% ของ Direct cost แทน 22 
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เดิมค่าบริการตรวจวิเคราะห์จะเป็นดังนี้ Total cost=Direct cost+ Indirect cost(30% ของ Direct cost) 1 
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์= Total cost + 25% ของ Total cost (ต้นทุนการพัฒนาหน่วยงาน) 2 
                                       (=  1.625 x Direct cost) 3 
โดยเฉลี่ยอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์จะเพ่ิมข้ึน 56 % 4 
วิธีการคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์ (เสนอใหม่) ให้คิดต้นทุนค่าแรงจริงใน Direct cost จะสูงกว่าอัตราที่ประกาศเดิม 5 
154% โดยประมาณ 6 
 7 
 มติที่ประชุม ประธานและที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอและมอบด าเนินการต่อไป โดยให้ข้อเสนอแนะให้ คิด8 
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนด้วย โดยไม่ควรให้ราคาต่ ากว่าหน่วยงานอื่นเนื่องจากอาจ9 
มีหน่วยงานเอกชนรับเหมาช่วง (Subcontract) ได้ 10 
 11 
 5.5 ขออนุมัติเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการดาวน์ด้วยเทคนิค Molecular Karyotyping 12 
    ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 13 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยฝ่ายโลหิตวิทยา มีความประสงค์ขอเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยกลุ่ม14 
อาการดาวน์ ด้วยเทคนิค Molecular Karyotyping จากน้ าคร่ า ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในระดับ15 
โครโมโซม ได้ผลรวดเร็วและมีความถูกต้องสูง ช่วยสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติทาง16 
พันธุกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านวณต้นทุนต่อหน่วยในอัตรา 5,547 บาทต่อราย 17 
  กรมบัญชีกลาง ก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข (ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิยา)18 
รายการ Chromosome analysis (Amniotic fluid/CVS/Tissue) ในอัตรา 3,000 บาทต่อราย (ตามหนังสือ19 
กรมบญัชีกลางที่ กค.0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560)  20 
          ข้อพิจารณา ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและความพร้อม21 
ในการขอเปิดให้บริการของห้องปฏิบัติการครบถ้วนแล้ว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ เปิดให้บริการในอัตราค่าบริการ22 
ของกรมบัญชีกลาง  23 
 มติที่ประชุม ประธานให้สถาบันวิจัยสาธารณสุขเพ่ิมเติมรายละเอียดในเรื่องการอ้างอิงราคากลางของ24 
กรมบัญชีกลาง/หน่วยงานอ่ืนที่รับตรวจและจ านวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจต่อปี โดยมอบให้สถาบันวิจัย25 
สาธารณสุข จัดท าข้อมูลเสนอตามมติที่ประชุม 26 
 27 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  28 
  6.1 ความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และส านักงาน 29 
คณะกรรมการอาหารและยา 30 
 ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการน าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้                            31 
การจัดท าแผนการเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ32 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 33 

➢ ที่มาของการประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกันก่อนจัดสรรงบเบิกแทนกัน 34 
- แผนการเก็บตัวอย่างไม่ตอบสนองต่อปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 35 
- การประชุมจัดท าแผนร่วมกันที่ผ่านมาเป็นเพียงการรับทราบแผนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 36 
- ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 37 
- ค่าใช้จ่ายสาหรับการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่เกิดผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ผลจากการเฝ้าระวัง 38 

➢ ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 39 
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-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ได้รับเงินโอนจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 32.3884 ล้านบาท  1 
-ด าเนินการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว 5,384ตัวอย่าง จากแผนทั้งสิ้น 12,641ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.6)  2 
-ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะท าการท าปรับแผนใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3 

➢ แนวทางการจัดท าแผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 
-วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากผลการเฝ้าระวังของ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ5 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์6 
-วิเคราะห์แนวทางการเก็บตัวอย่างร่วมกัน จัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือใช้7 
จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 8 
-ก าหนด Priority ของผลิตภัณฑ์ที่จัดท าแผนการตรวจวิเคราะห์ เช่น เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อร้องเรียนมากเป็นล าดับ9 
แรกๆ เน้นการเก็บตัวอย่างจากแหล่งผลิต 10 
-จัดท าแผนร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนจัดสรร11 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562(ขาลง) (ข้อสรุปจากการประชุมผู้บริหาร และการประชุมเชิงปฏิบัติการของ 212 
หน่วยงาน) 13 

