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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 10/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระพิเศษ : การน าเสนอผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบาย 
-Standard & Quality เป็น DNA ของคนกรมวิทย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ต้องต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ประเทศ  
-เน้นการท างานเป็น “Team Work” ทั้งภายในกรม ภายนอกกรม และเชื่อมโยงกับหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข  
-เพ่ิม Impact และ Outcome เพ่ือสร้าง Value chain ให้กับกรมเป็นส่วนส าคัญเพ่ือพัฒนาประเทศและส่งประโยชน์ถึงประชาชน 
-จุดเน้นของกรม คือ Precision Medicine : การแพทย์แม่นย า เนื่องจากเป็นทิศทางของโลก รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Stem 
Cell /Biopharma โดยจะติดตามเรื่องเป็นระยะในการประชุมกรม 
-จุดเน้นของกรมในเรื่องสมุนไพร ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอ่ืนเลียนแบบไม่ได้ ให้ต่อยอดในสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ทั้งในด้านยา เวชส าอาง 
เป็นต้น 
-เร่งรัดการจัดท าแผนปี 63 ภายในไตรมาสที่ 1 เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ชาติ  และจะติดตามงานในไตรมาส 2 
และไตรมาส 3  
-วางแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครบทั้ง 15 ศูนย์  
-วางพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Health care IT/Cyber security) เชื่อมโยงงานสารสนเทศ/พัสดุ การเงิน ระหว่าง
ส่วนกลางกับส านักและศวก.ต่างๆ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รับผิดชอบ 
-ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานของกรม ในช่วง 6 เดือนต่อไปนี้ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รับผิดชอบ 
-วางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในด้านการดูแลรักษาและป้องกันโรค ในระยะ 20 
ปีข้างหน้า โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รับผิดชอบ 
-มอบหมายแต่ละหน่วยงานท า Year plan/Business Plan (แผนประมาณรายรับ รายจ่าย เพ่ือให้แสดงสภาพการณ์ที่แท้จริง ทั้ง
เงินงบประมาณและเงินบ ารุง) รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของผู้ตรวจแต่ละเขตเพ่ือให้การท างานราบรื่น 
-ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทรุดโทรม 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ณ 
วันที่ 28 ก.ย.61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 6 ของกระทรวงฯ สามารถ
เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 95.34 สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 499,488,853.71  บาท 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (30 ก.ย.61)  เป็นเงิน 81,789,093.00 บาท (แบ่งเป็นลูกหนี้
ภาครัฐ 78,459,593.00 บาทและลูกค้าภาคเอกชน 3,329,500.00 บาท)  
 

    ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยงาน
ส่งแผนเงินบ ารุงปี62 ภายในวันที่ 19 
ต.ค.62 เพ่ือขออนุมัติแผนการใช้เงิน
บ ารุงทั้งปี โดยในสิ้นปีงปม.62 เงินบ ารุง
ไม่ควรต่ ากว่า 500 ลบ.และไม่ควรเหลือ
มากเกินไปซึ่งจะน ามาพัฒนาสนับสนุน
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
บุคลากร นโยบายระยะสั้น และเหตุ
ฉุกเฉิน 
-ส าหรับลูกหนี้คงค้าง มอบ สล. บริหาร
จัดการเพ่ือให้หนี้เหลือน้อยที่สุด และ
ควรจัดการหนี้ก่อนปี 59 ให้หมด 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
        ผอ.กองแผนฯ น าเสนอมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี 62 
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว103 ลว. 8 กย. 2560 
1.รายการปีเดียว >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ >> ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2 
      เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 (21.11%) ไตรมาสที่ 2 
(43.11%) ไตรมาสที่ 3 (65.11%)ไตรมาสที่ 4 (88%) 
 งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ครุภัณฑ์  353.2378 ลบ. 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 63.9039 ลบ.(รายการผูกพันเดิม 39.0864 ลบ./รายการ
ผูกพันใหม่ 24.8175 ลบ.)   
รวมทั้งสิ้น (งบลงทุน ) 479.0287 ลบ.     
-ฝ่ายพัสดุได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.ม.11 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนต.ค.61 โดยฝ่ายคลังจะติดตามการเบิกจ่ายทุก 30 วัน  

