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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่11/2560 

วนัพุธที ่8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระพเิศษ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบ
อุทกภยั จ านวน  6 ราย รายละ 3,000 บาท โดยผอ.ศวก.ตรัง อุบลราชธานีและ
นครสวรรค ์เป็นผูรั้บมอบ 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
         1.1 เ ชิญชวนให้บุคลากรกรมฯสมัครจิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯรัชกาลท่ี 10 โดยมอบหมายเลขานุการกรม
รวบรวมรายช่ือน าส่งกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
         1.2 งานกฐินสามคัคีของกรมฯประจ าปี 60 ณ จ.นครราชสีมา ส าเร็จลุล่วง
และไดรั้บมอบของท่ีระลึกเหรียญหลวงพ่อคูณ รวมทั้งกรมฯไดส้นบัสนุนกฐิน
พระราชทานและกฐินสามคัคีของกระทรวงสาธารณสุข ณ วดัพุทธปัญญา  
จ.นนทบุรี 
        1.3 เชิญชวนผูบ้ริหารท่ีสนใจเข้ารับการพฒันาบุคลากร โดยกรมฯยินดี
สนบัสนุนทั้งหลกัสูตรภายนอกและหลกัสูตรภายใน เช่น Mini M.M และ Mini 
MBA ส าหรับบุคลากรทั่วไปสนับสนุนการเรียนต่อระดับปริญญาเอก โดย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 5 ลา้นบาท จดัสรร 10 ทุนต่อปี โดยตอ้งศึกษา
ระเบียบการใชบ้  ารุงก่อน 
        1.4 ปรับอตัราเงินเดือนของลูกจา้งชัว่คราวเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ โดยอตัรา
สูงสุด 15,000 บาท ซ่ึงจะใชง้ปม.ไม่เกิน 3 ลบ.โดยให้หน่วยงานพิจารณาการรับ
เลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ  
        1.5 บุคลากรท่ีแสดงความประสงค์ในการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งเขา้สู่
ประเภทอ านวยการตามขอ้ก าหนด ว.หลากหลาย จะเร่ิมจากส่วนภูมิภาคก่อน 
ส าหรับผูไ้ม่ขอรับการพฒันาให้แจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรในทุก
กรณี โดยให้สิทธิบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษในช่วงอายุ 54-57 ปีก่อน และ
ใชก้ารจบัฉลากเพื่อความเสมอภาค 
        1.6 กรมฯจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างของกรม 
ส าหรับหน่วยงานท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก ตามแนวคิดพฒันาบุคลากรดว้ยการ
เพิ่มคุณค่าในงาน ( Job Enrichment) 

 
 
 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า  

3.1 ระบบสารสนเทศส าหรับการข้ึนทะเบียนใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย ์
     ผอ.ศทส.รายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศส าหรับการข้ึนทะเบียน
ใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย์ โดยได้มีการหารือร่วมกับส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)และมีการจดัท าแผนผงัการปฏิบติังาน ซ่ึงเร่ิมด าเนินการ
ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.60 และอยู่ระหว่างขออนุมติัเพื่อด าเนินการตามแผนต่อไป 
โดยใชง้บประมาณจ านวน 8 ลา้นบาท 
 

ประธานแจ้งว่า เ น่ืองจากพรบ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นเร่ืองส าคัญและมี
ผลกระทบสูง  ซ่ึ งกรมในฐานะ ท่ีต้อ ง
ควบคุมดูแลมาตรฐานทั้งประเทศ โดยสรส.
อาจต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปช่วยตรวจในพื้นท่ี
ใกล้เคียงหรือปริมณฑล ในส่วนภูมิภาคถ้า
จ าเป็นให้ท าเร่ืองขอเพิ่มบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น นักฟิสิกส์รังสี ในส่วนงปม.ให้จัดท า
เป็นโครงการจากงบเหลือจ่ายของกรม   

วาระที ่4 สืบเน่ืองจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ( ณ วนัท่ี 31 ต.ค. 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยูใ่นอนัดบั 8 ของกระทรวงฯ  
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ ง ส้ินร้อยละ 4.97  สถานะเงินบ า รุงกรม คงเหลือ 
457,400,549.75 บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ต.ค.60)  เป็นเงิน 90,677,359.80 
บาท  

ประธานมอบหมายดงัน้ี 
-ให้รายงานลูกหน้ีการค้าคงค้างแยกตาม
หน่วยงาน และไม่ควรให้ภาคเอกชนเป็น
ลูกหน้ีคงคา้ง  
-เร่งรัดการใชง้ปม.เน่ืองจากมีการเบิกจ่ายอยู่
ในอนัดบัท่ี 8   
-การของบนโยบาย ใหผู้บ้ริหารเขา้พบอธิบดี
ในการช้ีแจงรายละเอียด เพื่อความรวดเร็ว  

