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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -13.30 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ในเดือนพฤษภาคม จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค.62 จึงขอให้ทุกหน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เช่น การตรวจคุณภาพน้้าศักสิทธิ์เพ่ือใช้ประกอบพิธี ให้รายงาน
การตรวจต่ออธิบดีกรมฯ แต่ไม่เผยแพร่ผลการตรวจ  

1.2 เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 24 มี.ค.62 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวตามมติ ครม. เช่น การวางตัวเป็นกลาง  
ระมัดระวังการใช้อ้านาจหน้าที่ในต้าแหน่ง ให้การสนับสนุน/อ้านวยความสะดวกตามที่ กกต.ร้องขออย่างเท่าเทียมกัน และไม่ควรมี
การจัดประชุมสัมมนาก่อนการเลือกตั้ง 10 วัน เป็นต้น ในส่วนงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 นั้นสามารถจัด
งานได้ เนื่องจากได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยทูลเชิญเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯและทรงโปรดมอบผู้แทนพระองค์เพ่ือเปิดการ
ประชุม ซึ่งทางกองแผนฯได้ปรึกษากับส้านักเลขานายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว  

1.3  งานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่ 8 มี.ค.62 ให้มีการน้าเสนอผลงานและนวัตกรรมจากแต่ละ 
หน่วยงานที่สามารถต่อยอดได้  โดยไม่จ้าเป็นต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้น และให้มีการจัดแสดงสมุนไพร/ชุดทดสอบ/ชุดตรวจ DNA 
เป็นต้น 

1.4 การเปิดให้บริการของศวก.ที่ 4 สระบุรี ก้าหนดให้เป็นวันที่ 1 เม.ย.62 และสถานที่ One stop service เดิม 
เปลี่ยนเป็นกองสนับสนุนนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพ โดยเน้นความสะดวกของลูกค้า และดูแลสิทธิประโยชน์ สนับสนุนความ
เข้มแข็งของนวัตกรรม จัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ  

1.5 ผลการตรวจสอบของสตง. ในภาพรวมไม่พบการทุจริต แต่ยังมีการด้าเนินการผิดขั้นตอน ผิดระเบียบ โดยมี 
สาระส้าคัญ ดังนี้  

- ส่งงบการเงินให้ครบถ้วน 
- กรณีมีการเปิดบัญชี ให้แจ้งฝ่ายคลังทุกครั้ง เช่น บัญชีโครงการ เพ่ือแจ้งกระทรวงการคลังในภาพรวมของกรม (ควรมีการ

เปิดบัญชีให้น้อยที่สุด )  
- พบ 2 หน่วยงาน (ส่วนกลาง) ที่ไม่ส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจ้าปี  
- การจัดการลูกหนี้การค้า ส้าหรับภาครัฐให้ด้าเนินการทวงถาม (ไม่ต้องฟ้องร้อง) ภาคเอกชน ให้เร่งรัดอย่างเต็มที่ โดย

มอบหมาย สล.(นิติการ)  โดยจะติดตามผลในที่ประชุมกรมทุกเดือน 
- การตรวจสอบ ซ่อมแซม ภายในระยะเวลาประกัน /ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน  
- การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เบิกราชการได้เฉพาะค่าโดยสาร 
- การจัดท้าแผนเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เป็นแผนระยะเวลาใกล้เคียงกัน (เดือนต่อเดือน)  
- ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด ควรไปเป็นหมู่คณะจะเป็นการเหมาะสมกว่า 

 
 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 รับรองรายงานการประชุม 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
     ผอ.สรส.สรุปการด้าเนินการตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ดังนี้ 
1.ยกร่างกฎกระทรวง 3 ร่าง ออกตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
-ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และตั้งคณะท้างานวิชาการ เพ่ือหารือเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่อง 
เอกซเรย์ฟัน (6 มี.ค.2562) 
2.สื่อสารผู้เกี่ยวข้อง ร.พ. สถานประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีใช้เครื่องก้าเนิด 
รังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
-จัดประชุมชี้แจง 5 ภาค เมษายน-มิถุนายน 2562 
3.เตรียมการรองรับการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก้าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
-ระบบ IT การแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก้าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
-พนักงานเจ้าหน้าที่ 
4.เตรียมการรองรับการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยเครื่องก้าเนิดรังสีเอกซ์ทาง
การแพทย์ 
-แผนก้าลังคนและเครื่องมือในการตรวจเครื่องก้าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
-SDU 
 
 