 14 
➢ ข้อสรุปของผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) 15 

ความเห็นผู้บริหาร 16 
- ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและด้านเครื่องส าอางควรมีการเก็บตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์แบบมุ่งเน้นจากพ้ืนที่แหล่ง17 
ผลิต จะสามารถทราบสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง  18 
- ให้บูรณาการข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 6ด้านร่วมกัน 19 
- ให้วิเคราะห์ผลการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 ปีย้อนหลัง ทั้ง 6 ด้าน ระหว่างเดือน มิ.ย. –ก.ค. 2561 20 
- ผลิตภัณฑ์ด้านยาควรมีการวิเคราะห์ว่า สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านยาอย่างไร 21 
- ด้านเครื่องมือแพทย์ ให้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การตรวจควรที่สนับสนุน Medical Hub 22 
การบริหารจัดการ 23 
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะด าเนินการช าระให้ครบ 24 
และพยายามจะไม่ก่อหนี้คงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 
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- ตัวอย่างตามแผนที่ยังไม่ได้ส่งตรวจ อย. ก าลังปรับแผนและจะส่งตรวจภายในไตรมาสที่ 3 1 
- ให้หน่วยงานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประชุมร่วมกันเพ่ือ2 
วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งโดยน าความเสี่ยง 3ปีย้อนหลังมาวิเคราะห์  3 
 4 
 มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ และให้ทุกหน่วยงานร่วมกับกองแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์5 
สุขภาพตามแผนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   6 

 7 
  6.2 การจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทยและ8 
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 9 
 ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการน าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้  10 
การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 – 2561) “เพ่ือประชาชน11 
สุขภาพดี100 ปีแห่งการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.2561 อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี 12 
การบริหารจัดการ  13 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนให้ ส านักงานปลัด งบประมาณ 1 ล้านบาท  14 
- ได้รับพื้นที่จัดนิทรรศการ 1,000 ตรม. (50x20 ม.)  15 
- กรมด าเนินการการจัดนิทรรศการและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  16 
- การด าเนินการทางวิชาการ ส านักงานปลัด รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้  17 

  18 
➢ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 19 
     1. พรบ.เชื้อโรค  20 

รูปแบบการจัด : น าเสนอภาพ+VDO ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรค เช่น ผู้ป่วย EBOLA และเหยื่อจากอาวุธ21 
ชีวภาพ และแสดงให้เห็นว่า พรบ.เชื้อโรค นั้นช่วยกากับ ควบคุม และป้องกันผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างไร  22 

2. OECD-GLP รูปแบบการจัด : จัดทาวิดีโอสั้นๆ 2-3 นาท ีแสดงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจาก OECD-GLP  23 
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3. การรับรองมาตรฐานสากล รูปแบบการจัด : เชิญห้องปฏิบัติการของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น CP ที่ผ่านการ1 
รับรองมาตรฐานจากสมป.แล้ว น าห้องปฏิบัติการมาแสดงในงาน และแจกผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป เช่น ไส้กรอก 2 
เป็นต้น ที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการนี้แล้ว 3 

➢ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  4 
          1. Precision Medicine เน้น มะเร็งเต้านม - Roll up poster แสดงเรื่องการตรวจยีน BRCA1/1 และ 5 
กรณีตัวอย่าง Angelina Jolie - Computer/notebook แสดงการประเมินความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมแบบ6 
พันธุกรรม ด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูลใน website ค่า risk score สูงแสดงถึงมีความเสี่ยงมาก โดย สถาบัน7 
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  มีบริการตรวจยีน  BRCA1/2 โดยให้ผู้ที่มีค่า  RiskScore สูง มาพบแพทย์ที่8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจาะเลือดเพ่ือตรวจ ตรวจยีน BRCA1/2 (จับสลากกรณีมีผู้สนใจมาก โควตา 10 คน9 
หรือมากกว่า ) - Roll up poster เรื่องการตรวจ Breast cancer gene signature 10 
          2. ชุดตรวจ / ชุดทดสอบ - ชุดตรวจยีนแพ้ยา Roll up Poster เรื่องการแพ้ยารุนแรง สามารถป้องกันได้11 
ด้วยการตรวจยีนเสี่ยงก่อน แสดงรางวัลที่ได้รับ - Roll up Poster ชุดตรวจ Zika virus (IC) - Roll up Poster ชุด12 
ตรวจ Thalassemia  13 
           3. การตรวจ Whole genome sequence ของเชื้อ TB เสนอให้น าเสนอภาพรวมของงาน TB ทั้งหมด 14 
ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย TB, การตรวจยีนย่อยา (NAT2 15 
diplo-typing), การตรวจ blood transcription signature, NGS 16 