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  
      ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ าปี 61 ส าหรับ
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
1.รายการปีเดียว ใหก่้อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 1 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 2  
เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 (21.11%) ไตรมาส 2 (43.11%) ไตรมาส 3  
(65.11% ) ไตรมาส 4 (88%) โดยกรมไดง้บลงทุนทั้งหมด 479.0287 ลา้นบาท 
   สรุปภาพรวมการก่อหน้ีผกูพนัรายการงบลงทุน  
ก่อหน้ีผูกพนัรวม 296.67 ลบ. ครุภณัฑ์ 112.64 ลบ. ผูกพนัเดิม 157.23 ลบ.และ
ผกูพนัใหม่ 26.79 ลบ. 
     ส าหรับหน่วยงานท่ีผกูพนัไดห้มดใหเ้ร่งรัดการบนัทึกในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  
( PO )เพื่อตดัเงินในระบบ GFMIS  เน่ืองจากงปม.จะถูกส่งคืน  

ประธานมอบนโยบายให้ใช้งปม.ท่ีขอไวใ้ห้
หมดก่อน จึงจะของปม.ใหม่ได ้ในส่วนของ
ศวก.สระบุรี จะจดัสรรงบเพิ่มให ้
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
      ผอ.ผน.รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองค์การ ตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ดงัน้ี  
-ค าสั่งแต่งตั้ง นายสมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานกรรมการ
และผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR )  
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ  
-จดัท าแผนพฒันาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015  
-รวบรวมแผนดูแลความเส่ียงจากผูรั้บผิดชอบระดบักรมและกระบวนการเพื่อ
จดัท าแผนดูแลความเส่ียงในภาพรวมของกรม 
-จดัท าโครงการอบรมเพื่อทบทวนสร้างความเขา้ใจในระบบ ISO 9001:2015 การ
บริหารความเส่ียงและการตรวจติดตามภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันา
บุคลากรซ่ึงอาจน าไปสู่ระบบ Multi-site Accreditation  

    นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีฯแจง้ว่า เน่ืองจาก
ยงัมีความคิดเห็นหลากหลายในเร่ือง Multi-
site Accreditation จึ ง ต้อ ง มี ก า รป ระ ชุ ม
คณะกรรมการต่อไป และจะเช่ือมโยงระบบ
คุณภาพ ISO ร่วมกับ PMQA โดยการปรับ
คณะท างานโดยให้กพร.ร่วมเป็น QM Team  
และประธานมอบหมายให้กพร . เ ป็ น
หน่วยงานในการเช่ือมโยงระบบคุณภาพ 
PMQA กับ  ISO เพื่ อ เ ป็นการบู รณาการ
ร่วมกนั  

วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 6 เร่ืองแจง้เพื่อทราบ  
6.1 ผลการตรวจสอบภายในปี 2560 และขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2558-2560) 
      หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงปม.
60 ดังน้ี ได้ด าเนินการตรวจสอบ 20 หน่วยงาน จาก 31 หน่วยงาน คิดเป็น 
64.52% ขอ้ตรวจพบส่วนใหญ่คือ ดา้นการเงินและบญัชี 36.23%  ดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้ง 33.33% เงินทดรองราชการ 14.08%  
     ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ขอ้ตรวจพบในภาพรวมท่ีมีจ านวนสูงกว่าด้านอ่ืน คือ 
ดา้นการเงินและบญัชี โดยในปี 59 สูงข้ึนกวา่ปี 58 แต่ลดลงในปี 60 รองลงมา คือ 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี สาเหตุจากสภาพแวดล้อม
เปล่ียนแปลง (บุคลากร โครงสร้างองค์กร กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ) โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.เห็นควรให้ผูมี้หนา้ท่ีควบคุมก ากบัปฏิบติัตามความเห็นและขอ้เสนอแนะของ
กรมบญัชีกลาง 
2.ให้มุ่งเน้นการจดัการทรัพยสิ์นให้มีความถูกตอ้ง ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั (การ
ควบคุม การลงทะเบียน การโอน การใช ้) 
3.พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบติัต่าง ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง หรือทุกรอบ 6 เดือน 4 เดือน 
    และแจง้ให้หน่วยเบิกจ่ายจดัส่งรายงานสถานภาพหน้ีค่าสาธารณูปโภคคา้ง
ช าระเดือน ก.ย. 60ให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อรวบรวมรายงานต่อรมต.กสธ.
และส านกังบประมาณต่อไป 

     ประธานแจ้งว่าเน่ืองจากพรบ.จดัซ้ือจดั
จ้างฉบับใหม่ มีโทษรุนแรง  จึงให้ก ลุ่ม
ตรวจสอบภายในน าเสนอข้อมูลผลการ
ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง และ
เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ
บูรณาการร่วมกับระบบคุณภาพ ISO และ
ควบคุมภายใน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานส าคญัในการตรวจสอบและ
ระงับยบัย ั้งไม่ให้เกิดความผิดพลาด  และ
มอบหมายให้รองอธิบดี  นพ.สมฤกษ์  
ท บ ท ว น ก า ร จั ด ซ้ื อ น ้ า ย า แ ล ะ วั ส ดุ
วิทยาศาสตร์ในกรมให้เป็นระบบจัดซ้ือ
กลาง 
นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมดงัน้ี 
 -ได้มอบหมายให้สล.จัดอบรมระเบียบ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ีผา่นมา ซ่ึงเนน้ให้ผูบ้ริหารเขา้
ร่วมประชุม 
- จะจดัทีมนิเทศงานร่วมกบัฝ่ายพสัดุภายใน 
สองเดือนน้ีและน าผลการนิเทศเขา้ท่ีประชุม 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
-สวส.จะจัดทบทวนภายในการใช้ระบบ
จดัซ้ือกลาง 
-ฝ่ายพสัดุและนักวิทยฯ์จะจดัท าฐานขอ้มูล
กลางเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ 
-ควบคุมการใช้กระดาษโดยการจัด ซ้ือ
กระดาษกลาง /การประชุมให้จดัท าเอกสาร
ดว้ย QR Code  