   ที่ ป ร ะชุ ม เ ห็ น ชอบ  ป ร ะธ าน ให้
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1 . เมื่ อพรบ .ประกาศในราชกิ จ จ า
นุเบกษาแล้วให้น้าเสนอต่อ รมต.ทันที 
(คาดว่าปลายเดือน ก.พ.62) 
2. จัดท้าอนุบัญญัติตามพรบ.ทั้ง 3 ฉบับ 
3.สื่อสารผู้ เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร 
ประชาชน และผู้ครอบครอง (ส้าคัญ
ที่สุด) มอบหมายผอ.ศวก.หารือกันเพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดประชุมชี้แจง 5 
ภาค 
4.อัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ
หรือไม่หากพรบ.มีผลบังคับใช้แล้ว 
5.การจัดตั้ง SDU ต้องน้าเข้า อกพร. 
(มี.ค.62)/ส้านักงาน กพร.และ ครม.
ก่อน ดังนั้นจึงควรเตรียมแผนรองรับ
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
6.เตรียมการรับผลกระทบ(ด้านความ
เข้าใจ/การปฏิบัติ) 
7.น้าเสนอต่อ รมต.กสธ.ในฐานะผู้
รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณา
มอบกรมวิทย์ฯให้เป็นผู้ดูแลด้าเนินการ
ตามพรบ.ต่อไป 
8.เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ผอ.
ศวก./Video Conference ก่อน  

3.2 การด าเนินการร่วมของกรมวิทย์-กรมควบคุมโรค 
    ผอ.สวส.รายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการร่วมของกรมวิทย์-กรมควบคุมโรค  
-จัดท้าร่างค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายการด้าเนินงานห้องปฏิบัติการเพ่ือ
งานสาธารณสุข (Public Health Laboratory) โดยมีอธิบดกีรมวิทย์และอธิบดีกรม
ควบคุมโรค เป็นประธาน 
-กรมควบคุมโรค ก้าลังด้าเนินการเรื่องค้าสั่งแต่งตั้งฯ และนัดประชุมหารือ ในวันที่ 
 5 เมษายน 2562 
 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธาน 
 1.การเสนอชุดทดสอบ TB-LAMP ให้
หารือร่วมกับผู้มีส่วนร่วม โดยมอบหมาย
กองสนับสนุนนวัตกรรมฯและสวส.หารือ
ในประเด็นปัญหา เช่นเรื่อง สิทธิบัตร 
ก า ร ป ร ะกั น ร า ค า  ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ
ภาคเอกชน การด้ า เนินการระดับ 
ประเทศ  และประเด็นข้อกฎหมาย ฯลฯ
ติดตามความก้าวหน้าในการประชุมกรม
ครั้งต่อไป  
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2.การใช้ซีโอไล้ท์ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย ให้
ตั้ งคณะท้างานร่วมกับกรมคร. และ
ร่วมกันท้าวิจัยภาคสนาม เพ่ือให้เห็น
ประสิ ทธิ ภ าพชั ด เจน  เ พ่ือต่ อยอด
นวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมได้  
3.มอบหมายผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรม
จัดตั้งคณะท้างานร่วมกับกรมคร.เพ่ือ
หารือเรื่องการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อ 
TB ดื้อยา  

3.3 Bioresource Center 
     ผอ.สวส.รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้ง DMSC National Bioresources Center
ด้านโครงสร้าง  
-ลงส้ารวจพื้นที่จริง สวนสมุนไพร จ.ระยอง, ศวก.นครราชสีมา, ศวก. นครสวรรค ์
-ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ : ขนาดเพียงพอ /ลักษณะทิศทางและโซนของพ้ืนที่ว่างเหมาะสม
กับการก่อสร้างอาคารตามหลักสถาปัตยกรรม (การออกแบบจัดวางพ้ืนที่รองรับอาคาร
ศูนย์ฯ ไว้ตั้งแต่ก่อสร้างอาคาร ศวก.)/ระดับพ้ืนที่สูง ถมแล้ว อยู่ในระดับเดียวกับอาคาร 
ศวก./ถนนคอนกรีตภายในวนได้โดยรอบ/ไม่มปีัญหาชุมชนบุกรุก/ระบบประปาส่วน
ภูมิภาค/ระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดใหญ่/บ้านพักของเจ้าหน้าที่/บุคลากรของ ศวก.ที่
สามารถช่วยท้างานได้ 
-ก้าหนดพ้ืนที่ก่อสร้าง ม.ค.-ก.พ.62 
-เสนอความต้องการแบบอาคาร DMSc NBRC ก.พ.-มี.ค.62 
-แต่งตั้งคณะท้างานจัดตั้ง DMSc NBRC มี.ค.62 
-จัดท้าขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคาร (TOR) พ.ค.-ก.ค.62 
-จัดจ้างบริษัทเอกชนออกแบบอาคาร ส.ค. 62 
-ก้าหนด BOQ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้างและการ
ก้าหนดงวดเงิน งวดงาน เม.ย.-มิ.ย.63 
ด้านปฏิบัติการ 
-ก้าหนดงปม.พื้นฐาน เพ่ือขอรับจัดสรรงปม. ก.พ.-เม.ย.62 
-การวางแผนรายได้ (Business Plan)  เม.ย.62-ก.ย.63 
-การวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรบุคคล และการวางแผนก้าลังคน เม.ย.62-ก.ย.63 
 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบ
ใ ห้ ด้ า เ นิ น ก า ร ใ น พ้ื น ที่  ศ ว ก . ที่  3 
นครสวรรค์ เนื่องจากมีความพร้อม
หลายๆด้าน รวมถึงประหยัดงปม. โดย
ให้พิจารณาประเด็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. พิจารณาความต้องการของ 
ภาคเอกชนร่วมด้วย แต่ต้องไม่กระทบ
กับภาพรวมในการก่อสร้าง 