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งรัด
การเบิกจ่าย เป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจาก
รัฐบาลจะตามงบลงทุนในที่ประชุมทุก
ครั้ง โดยระดับกรมจะติดตามทุกเดือน  
   หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ในกรณี ใกล้สิ้นสุดระยะเวลายืนราคา ที่
ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินงวด ให้
แจ้งผู้รับจ้างท าหนังสือยืนยันราคาอีก
ครั้ง โดยให้ยึดหลักการ ยื่นระยะเวลาให้
ยาว แต่ส่งของให้เร็ว  
 

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
      รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) น าเสนอการด าเนินการบริหารจัดการ
องค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงปม. 2562 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ที่ปรึกษาระบบคุณภาพผู้จัดการ
คุณภาพ (QM) และคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ     
-จัดท านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 
-ทบทวน โครงสร้างการบริหารระบบคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-น าวาระการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร(MR) เข้าท่ีประชุมกรมทุกเดือน 
-เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 2 
ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. (หน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ คณะ
เลขานุการ QMR : ผน./กพร./สล./ศทส. , สชว.,สรส.,ศวก.3 นครสวรรค์,ศวก.10 
อุบลราชธานี และ ศวก.12/1 ตรัง )  

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
ด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่องต่อไป  

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

5.1 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 

    ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว น าเสนอการจัดท าร่างประกาศ (ใหม่) ในราชกิจจา
นุเบกษา อัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ 
ได้พิจารณาและจัดท าเกณฑ์การคิดค านวณค่าบริการตรวจวิเคราะห์แบบใหม่ ดังนี้ 

 ประธานและที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการ โดยประธานมอบหมายให้
ทบทวนเพิ่มเติมในรายละเอียด ดังนี้ 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ต้นทุนทั้งหมด (Total cost) = ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) + ต้นทุนโดยอ้อม 
(Indirect cost) 
ต้นทุนโดยตรง = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้โดยตรงในการตรวจวิเคราะห์ 
ต้นทุนโดยอ้อม = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันกับบริการหรือการตรวจ
วิเคราะห์อื่นด้วย(ให้คิด ‘ต้นทุนทางอ้อม’ เป็น 30% ของต้นทุนโดยตรงแทน) 
และพิจารณาอัตราที่ค านวณได้ตามแนวทางเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. กรณีเม่ือค านวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ลดลง ให้ใช้อัตราที่เคยประกาศ
ไว้เดิม 
 2. กรณีเม่ือค านวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมข้ึนแต่ยังต่ ากว่าค่า บริการ
ของหน่วยงานอ่ืน/เอกชน ที่เป็นบริการอย่างเดียวกันให้ปรับให้เท่ากับของหน่วยงานอื่น  
3. กรณีเม่ือค านวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์สูงกว่าหน่วยงานอื่น/เอกชน 
ขอให้ใช้อัตราใหม่ตามท่ีค านวณได้ 
 

1.ทบทวนการใช้กฎหมายรองรับในการ
ออกประกาศฉบับนี้ รวมถึงผู้มีอ านาจลง
นาม มอบหมายนิติกรรับผิดชอบ 
2.เนื้อหาที่จ าเป็นเพ่ิมเติม เช่น 
ข้อเสนอแนะเรื่องราคาท่ีสมควรจาก
ผู้บริหารหน่วยงาน 
3.บันทึกข้อมูลอ้างอิงในการคิดต้นทุน
โดยตรงและต้นทุนโดยอ้อม  
4.สื่อสารให้กระทรวงรับทราบ โดยการ
น าเข้าที่ประชุมผู้บริหารกสธ. 
5.มอบหมายนิติกรตรวจสอบข้อ
กฎหมายว่าผู้ใดมีอ านาจในการอนุมัติ
กรณีขออนุเคราะห์ค่าตรวจบริการ 
    โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด เข้าประชุม
คณะกก.พิจารณาทบทวนฯต่อไป  