➢ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  17 
 1.เรื่อง AMR เชื้อดื้อยา  18 
- ขอส่งข้อมูลเพื่อท าบอร์ด 1 บอร์ด ขนาดตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  19 
- Roll up (ขอท าเอง)  20 
- ของแจก แผ่นพับ Antibiogram, หนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการจุลชีว, หนังสือคู่มือความปลอดภัย  21 
- มีการให้ถาม-ตอบ คาถามวิชาการ มีรางวัลให้  22 
 2. MALDITOF การตรวจเชื้อ Rapid response  23 
- ขอส่งข้อมูลเพื่อท าบอร์ด 1 บอร์ด ขนาดตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  24 
- เครื่อง MALDITOF จาลอง มีการสาธิต  25 
- มีการให้ถาม-ตอบ คาถามวิชาการ มีรางวัลให้  26 
 3. ส่วนประกอบอื่นๆท่ีจะแสดง (คล้ายกับที่แสดงวันที่ต้อนรับท่านรัฐมนตรี-ของมีอยู่แล้ว)  27 
- หุ่นแต่งชุดทางานในห้องปฏิบัติการ BSL3 (Mr. Robert) และ Shoe cover  28 
- VDO แสดงการทางานในในห้องปฏิบัติการ BSL3  29 
- Roll up 2 อัน เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  30 
- แสดงการสวมใส่หน้ากาก (Fitting test) ที่ถูกต้อง  31 

➢ สถาบันวิจัยสมุนไพร  32 
1. สถาบันวิจัยสมุนไพร จะเตรียมการน าเสนอผลการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัด33 

สมุนไพรมะหาด โดยมีอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสารสกัดสมุนไพรมะหาด แก่นไม้34 
มะหาด สารสกัดมะหาด และผลการวิจัยสมุนไพรมะหาด โดยจะจัดแสดงในพ้ืนที่ อาคาร Challenger I จะใช้พ้ืนที่35 
ประมาณ ๒๐-๓๐ ตารางเมตร ในพ้ืนที ่๑,๐๐๐ ตารางเมตร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  36 
- งบประมาณในการจัดนิทรรศการ สถาบันวิจัยสมุนไพรใช้โครงสร้างและพ้ืนที่ตามที่ Organizer จัดให้ตามท่ี37 
สถาบันวิจัยสมุนไพรจะประสานอีกครั้งหนึ่ง ไม่ของบประมาณเพ่ิม จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงาน ๒๐-๓๐ คน  38 
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2. สถาบันวิจัยสมุนไพรไม่จัดนิทรรศการในพ้ืนที่บูธมหกรรมสมุนไพร และกรมได้มอบหมายให้กองแผนงาน1 
และวิชาการเป็นเจ้าภาพในนามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทสาคัญในการ2 
ให้คาปรึกษาเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ผู้ประกอบการและSME ทาให้ผู้ประกอบการประสบความสาเร็จ3 
ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี  4 

3. การจัดแสดงนิทรรศการในประเด็น บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร ในภาพรวม5 
ของกรมฯ ขอเสนอให้จัดในพ้ืนที่อาคาร Challenger I โดยเริ่มจาก  6 
3.1 การวิจัยและพัฒนา (ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร : สถาบันวิจัยสมุนไพร)  7 
3.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสมุนไพร (การตรวจวิเคราะห์ : สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย)  8 
3.3 มาตรฐานสมุนไพร(THP : สานักยาและวัตถุเสพติด)  9 
3.4 การพัฒนาผู้ประกอบการโดยให้คาปรึกษาด้านวิชาการ (SME : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)  10 