2. ปรับพื้นที่ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ตามท่ีผอ.กมล เสนอแนะ  

3. ตรวจสอบความจ้าเป็นในการ 
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  ให้
ถูกต้องครบถ้วน  

4. พ้ืนที่ส้าหรับการจัดเก็บตาม 
พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
 

3.4 ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       หัวหน้ากลุ่มกพร. รายงานผลความก้าวหน้า รอบ 4 เดือนเทียบกับ Small 
Success รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
-ผ่านการประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน โดยมีผลความก้าวหน้าคือ มีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดท้า antibiogram และอยู่ระหว่างประเมินศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการฯครั้งที่ 1  
2.การพฒันาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมข้ันสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
หาแนวทางเ พ่ือแก้ปัญหาอุปกรณ์/
เครื่องมือไม่พร้อม ส้าหรับ PA ที่ยังไม่
ผ่านการประเมิน  
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-ยังไมผ่่านการประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน เนื่องจากอยู่ระหว่างส้ารวจ
ความต้องการใช้ฐานข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค แต่มีผล
ความก้าวหน้า 
3.ความส้าเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการให้รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
- ยังไม่ผ่านการประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน แต่มีผลความก้าวหน้า คือ จัด
ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบด้านอาหาร 9 เขตสุขภาพ และสุ่มเก็บ
ตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 1  
4.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมการส่งออก 
-ยังไม่ผ่านการประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน แต่มีผลความก้าวหน้าคือ อยู่
ระหว่างด้าเนินการจัดท้า method validation protocol จ้านวน 6 วิธี และ 
recombinant growth hormone 
5.จ้านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 
-ยังไม่ผ่านการประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน แต่มีผลความก้าวหน้า คือ อยู่
ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของแผนการถ่ายทอดนวัตกรรมจ้านวน 10 แผน และอยู่
ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่หน่วยงานเข้ามาทวนสอบและเพ่ิมเติม
รายละเอียดในฐานข้อมูล 
 
3.5 ผลการด าเนินการตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 
    นพ.สุรัคเมธ (ผอ.ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์) รายงานผลการด้าเนินการตรวจยีนแพ้
ยา Carbamazepine ตามโครงการของขวัญปีใหม่  
-รวมสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.62 เป็นจ้านวนทั้งสิ้น 21 ตัวอย่าง (จ้านวนบวก 2 ตัวอย่าง)  
-รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.61 รวม 59 ตัวอย่าง (จ้านวนบวก 16 ตัวอย่าง) 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
การสื่อสารของผอ.ศวก.กับ ผอ.รพ.ใน
พ้ืนที่ เนื่องจากจ้านวนการตรวจมีน้อย 
ซึ่ ง ใน ระดั บผู้ บ ริ ห า รมี ก า รสื่ อสาร
เรียบร้อยแล้ว 
 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (ณ 
วันที่ 15 ก.พ.62 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่าย
ได้ทั้งสิ้นร้อยละ 32.08 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 43.26) เบิกจ่ายได้เป็นล้าดับที่ 7 
สถานะเงินบ้ารุงกรม คงเหลือ 531,012,938.64  บาท ลูกหนี้การค้าคงค้าง (31 ม.ค.
62)  เป็นเงิน 69,454,795.60 บาท (แบ่งเป็นลูกหนี้ภาครัฐ 67,356,095.60 บาทและ
ลูกค้าภาคเอกชน 2,098,700.00 บาท)  
 