5.2 การจัดตั้ง DMSc PT Center 

     รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน น าเสนอแนวทางการจัดตั้ง DMSc PT Center 
แผนงาน DMSc PT Center 
ระยะสั้น (พ.ศ. 2562-2563) 
-DMSc PT One stop service  (รับสมัครสมาชิก สมาชิกลงผล on line รายงานผล
ให้สมาชิกทาง on line) 
- PTP ที่ยังไม่ได้รับการรับรองให้ได้การรับรอง ISO/IEC 17043  
-ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ขยายบริการ PT/ก าหนดแนวทางการเปิด/ปิด PT 
- R&D: จัดหาวัตถุทดสอบด้วยวิธีใหม่ 
-ส่งเสริมองค์ความรู้ PT  
ระยะกลาง (พ.ศ. 2564-2566) 
-PTP ทั้งหมดใช้ระบบกลาง One stop service 
-PTP ได้การรับรอง ISO/IEC 17043 ครบทุกรายการใหม่ และรักษาระบบ 
-ทบทวนความต้องการผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง/ขยายบริการ PT 
-R&D: จัดหาวัตถุทดสอบด้วยวิธีใหม่  

 ประธานและที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการ โดยประธานมอบผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการในรายละเอียด และน าข้อมูล
เสนอในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป โดย
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ เป็น
ผู้ก ากับดูแล  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รายงานผล ดังนี้ 
    ผลการประเมินในภาพรวมของกรมฯได้คะแนน 89.62 % ระดับผลการประเมินอยู่
ในระดับสูงมาก อยู่ในอันดับที่ 14 ของจ านวนทั้งหมด 146 หน่วยงานระดับกรม และ
อยู่ในอันดับที่ 2 ของกสธ. โดยจ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน พบว่า คะแนนจาก
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก 84.79%  ภายใน 79.57% และคะแนนจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 100%  

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมี
ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และน าข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงานให้
ตรงตามความต้องการได้มากยิ่งขึ้น 



4 
 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
จ าแนกรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด พบว่า ดัชนีความโปร่งใส (94.17%) ดัชนีความ
พร้อมรับผิด (88.10%) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (94.21%) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (86.51%) ดัชนีการท างานในหน่วยงาน (81.75%) 
 
6.2 การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านแผนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

     ผอ.ผน.น าเสนอประเด็นการหารือ ดังนี้ 
1.การจัดท าแผนให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง 
-ปี 2562 จัดท าแผนงานร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน จ านวนตัวอย่างตามแผน 9,815 ตย. 
-อย.ท าหนังสือแจ้งสสจ.ถึงการสนับสนุนงปม.ค่าตรวจวิเคราะห์ภายใต้แผนเก็บตัวอย่าง
เท่านั้น หากนอกเหนือแผนให้สสจ.รับผิดชอบค่าใช้แจ้งเอง 
-อย.เร่งรัดการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จพร้อมโอนเงินภายในต้นเดือนพ.ย.61 
2.การบริหารงบประมาณ ปี 2562 
-อย. จัดสรรงบเบิกแทนกันให้กรมวิทย์ ในวงเงินประมาณ 40 ล้านบาท และกรมจะเร่ง
จัดสรรลงสู่ศวก.ก่อนในงวดที่ 1 
-การเก็บตัวอย่างกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน ถ้าเกินจากแผน (9,815 ตัวอย่าง) ขอให้พิจารณา
ยอดช าระเป็นกรณีๆ ไป โดยหารือแนวทางอีกครั้ง 
-หากมีการแจ้งหนี้ของ อย. ของศวก. ขอให้แจ้งหนี้มาท่ีกรม (กองแผนงาน) เพ่ือ
ประสานในภาพระดับกรม 
3.การจัดการข้อมูล 
-ขอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยเสนอเริ่ม
จากระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทย์ with you  
-หากมีการตรวจพบผลการวิเคราะห์พบสารอันตรายที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ (เทียบกับ
สารมาตรฐาน) ขอให้มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และแถลงข่าวร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน 
-ขอให้กรมวิทย์ฯ ส่งข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ desoxy-D2PM ที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพื่อรวบรวมให้กองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณายกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 
 