➢ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย/ส านักยาและวัตถุเสพติด/สถาบันสมุนไพร 11 
 1. แนวทางการนาเสนองานด้าน “สมุนไพร” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แสดงภาพรวมของ12 
ภารกิจด้านสมุนไพร ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา (สวพ) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และการพัฒนาห้องปฏิบัติการใน13 
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร ได้แก่ เครื่องสาอาง ยา และอาหารเสริม ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย 14 
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทามาตรฐาน (สยวสTHP) เพ่ือการ15 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือขยายผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติและการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตระดับชุมชน16 
และ SME เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและเพ่ิมรายได้ 17 
ข้อมูลด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร – ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  18 
รูปแบบนิทรรศการ  19 
3.1) แสดงข้อมูลรายการทดสอบ  20 
- การทดสอบด้านคุณภาพ วิเคราะห์สารสาคัญ ชี้บ่งชนิดของสมุนไพรที่แจ้งว่าใช้ในผลิตภัณฑ์ แสดงประสิทธิภาพ  21 
ทดสอบประสิทธิภาพการกันเสีย  22 
- การทดสอบด้านความปลอดภัย  23 
สารห้ามใช้ : ไฮโดรควิโนน, สารปรอท, กรfเรติโนอิก, สเตียรอยด ์(steroids)  24 
โลหะหนักปนเปื้อน : ตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท สารหนู  25 
จุลินทรีย์ปนเปื้อน : ปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ก่อโรค  26 
3.2) แสดงภาพ ภาพและชื่อสมุนไพรที่ทดสอบได้แล้ว 26 ชนิด พร้อมชื่อสารส าคัญและสรรพคุณทางเครื่องส าอาง 27 
(เช่นลดเลือนริ้วรอย ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ทาวิดีทัศน์ ขั้นตอนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการท าเอกสารแจก  28 
สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทางเครื่องส าอาง (98 ชนิด)  29 
- สรรพคุณทางเครื่องส าอาง (จัดกลุ่มสรรพคุณ) /ชื่อสมุนไพร/ประเภทของเครื่องส าอาง 30 

➢ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  31 
1. รถซาแล้งจากอุดร 50,000 บาท  32 
2. อสม. นักวิทย์จากพะตง จากสงขลา  33 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  150,000 บาท ได้แก่ เซิ้ง/แหล่ จาก34 
ขอนแก่น หมอลาเตือนภัยจากอานาจเจริญ มโนราห์ภาคใต้  35 
4. SME ที่มีศักยภาพ (อาหาร เครื่องสาอาง สมุนไพร) จานวน 10 ราย รวม 300,000 บาท  36 
5. แสดงนวัตกรรมชุดทดสอบ เช่น ชุดทดสอบกัญชง กัญชา ของเชียงใหม่ พ้ืนที่ความกว้างของกลุ่มศวก. 200 ตาราง37 
เมตร 38 
 39 
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➢ การอภิปรายทางวิชาการ  1 
-อภิปรายเรื่อง "เชื้อดื้อยา : การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ก้าวไกล" (AMR : From Change TO 2 
Chance) ในวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 14.30-16.30 น. ห้อง Venus 3-4 โดย  3 
-นพ. สมชาย แสงกิจพร  4 
-ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร  5 
-ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์  6 
-สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา  7 
-ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล  8 

➢ การประกวดผลงานวิชาการ  9 
-วันที่ 18 ก.ค.61 (เวลา 13.30-16.30) น.และวันที่ 19 ก.ค.61 (เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.30 น.)  10 
-ห้อง Venus 1 : การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยและนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (ผทว.บุษราวรรณ เป็นประธาน) 11 
-ห้อง Venus 2 : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพ้ืนฐาน (Applied and basic science research: 12 
ผทว.เดือนถนอม เป็นประธาน) 13 
 14 
  มติที่ประชุม ประธานเสนอแนะให้จัดนิทรรศการในเรื่อง ระบบยา/สมุนไพรและนวัตกรรม  15 
Biopharma และเน้นการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนของมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมอบหมาย16 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12/1 ตรังและผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7ขอนแก่น 17 
รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ 18 
 19 
       6.3 OECD GLP 20 

 นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ น าเสนอวิดีทัศน์เรื่อง OECD 21 
GLP โดยจัดท าร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ที่ประชุมเสนอแนะและน าไปปรับปรุงต่อไป 22 

 23 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชนในการจัดท าวีดีทัศน์ พร้อมทั้งให้ 24 