 
 

    ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น มี
ข้อเสนอแนะส้าหรับ ศวก.ขอนแก่นใน
การเข้ากระบวนการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ให้
ปรึกษากับ สสจ.ขอนแก่นร่วมด้วย 
พร้อมทั้งมอบหมายนิติการให้ตรวจสอบ
ขั้นตอนตามข้อกฎหมายให้ถูกต้องเพ่ือ
ป้องกันการฟ้องร้องต่อไป  



5 
 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
แนวทางการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ 
ปีงปม.2562 การติดตามหนี้ปกติ ลูกหนี้ภาครัฐ (ติดตามทุก 3 เดือน 2 ครั้ง/ถ้ายังไม่
ช้าระหนี้ให้ท้าหนังสือแจ้งเตือนอีก 2 ครั้ง ภายใน 1เดือน/รวบรวมส่งฝ่ายคลังภายใน 
15 ต.ค.ของปีถัดไป) ฝ่ายคลังรวบรวมข้อมูลส่งให้ฝ่ายนิติการด้าเนินการต่อไป 
การติดตามลูกหนี้ภาคเอกชน ให้ด้าเนินการติดตามอย่างเคร่งครัด  
ก่อนปีงปม. 2562 รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ก่อนปีงปม.62 ตัดยอด ณ วันที่ 30 ก.ย.61 ส่ง
ให้ฝ่ายคลังรวบรวมภายใน 28ก.พ.62 /รายงานยอดลูกหนี้ (รายหน่วยงาน)ในที่ประชุม
กรมครั้งต่อไป/กรมจัดท้าหนังสือติดตามทวงถามไปยังกระทรวงต้นสังกัด (ปีละครั้ง) 
โดยให้ท้าความเข้าใจกับหน่วยงานลูกหนี้ 
 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 
        ผอ.ผน.รายงานติดตามงบลงทุนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดสรรงบลงทุน ประจ้าปี งปม.2562  
ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 (สงป.) 362 รายการ  208.0392 ลบ.  
(ได้ผู้รับจ้าง 361 รายการ ท้าสัญญาแล้ว 234 รายการ) 
ได้รับงบประมาณงวดที่ 2 (สงป.) 25 รายการ  จ้านวน 131.5360 ลบ 
(ได้ผู้รับจ้าง 25 รายการ ท้าสัญญาแล้ว 25 รายการ) 
ได้รับงบประมาณงวดที่ 3 (สงป.) 14 รายการ  จ้านวน 70.0000 ลบ. 
(ได้ผู้รับจ้าง 14 รายการ ท้าสัญญาแล้ว 13 รายการ) 
 
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผอ.สสว. (QM) รายงานการด้าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้ 
-แจ้งแผนปฏิบัติการคณะท้างานฯ (10 แผน จาก 8 คณะท้างาน) 
-โครงการที่ขอเสนอใช้งบประมาณภายใต้โครงการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ 
(รวมทั้งสิ้น 750,000 บาท) 
-นโยบายจาก QMR (สธ 0603/ว270 ลง 15 ก.พ.2562 : ให้ทุกหน่วยงานที่มีงานวิจัย 
เริ่มใช้เอกสารคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี งปม. 2563 / 
จะจัดอบรม เม.ย. 2562 (คทง.พัฒนากระบวนการและนวัตกรรม) 
-ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์พ้ืนฐาน ส่ง คทง.บริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใน 
22 ก.พ. 62  
- ให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามระบบบริหารคุณภาพทุกระบบ ส่งแบบ
รายงานผลการด้าเนินการระบบคุณภาพของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ (0600 FM 0114 ) มายังกองแผนฯภายหลังการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว  
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

5.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

    ผอ.สรส.น้าเสนอ โครงการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย 
ผลที่จะได้รับ  

 ประธานและท่ีประชุมเห็นชอบใน
หลักการเนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจ
ของกรมและเกิดประโยชน์ไปถึง
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดวิธีทดสอบคุณภาพเครื่องวัด
ความดันโลหิตอย่างง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในพ้ืนที่ เพื่อสนับสนุน ให้ประชาชนมีเครื่องวัดความ
ดันโลหิตที่มีคุณภาพ มีส่วนช่วยในการคัดกรอง และติดตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(ภาวะความดันโลหิตสูงพบสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 12 รองมาคือพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 1) 
ผอ.ศวก.12 สงขลา แจ้งการมีส่วนร่วมของกลุ่มศวก.ดังนี้ 
1.บริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศ(ทุกศวก.)
ในช่วงระยะเวลาก่อนพิธีบรมราชาภิเษก 
2.เผยแพร่ความรู้เรื่องการเลือกซ้ือ/การบ้ารุงรักษา เครื่องวัดความดันโลหิต 
(Application กรมวิทย์ with you/ฝาก กรมสบส.ประชาสัมพันธ์) 
 