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตาม
ประเด็นหารือดังกล่าว และรองอธิบดีฯ
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน แจ้งว่า จากการ
หารือระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ ผลลัพธ์ที่
ได้ คือไม่ควรมีหนี้ค้างระหว่างกรมวิทย์
กับ อย.ในปี 2562  

6.3 ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ผอ.ศวก.1 เชียงใหม่ น าเสนอความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
ปัจจุบันกรมฯ มีหน่วยให้บริการ PT จ านวน 15 แห่ง(ส่วนกลาง  7 แห่ง  ส่วนภูมิภาค  
8 แห่ง)ด าเนินการ แยกเป็นแต่ละหน่วยมีทั้งระบบ Hard Copy และระบบ Online 
แผนด าเนินการในปี 2562 
-ติดตั้ง โปรแกรม พร้อมฝึกอบรมระบบ  ให้กับหน่วย PT Provider  
-หน่วยงาน จ านวน 15 แห่ง สื่อสารกับลูกค้า 
-ภายใน 6 เดือน น่าจะสามารถด าเนินการได้ครบทุกหน่วย 
-ประเมินผลการด าเนินการและปรับปรุง 
-วางแผนการออกแบบ Phase 2 และ Phase 3 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย 
ผอ.ศทส.ประสานความร่วมมือเ พ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูล/เครือข่ายของหน่วยงาน
เข้าด้วยกันในภาพรวมของกรม  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
6.4 ผลการตรวจสอบภายในภาพรวมปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2561)  

      หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในน าเสนอ ผลการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 20 หน่วยรับตรวจ จาก 32 หน่วยงาน (62.50%) 
ข้อตรวจพบส่วนใหญ่ คือ ด้านการเงินและบัญชี (47.56%) รองลงมา คือ ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง (26.83%) ด้านการควบคุมภายใน (12.20%)  
-เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลข้อตรวจพบภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
โดยในปี 60 และปี 61 เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 59 ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 24.24 ตามล าดับ 
จ านวนสูงกว่าด้านอื่น  คือ ด้านการเงินและบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
-การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรให้ความส าคัญกับการจัดวางระบบควบคุม
ด้านการเงินและบัญชีเป็นล าดับแรก  แต่ยังคงให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย 
-ควรจัดให้มีการพัฒนา/อบรมให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง 
-การจัดท าคู่มือ/แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานควรระบุจุดเสี่ยงส าคัญ และวิธีการ
ควบคุมแล้วสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและระมัดระวังร่วมกัน 
-การก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควร
ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
-การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรน าผลการตรวจสอบและ 
ประเมินผลของสตง.และรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของกรมฯ มาพิจารณาร่วมด้วย 
-รายงานผลการตรวจสอบภายใน เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
หัวข้อ “กฎระเบียบข้อบังคับ ➔ รายงานประจ าปี ➔ รายงานประจ าปี 2561” 

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการ
ดังนี้  
-มอบหมายส านักงานเลขานุการกรม
และฝ่ายพัสดุ ทบทวนวิธีปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนตุลาคม 61 
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
-มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในแจ้ง
เวียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ให้ทราบโดยทั่วกันและเชิญผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือประชุมหารือข้อผิดพลาดที่ส าคัญ
และเกิดขึ้นเป็นประจ า เ พ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป  

6.5 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารน าเสนอ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA)  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการ เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ     
    (สวส. + ศวก.) 
2. การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค(สชพ.) 
3. ความส าเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการให้โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  
   ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  (สคอ. + ศวก.) 
4.จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด  
   (สววพ.+ผน.) 
5. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือ   
    ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก  (สยวส. + ชว.) 

     ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น
มอบหมายให้รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ 
รับผิดชอบเรื่องการตรวจยีนส์แพ้ยา  
เพ่ือส่งประกวดรางวัล United Nations 
Public Service Awards (UNPSA) และ
มอบหมาย รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ ในการ
ส่งประกวดรางวัลความเป็นเลิศ ด้าน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของ 
Com Med Science  

6.6 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

     รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯในวันอังคารที่ 13 พ.ย.61 ดังนี้  
 

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้
ความส าคัญเนื่องจากเป็นงาน
ประวัติศาสตร์ของกรม โดยจะลง
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การมอบหมายงาน 
1. ฝ่ายพิธีการ (สวส./สชพ.) ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพิธีการโดยประสานกับ อนุ
กก.ฝ่ายพิธีการของกระทรวงฯ 
2. ฝ่ายสถานที่  (สชว./สรส./สมป./สล./ศทส.) เตรียมความพร้อมและตกแต่ง อาคาร
สถานที่ เส้นทาง เสด็จ ป้ายอาคาร สถานที่ฉายพระฉายาลักษณ์ ห้องประทับพัก ห้อง
รับรองผู้ติดตาม ผู้บริหารที่มา ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ โดยประสานกับอนุกก. ฝ่าย
สถานที่ของกระทรวงฯ 
3. ฝ่ายนิทรรศการ (ปชส.) จัดนิทรรศการแสดงผลงานในส่วนของนิทรรศการงาน 100 
ปี และภายในอาคาร 100 ปีฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/จัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติ
มุมถนนสาธารณสุข 5 
4. ฝ่ายต้อนรับ (สยวส.) จัดเจ้าหน้าที่รับเสด็จ/ต้อนรับผู้บริหารที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ และ
ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ 
5. ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม (สคอ.) จัดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ส าหรับ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
6. ฝ่ายประสานงาน และงบประมาณ (สล./ผน.)ประสานกับอนุกก.การฝ่ายต่าง ๆ ของ
กระทรวงและทีมงานทุกคณะของกรม/ประมาณการค่าใช้จ่ายในภาพรวมเสนอผู้บริหาร 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. ภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จ:ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบกรม/ซ่อมแซมฟุตบาทถนนตั้งแต่ประตู5 
และรอบอาคาร 14 /ประดับธงชาติ/ธงประจ าาพระองค์ สธ /ป้ายอาคาร 100 ปี/ไฟ
ส่องสว่าง เส้นทางเสด็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
2. ห้องประทับพัก/ห้องสรง ห้อง 218 ชั้น 2 อาคาร 14 (อยู่ระหว่างปรับปรุง และ 
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์) 
3. พิพิธภัณฑ์ ห้อง 101 ชั้น1 อาคาร 14 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

รายละเอียดอีกครั้งภายหลังการประชุม
ของกระทรวงสาธารณสุขกับกรมวังใน
วันที่ 22 ต.ค.61  

6.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 112 ชิ้นข่าว โดย
เป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 51 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 61 ชิ้นข่าว 
และไม่มีข่าวลบ  
ประเด็นข่าวเดือนตุลาคม 61 : การวิจัยการแพทย์แม่นย าเพ่ือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม(สชพ.) 
การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ าเพาะเลี้ยง (สคอ.) การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
จากแหล่งน้ าธรรมชาติ (ศวก.11)  เป็นต้น 
 

     ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ด ารง
ต าแหน่งโฆษกกรมฯ และมอบอ านาจใน
การพิจารณาเพ่ิมเติมต าแหน่งโฆษกกรม
และให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภู มิ ภ า ค เ ส น อผ ล ง า น เ พ่ื อท า ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรม 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

7.1 รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ เชิญชวนบุคลากรกรมฯเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัด
เปาโรหิตย์ ในวันที่ 17 พ.ย.61 และเชิญชวนบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความประพฤติดีจ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

24 ตุลาคม 2561  