ข้อเสนอแนะ โดยน าเสนอจุดเด่นและประโยชน์ของ OECD GLP เรื่องการลดอุปสรรคทางการค้าของประเทศตั้งแต่25 
ช่วงต้นของการน าเสนอ และความส าคัญของการใช้ผลการวิจัยจากห้องทดลองที่ผ่านมาตรฐาน OECD GLP 26 
 27 
  6.4 หลักเกณฑ์การพัฒนาและการเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28 
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารการประชุมดังนี้ 29 
หลักเกณฑ์การพัฒนาและเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 

1.การเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ โดยใช้ตราสัญลักษณ์หรือชื่อของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อง31 
เผยแพร่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ชุดทดสอบฯ 32 

2.ห้ามน าตราสัญลักษณ์หรือชื่อ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้กับการเผยแพร่ชุดทดสอบและ33 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการควบคุมของศูนย์ชุดทดสอบฯ 34 

3.เพ่ือควบคุมคุณภาพชุดทดสอบฯ 35 
4.การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลชุดทดสอบฯ 36 
5.ให้ศูนย์ชุดทดสอบ ฯ เป็นศูนย์กลางในการดาเนินการเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์รวมทั้งการส่งมอบ37 

ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 38 
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6.ศูนย์ชุดทดสอบฯ จะเป็นหน่วยงานที่จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตงานวิจัยและพัฒนาด้าน1 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด 2 

7.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์-การแพทย์และการสาธารณสุขหรือ3 
นวัตกรรมของผู้ด าเนินการวิจัยไปด าเนินการ จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ 4 

8.ศูนย์ชุดทดสอบฯ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบไปสู่องค์กรที่5 
มีความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตามความจ านงของผู้ผลิตงานวิจัย 6 
 7 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้งว่าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพ่ือให้การตรวจและ8 
การจ าหน่ายชุดทดสอบอยู่ในการควบคุมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกต้องตามระเบียบและรายได้จากการ9 
จ าหน่ายให้โปร่งใส ไม่ผิดระเบียบราชการ และมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้ชี้แจงประเด็นเรื่องการงดจ าหน่ายชุด10 
ทดสอบให้ชัดเจน 11 
 12 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน13 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 14 
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 15 

สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ใน16 
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 17 
ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 
หน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วยงาน 19 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน 20 
ภาพรวมสรุปผลการติดตามการายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6เดือน ประจ าปี21 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 22 
1.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 23 หน่วยงาน 23 
2.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัดแต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 4 หน่วยงาน 24 
3.หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 2 หน่วยงาน 25 
สรุปผลการติดตามการายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6เดือน ประจ าปี26 
งบประมาณ พ.ศ. 2561(ส่วนกลาง) 27 
1.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 12 หน่วยงาน 28 
2.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัดแต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 1 หน่วยงาน 29 
3.หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 1 หน่วยงาน 30 
สรุปผลการติดตามการายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6เดือน ประจ าปี31 
งบประมาณ พ.ศ. 2561(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 32 
1.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 11 หน่วยงาน 33 
2.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัดแต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 3 หน่วยงาน 34 
3.หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 1 หน่วยงาน 35 
สรุปผลการติดตามการายงานผล 36 
-หน่วยงานมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการรายงานผลเป้นไปตามคู่มือติดตามฯ หน่วยงานภายในปี 2561 37 
-มีการน าข้อเสนอแนะจากการสรุปผลการติดตามการรายงานผลฯ ปี2560(รอบ 12 เดือน)ไปปรับปรุงแก้ไข38 
โดยเฉพาะประเด็นการรายงานผลตามเวลาที่ก าหนด การใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง 39 
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-หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสาร และแบบฟอรืมในรูปแบบไฟล์ Word ในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 
ท าให้หน่วยงานรายงานผลฯ ที่ถูกต้อง ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนลงรวมถึงลดระยะเวลาในการจัดพิมพ์เอกสาร 2 
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบการรายงานผล 3 
1.หน่วยงานอาจยังมีความสับสนในการค านวณร้อยละความส าเร็จของแผนงานโครงการ/ กิจกรรมในระบบ DOC ใน4 
ตัวชี้วัด 1.1 5 
2.การแนบหลักฐานอ้างอิงที่ไม่ชัดเจนหรือมีการระบุรหัสหลักฐานแต่ไม่เป็นไปตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติ6 
ราชการฯ 7 
3.ใช้แบบฟอร์มรายงานผลไม่ถูกต้องในบางตัวชี้วัด 8 
4.แนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ KPI Reporter ไม่ครบหรือไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 9 
5.บางหน่วยงานรายงานในแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR Card) โดยใส่ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักลงในช่อง10 
คะแนนประเมินตนเองและระบุสีของวงกลมไม่ถูกต้องตรงตามคู่มือประเมินผลฯ 11 
6.บางหน่วยงานระบุค่าคะแนนที่ได้ทศนิยม 2 ต าแหน่งท าให้การค านวณค่าคะแนนหน่วยงานในภาพรวม (เต็ม 5 12 
คะแนน) มีความคลาดเคลื่อน 13 
ข้อสังเกตท่ีพบ 14 
-ตัวชี้วัดที่หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการด าเนินการที่ดี คือตัวชี้วัดที่ 4(การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์กร) 15 
-ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินการต่ า คือตัวชี้วัดที่ 1.7 (ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้ประกอบการ 16 
ผลิตเครื่องส าอางผสมสมุนไพรของ OTOP/SME เพ่ือการส่งออก) 17 
-ทั้งนี้ มีบางตัวชี้วัดอยู่ระหว่างด าเนินการผลลัพธ์ยังไม่ออกได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.4-1.6(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 18 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 19 
1.หน่วยงานควรทบทวนวิธีการคิดให้ถูกต้องโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.1 ดังนั้น ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ(น้ าหนัก20 
โครงการ)ส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบ KPI Reporter ให้ตรงกับการรายงานผลการด าเนินงาน21 
ในระบบ DOC 22 
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสื่อสารท าความเข้าใจกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น23 
หนังสือแจ้งเวียน,E-mail,สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และผ่านทาง Line 24 
3.ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความสส าคัญในการก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องน าข้อเสนอแนะที่ได้ ไป25 
ปรับปรุงแก้ไขและสื่อสารภายในหน่วยงานตนเองให้ชัดเจน เพ่ือการรายงานผลการ ปฎิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ26 
และมีความถูกต้องในรอบต่อไป 27 
4.เร่งด าเนินการในตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ า 28 
   29 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ ประธานชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทบทวนจุดบกพร่องและปรับปรุง30 
แก้ไขเพ่ือท าให้ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาดี 31 

  รองอธิบดีฯ จารุวรรณ เสนอให้ กพร.แจ้งเตือนแก่ผู้บริหารเรื่องการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดให้32 
ครบถ้วน และให้แจ้งเตือนก่อนถึงระยะเวลาที่ก าหนด 33 

 34 
6.6 การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 35 

 หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอที่ประชุม รายละเอียดดังนี้ 36 
 1.พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจ านวน 791 ราย ณ 30 เมษายน 256137 
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจ านวน 363 ราย  38 
 2.หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขคือ 39 
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-ต้องเป็นพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น 1 
-การน าเงินเข้ากองทุนฯ สมาชิกจะถูกหักค่าจ้างเพ่ือเป็นเงินสะสม 2%และหน่วยงานสมทบให้ 2% อัตรานี้ยังไม่มี2 
การเปลี่ยนแปลง 3 
-ผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ โดยจะได้รับผลตอบแทนดังนี้  4 

อายุสมาชิกภาพ เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ (ร้อยละ) 
ไม่ถึง 1 ปี 0 
ตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี 20 
ตั้งแต่ 2 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี 40 
ตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 4 ปี 60 
ตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี 80 
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 100 

-การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้ 5 
-ตาย,ทุพพลภาพถาวร,อายุครบหกสิบปี,ไร้ความสามารถ,เสมือนไร้ความสามารถ,นายจ้างถอนตัวออกจากการเป็น6 
นายจ้างในกองทุน,กองทุนเลิก 7 
-หากสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว ไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ 8 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 
รายละเอียด ณ 30 เมษายน 2561 10 

หน่วยงาน พนักงานกระทรวงสังกัดกรมวิทยฯ สมาชิกกองทุนสังกัดกรมวิทยฯ 
ส่วนกลาง 515 243 
เชียงใหม่ 27 16 
พิษณุโลก 24 15 