ประชาชน โดยมอบ ผอ.สรส./กลุ่มศวก.
ปรับโครงการให้สอดคล้องกับการใช้ใน
พ้ืนที่ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
และมอบผอ.กองแผนฯตรวจสอบ
ช่วงเวลาในการจัดท้าโครงการเพื่อจัดท้า
แผนให้สอดคล้องกัน 
  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
6.1 เรื่องจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ผอ.ศวก.12 สงขลา ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศวก.รายงานความก้าวหน้า
ผลการด้าเนินงานโครงการธ้ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ 
-เป้าหมายการพัฒนา :  36  แห่ง (รพร. 21 แห่ง , รพก. 10 แห่ง , รพ.ชัยพัฒน์ 4 แห่ง) 
-เป้าหมายการรับรอง : ISO 15189:2012 /ISO 15190 :2003 
-ปี 61   ได้รับการรับรอง ครบทุกรายการทดสอบที่ให้บริการ 9 แห่ง (ร้อยละ 42.85) 
-ปี 62   ยื่นขอการรับรอง 12 แห่ง (ส่งเอกสาร 12 แห่ง /ตรวจแล้ว 4 แห่ง (ท่าบ่อ กุฉิ
นารายณ์  หล่มเก่า  เด่นชัย/มีแผนตรวจ มี.ค. 62 เพิ่ม 2 แห่ง (เชียงของ  จอมบึง) 
 

    ที่ประชุมรับทราบ 

6.2 ผลการด าเนินงานด้านสเต็มเซลล์ 

     ผอ.สวส.น้าสรุปการด้าเนนิงานด้านเซลล์ต้นก้าเนิด 
1.WS Stem Cell Regulation & Law วันที่ 16 ม.ค.62  
2.การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการก้ากับดูแล ข้อก้าหนด และกฎหมายด้านเซลล์
ต้นก้าเนิด และ Precision Medicine วันที่ 25 ม.ค.62  
3.การประชุมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานต่างๆ เพ่ือปรึกษาหารือในการจัดท้า
มาตรฐานห้องปฏิบัติการเซลล์ วันที่ 11 ก.พ.62  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเซลล์บ้าบัด&ผลิตภัณฑ์เซลล์บ้าบัด 
1.มาตรฐานห้องปฏิบัติการเซลล์ (ใช้พรบ.สถานพยาบาลและพรบ.อุ้มบุญไปพลางก่อน) 
2.อย.ก้าหนดให้สเต็มเซลล์เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูงชนิดผลิตภัณฑ์เซลล์บ้าบัด 
โดยยังขาด GLP และ cGTP โดยรองอธิบดีฯสมฤกษ์ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดท้า 
 

 ที่ประชุมรับทราบ  

6.3 การด าเนินงานร่วมของกรมวิทย์-อย. 

      ผอ.กองแผนฯสรุปประเด็นจากการประชุมหารือ (ภายใน) เรื่องการด้าเนินการร่วม
ระหว่าง กรมวิทย์ - อย. ในวันที่ 13 ก.พ.62 

    ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  แ ล ะ เ มื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณให้หน่วยงานรีบสรุปและ
แจ้งข้อมูลมายังกองแผนฯ ตามแนวทาง
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
1.การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้คณะท้างานกลั่นกรองข้อมูล
ภายในของกรม เป็นผู้พิจารณา และให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลร่วมระหว่าง
กรมวิทย์ และ อย. โดยมอบกองแผนงานประสานงานตั้งคณะกรรมการ โดยกรมวิทย์ 
ประกอบด้วย ผอ.สยวส.(ประธาน)/ผอ.สคอ./ผอ.สสว./ผอ.ศวก.12 สงขลา/ผอ.ศวก.1/1
เชียงราย(เลขานุการ)และผู้แทนจากศทส.และกองแผนฯ 
2.การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมวิทย์ with you มอบศทส.น้าข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบ เกิน 1 ปี ออกจากระบบ 
3.การตรวจตัวอย่างตามแผน ระหว่างกรมวิทย์ และ อย. ขอให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.) 
-ขอให้หน่วยงานส่งรายงานการตรวจให้กองแผนฯทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลระดับกรม 
(หนังสือ สธ 0604.03/ว0156 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562) 
-กรณีการส่งตรวจจากสสจ. หากอยู่นอกเหนือจากแผน หรือมีข้อสงสัย ขอให้ส่งข้อมูล
ให้กองแผนฯตรวจสอบ และประสานงานกับ อย. ต่อไป 
-ปีงปม.2562 ขอให้ทุกหน่วยงานไม่ออกใบแจ้งหนี้ไปที่ อย.โดยตรง 
4.ปรับรูปแบบการส่งรายงานผลให้ อย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยส่งผลตาม
รูปแบบที่แจ้ง (หนังสือ สธ 0604.03/ว0156 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562) 
5.กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องตรวจยืนยัน ขอให้ตรวจวิเคราะห์เป็นการเร่งด่วน โดยผู้
ส่งจะระบุมาในหนังสือส่งตัวอย่าง ขอให้แจ้งความคืบหน้าการตรวจวิเคราะห์กับผู้ส่ง 
ภายใน 72 ชั่วโมง 
6.การบริหารจัดการตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทันภายใน
ปีงปม. ขอให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ด้าเนินการตรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของ
ปีงปม.ถัดไป หากไม่สามารถด้าเนินการได้ทัน ให้แจ้งข้อมูลมายังกองแผนประสานกับ 
อย. ต่อไป 

ที่ก้าหนดต่อไป รวมถึงให้ก้าหนดแนว
ทางการเรียกเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห์
กับกรมคร . ให้ ชั ด เจนเช่น เดี ยวกับ
แนวทางของ อย.  

6.4 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 

     ผอ.ผน.น้าเสนอความก้าวหน้าการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 
-ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯทรงพระกรุณาโปรดให้ ศ.เกียรติคุณ ดร.
คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการ
ประชุม ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
-การแต่งกาย (ขรก.ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป แต่งชุดปกติขาว /ขอความร่วมมือขรก.
แต่งชุดปกติขาว/ส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ใส่ชุดปกติขาว สวมชุดสูทสีสุภาพ ห้ามสูทด้า-ขาว) 
-ผู้บริหาร/นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องในพิธีเปิด ขอนัดซ้อมพิธีการ/ซ้อมถ่ายภาพ ในเวลา 
8.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน/ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดสามารถเข้าห้องประชุมได้ตั้งแต่ 7.30 น. 
-น้าเสนอผลงานด้านวิชาการ(วาจา/โปสเตอร์) จ้านวน 226 เรื่อง/4 สาขา 
-กองแผนฯจะแจ้งเวียนใบรายชื่อให้ทุกหน่วยงานล่วงหน้า ในช่วงต้นเดือนมี.ค. 62 
พร้อมแจกป้ายห้อยคอและคูปองอาหาของวันที่ 18 มี.ค.62 
-กระเป๋าและเอกสารส้าหรับผู้ลงทะเบียน ให้รับที่หน้างานในวันที่ 18 มี.ค.62 เวลา 
11.00 น. เป็นต้นไป (เนื่องจากพิธีเปิดโดยผู้แทนพระองค์ ไม่อนุญาตให้น้ากระเป๋าเข้า
ในห้องประชุม) 
-หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 3 วัน 11.25 หน่วยกิต 
-หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE)  รวม 3 วัน 10 หน่วยกิต          

  ที่ประชุมรับทราบ  
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6.5 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นา้เสนอแนวทางการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ ดังนี้ 
1.แจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบอย่างชัดเจนว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด 
วัตถุประสงค์ การเปิดเผย สิทธิ มาตรการในการจ้ากัดการใช้ โดยเก็บข้อมูลโดยตรงจาก
เจ้าของข้อมูล  
2.จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเท่าท่ีเกี่ยวข้องและจ้าเป็นต่อการด้าเนินงาน 
และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ้าเป็น และจัดให้มีการพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
3.น้าไปใช้ตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บเท่านั้น ถ้าเป็นวัตถุประสงค์อ่ืนต้องได้รับความ
ยินยอมก่อน ซึ่งสามารถเปิดเผยต่อผู้อื่นได้เมื่อเจ้าของยินยอมเป็นหนังสือ เว้นแต่
กฎหมายข้อมูลฯข่าวสารก้าหนดให้กระท้าได้ 
4.ต้องแจ้งสิทธิให้ทราบล่วงหน้า/ขอข้อมูลการยินยอมให้มีการจัดเก็บ ใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 
5.ตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 
6.จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูล เพ่ือป้องกันการสูญหาย เสียหาย การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เปิดเผย โดยมิชอบ 
7.การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลต้องยินยอมเป็นหนังสือและมีหลักประกัน
การคุ้มครองข้อมูล 
8.เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับรู้การเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 
9.เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยื่นค้าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/ลบ ข้อมูลได้  
10. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอุทธรณ์หากหน่วยงานรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามค้าขอ 
11.การจัดเก็บข้อมูลผู้เยาว์ ผู้เสมือน/ไร้ความสารถ ต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้เยาว์/
ผู้ปกครอง ผู้เสมือนไร้ความสามารถ/ผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาล ตามกฎหมายก่อน  
12.กรณีจ้าง Third Party ในลักษณะหน่วยให้บริการ ต้องมีระบบการคุ้มครองข้อมูลที่
มีมาตรฐานและจัดท้าข้อตกลงให้รักษาข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธาน (ผทว.เดือนถนอม) มอบหมาย
ให้ฝ่ ายนิติการ ศึกษาแนวทางการ
ด้าเนินการตามกฎหมายนี้ ให้ชัดเจน 
เพ่ือให้เข้าใจอย่างทั่วถึงกันและปฏิบัติ
ต า ม ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ซึ่ ง ค ว ร มี
หนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่
หน่วยงาน เช่น การน้าข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลใดที่ต้องจัดให้มีการพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยให้น้าเข้าวาระ
สืบเนื่องในการประชุมกรมครั้งต่อไป  

6.6 การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

   หัวหน้ากลุ่ม กพร.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติ ค.ร.ม. 2 มกราคม 2562 เรื่อง การ
ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
กรณีท่ีมีความจ้าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานของรัฐใหม่ (ส่วนราชการ/ องค์การมหาชน/ 
หน่วยงานรัฐรูปแบบอื่น) 
1.ให้ถือปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. 24 ก.ค. 2550 (ตามหนังสือเวียนที่ นร 1200/ว 13 ลง
วันที่ 28 ส.ค.50 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดตั้งหน่วยงาน 
-การยกร่างกฎหมายไม่ควรมีข้อก้าหนดให้มีการจัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่ไม่ว่าจะเป็น
การตั้งกรมหรือส้านัก/กอง 
-หากมีการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ให้ด้าเนินการท้าเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร.พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 

     ที่ ประชุมรับทราบ ประธานให้
ข้อเสนอแนะว่า ตามมติครม.แล้ว ใน
ภาพรวมภาครัฐไม่ต้องการให้จัดตั้ ง
ห น่ ว ย ง า น ใ ห ม่  ห า ก มี ก า ร จั ด ตั้ ง
หน่วยงานใหม่ ต้องยุบหน่วยงานเดิม 
ส้าหรับกรมวิทย์ฯ การจัดตั้งศวก.สระบุรี 
มีอยู่ในโครงสร้างแล้ว / การจัดตั้งกอง
สนับสนุนนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพ
ยุบมาจากศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 
ส้าหรับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น 
SDU อาจไม่สามารถจัดตั้งได้ตามมติ 
ค.ร.ม.นี้  
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2.ให้ถือปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. 1 พ.ค.2561 ที่เห็นชอบตามมติ ค.ร.ม. 13 มี.ค.2561 ใน
การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ 
3.ให้ถือปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. 4 ธ.ค.61 เรื่อง การมอบอ้านาจการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรม  
4.การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม 
(One-in , X-out) เพ่ือมิให้เกิดความซ้้าซ้อนในด้านภารกิจและงบประมาณและให้เสนอ
แผนน้า Digital Technology มาใช้ปฏิบัติงาน  
-ใช้บังคับในการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ทุกกรณี มิใช่เฉพาะกรณีตามแผนปฏิรูป
ประเทศเท่านั้น  

 