นครสวรรค์ 22 15 
สมุทรสงคราม 32 31 

ชลบุร ี 19 3 
ขอนแก่น 18 14 

อุดร 26 - 
นครราชสีมา 18 - 
อุบลราชธานี 17 - 
สุราษฎร์ธานี 21 - 

สงขลา 26 8 
เชียงราย 5 - 
ภูเก็ต 4 4 
ตรัง 17 14 
รวม 791 363 

   11 
  มติที่ประชุม    ประธานแจ้งให้ผู้บริหารหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้แก่พนักงานกระทรวง12 
สาธารณสุขเนื่องจากเป็นผลประโยชน์และความม่ันของของบุคลากร 13 

 14 
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6.7 การคัดเลือกองค์กรและประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย๋ 1 
ผู้แทนกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม น าเสนอดังนี้ 2 

1. รายงานความก้าวหน้าเรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 3 
การด าเนินงานระดับกรม รอบ 6 เดือน 4 
-จัดประชุมโครงการองค์กรคุณธรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2560 และ อธิบดีประกาศนโยบายเป็นหน่วยงานองค์กร5 
คุณธรรม  6 
-กรมก าหนดอัตลักษณ์ คือ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  7 
-กรมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 8 
-หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการ 9 
-หน่วยงานจัดท าวิดีทัศน์ 29 หน่วยงาน 10 
-คุณธรรมอัตลักษณ์ที่หน่วยงานประกาศใช้มากที่สุด คือรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 11 
-คุณธรรมอัตลักษณ์ที่หน่วยงานประกาศใช้เพ่ิมเติม 3 ล าดับแรก คือ จิตบริการ สามัคคี จิตอาสา 12 

2.การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม และ การประกาศยกย่อง 13 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ. 2559- 2564) 14 
เกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรม แบ่งเป็น 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ คือ 15 
ระดับท่ี 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 16 
ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม 17 
ระดับท่ี 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 18 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรม จัดส่งองค์กรคุณธรรมเพ่ือประกาศยกย่องอย่างน้อย จ านวน 19 
5 ส านัก/กอง/กลุ่ม 20 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 21 
-หน่วยงานด าเนินการประเมินองค์กรของตนเองตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ จัดส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารพลัก22 
ฐาน จ านวน 1 ชุดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 23 
-กรม ด าเนินการส่งรายงานให้ กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 11 มิถุนายน 2561 และ กระทรวงสาธารณสุข ส่งให้ 24 
กรมการศาสนา ภายใน 15 มิถุนายน 2561  25 
-กรมการศาสนา จะประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในเดือน สิงหาคม 2561  26 

3. การประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 27 
หน่วยงานดีเด่น : หน่วยงานสง่บทคัดย่อ แบบประเมินหน่วยงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน 28 
เรื่องเล่า : ผู้สนใจประกวด เรื่องเล่า หัวข้อคุณธรรมนาจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยส่งเนื้อหาเรื่องเล่าไม่เกิน   29 
            2 หน้ากระดาษ 30 
การคัดเลือก 31 
-หน่วยงานส่งเอกสารให้ การคัดเลือกคุณธรรมจริยธรรมองค์กร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 32 
-การคัดเลือกคุณธรรมจริยธรรมองค์กร จะด าเนินการคัดเลือกประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2561 33 
 34 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ทุกหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดองค์กร35 
คุณธรรม และท ารายงานแจ้งประธานเพื่อรับทราบด้วย 36 
 37 
 38 
 39 
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  6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ2 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 3 
 4 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้หน่วยงานน าเสนอผลงานเด่นเพ่ือจัดท าข่าว5 
ประชาสัมพันธ์ 6 
 7 
วาระที่ 7เรื่องอ่ืนๆ 8 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 9 

1.ขอความร่วมมือผู้บริหารของแต่ละหน่วยและบุคลากรกรมฯ ตรวจสอบอาคาร และด าเนินการท าเรื่อง10 
เสนอซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้เรียบร้อย 11 

2.ในช่วงเข้าฤดูฝน โรคไข้เลือดออกจะระบาด จึงให้ส ารวจบริเวณอาคารไม่ให้มีน้ าขังเนื่องจากเป็นแหล่ง12 
เพาะพันธุ์ยุงลาย 13 

 14 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  15 

 16 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 17 
       นางสาวธนิดา  อารีรอบ 18 
       ผู้จดรายงานการประชุม 19 
 20 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 21 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 22 