6.7 ตัวอย่างข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน  

    หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น้าเสนอ ดังนี้  
ข้อตรวจพบ : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
- หน่วยงานมิได้แจ้งส้านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ขอขึ้นทะเบียนอาคาร ที่ราชพัสดุภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ 
- หน่วยงานบันทึกรายการหรือมูลค่าของครุภัณฑ์ไม่ตรงกันกับบัญชีรายละเอียดในการ
ก่อสร้าง (BOQ) และบางรายการไม่พบความมีอยู่จริง 
-การจัดท้าสัญญารูปแบบไม่ถูกต้อง 
-การจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธี e-bidding : คณะกรรมการจัดท้ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุมิได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ/รายงานขอซื้อมิได้
ระบุรายการ(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ/มิได้ก้าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ เพ่ือรายงานผลต่อ หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ/หนังสือค้้า
ประกันสัญญาระบุวันหมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันตามสัญญาไม่ครอบคลุมถึงวัน
รับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
-เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือ- จัดจ้างหน่วยงานไม่มีการบันทึกรายงานผลการ
ด้าเนินงานแต่ละโครงการ 
ข้อเสนอแนะ  จากผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม
ประจ้าปี พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างยังคงเป็นความเสี่ยงระดับกรม และจากผลการตรวจสอบภายใน
ในปีปัจจุบัน ยังมี ข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธิปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ให้ฝ่ายพัสดุหาแนวทางป้องกันต่อไป  

6.8 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  

     เลขานุการกรมรายงาน ผลการด้าเนินงาน ต.ค.61 – ก.พ.62 ดังนี้ 
1.ท่านอธิบดีประกาศนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  
ลวท. 18 ต.ค.61 และสื่อสารในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ 24 ธ.ค.61 
2.แต่งตั้งคณะท้างานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประชุมแล้ว 1 ครั้ง 
3.ก้าหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลปริมาณขยะตั้งแต่ ม.ค.2562 ทุกวัน และรายงาน 
สล. ทุกสัปดาห ์

ที่ประชุมรับทราบ ประธาน  
(ผทว.เดือนถนอม) มอบหมายสล.ให้เป็น
วาระติดตามความก้าวหน้า ในการ
ประชุมกรมครั้งต่อไป  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
4.แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรม ได้รับอนุมัติ 17 ม.ค.62 
5. KickOff รณรงค์ลดและคัดแยกขยะ เมื่อ 24 ธ.ค.61 โครงการตามรอยศาสตร์
พระราชาการบริหารจัดการขยะและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โครงการแหลม
ผักเบี้ย 28 ก.พ.62 
6.อยู่ระหว่างการจัดทาป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร ประชาชนที่มาใช้บริการ
ทราบและมีส่วนร่วมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
7.ให้ทุกหน่วยงานบันทึกการคัดแยกขยะมูลฝอยที่นาไปใช้ประโยชน์ เช่น กระดาษ ขวด
พลาสติก เศษอาหาร 
8.งดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้า/งดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในกรม 
9.ร้านจ้าหน่ายเครื่องดื่ม(ยกเว้นน้าอัดลม) ลดราคาให้ผู้ที่น้าแก้วมาใส่เครื่องดื่มเอง 2-5 
บาทต่อแก้ว 
10.วันจันทร์สดใสกรมวิทย์ไร้ถุงพลาสติก ร้านจ้าหน่ายอาหารลดราคาให้กับผู้น้าภาชนะ
ไปใส่ 3 บาท 
ปัญหาที่พบ : ไม่คัดแยกขยะจากห้องปฏิบัติการกับขยะทั่วไป/การจัดการวัสดุเหลือใช้
จากห้องปฏิบัติการตามหลักความปลอดภัยปัญหาที่พบ 
 
 
6.9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯท่ีได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 77 ชิ้นข่าว โดย
เป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 58 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 19 ชิ้นข่าว 
และไม่มีข่าวลบ  
 

     ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

7.1 ประธานแจ้งว่าจากการตรวจเยี่ยมศวก.ทั้ง 9 แห่ง มีข้อเสนอแนะ ส้าหรับกลุ่มศวก. 
ดังนี้ 
- ควรจัดท้าแผนปรับปรุงส้าหรับปีงปม.2565 โดยเฉพาะตึกที่มีโครงสร้างเก่า โดย
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตามภาระงาน 
-จัดท้าแผนอัตราก้าลัง โดยเฉพาะ อัตราก้าลังส้าหรับ ศวก.4 สระบุรี 
-รูปแบบการบริหารจัดการ (รวม/กระจาย ศวก.) ซึ่งอนาคตแนวโน้มจะใช้ก้าลังคนลดลง 
เนื่องจากมีเทคโนโลยีทดแทน 
-การตรวจน้้าดื่มประชารัฐ เป็นสิ่งที่ดีแล้ว ให้ด้าเนินการต่อไป 
-การบริจาครถ Mobile Lab เนื่องจากไม่มีความจ้าเป็นในปัจจุบัน และหาแนวทาง
รองรับการเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ เป็นใหม่  
 
 

ที่ประชุมรับทราบ   
 

   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   
11 มีนาคม 62  