6.2 การมอบอ านาจใหผู้อ้  านวยการปฏิบติัราชการแทน 
   เลขานุการกรมน าเสนอการมอบอ านาจให ้ผูอ้  านวยการกองปฏิบติัราชการแทน 
ตามค าสั่งกรมฯท่ี 356/2556 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
การลงนาม 
1.ลงนามในหนงัสือภายนอกในนามกอง ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์กบักรม 
2.ลงนามในใบรับรองผลการตรวจวเิคราะห์และการสอบเทียบ 
3.ลงนามในรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ และหนงัสือแปลผลการตรวจวเิคราะห์ 
การอนุมติั 
1.อนุมัติให้ขรก./ลูกจ้างในสังกัดเดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายใน
ราชอาณาจกัร 
2.อนุมติัใหข้รก./ลูกจา้ง เดินทางไปประชุม/อบรม และค่าใชจ่้ายภายในประเทศ 
3.อนุมติัให้ขรก./ลูกจา้ง เบิกค่าพาหนะเดินทางไปกลบั ระหวา่งสถานท่ีพกัไปยงั
สถานท่ีจดัฝึกอบรม 
4.อนุมติัการจดัประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ คร้ังหน่ึงค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 
แสนบาท 
5.อนุมติัจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร และสวสัดิการรักษาพยาบาล 
6.อนุมติัเบิกจ่ายค่าเช่าบา้นรายเดือน (ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีแลว้) 
7.อนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายใชโ้ทรศพัท/์โทรสารทางไกลต่างประเทศ 
8.อนุมติัใชร้ถยนตไ์ปราชการต่างจงัหวดั 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเน้นย  ้ า ให้
ผู ้บ ริหารตรวจสอบอ านาจของการท า
หนงัสือออกจากกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมี
ผลกระทบกับกรม เช่น การยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงการใหบ้ริการ 

6.3 การประเมินความเส่ียงการไดรั้บสัมผสัสารเคมีตกคา้งและสารปนเป้ือนท่ีคนไทยไดรั้บจากอาหาร (Total diet study) และ 
การส ารวจการตกคา้งสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสารตา้นจุลชีพและการปนเป้ือนจุลินทรียด้ื์อสารตา้นจุลชีพในผลส้มปี60 
       ผอ.สคอ.น าเสนอดงัน้ี ในปี 2560 สคอ.ร่วมกบัศวก. ไดเ้ฝ้าระวงัคุณภาพและ
ความปลอดภยัอาหารเพื่อทราบสถานการณ์และเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดย
ด าเนินโครงการวิจยัท่ีส าคญั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การประเมินความเส่ียงการไดรั้บ
สัมผสัสารเคมีตกคา้งและสารปนเป้ือนท่ีคนไทยได้รับจากอาหาร (Total diet 
study) จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่าคนไทยมีความปลอดภยัจากสารพิษ
และสารตกคา้งท่ีไดรั้บจากการบริโภคอาหาร และการส ารวจการตกคา้งสารเคมี

 ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า
สคอ.เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญั ต้องมี
การพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ และควรมีวธีิการ
ในการน าเทคโนโลยีการตรวจอาหารเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เน่ืองจาก
บ ท บ า ท ข อ ง ก ร ม นั้ น เ ป็ น ท่ี  1  ด้ า น
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสารตา้นจุลชีพและการปนเป้ือนจุลินทรียด้ื์อสารตา้น
จุลชีพในผลส้ม สรุปไดว้า่การลา้งและการปอกเปลือกส้มก่อนการรับประทานจะ
สามารถลดปริมาณการสารตกคา้งส่วนใหญ่ออกไปได ้และการลา้งน ้าผลไมก่้อน
การบริโภคเป็นพฤติกรรมท่ีดีควรปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการรับสาร
ตกคา้งและจุลินทรียป์นเป้ือนจากภายนอกปนเป้ือนเขา้ไปในส่วนเน้ือท่ีบริโภค
ไดอี้กดว้ย 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอาจมีความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น สสส.ในการ
ส่ือสารสาธารณะ  

6.4 การทบทวนการจดัโครงสร้างหน่วยงาน กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
   หัวหน้ากพร.แจ้งว่า ด้วยกรมมีนโยบายท่ีมีการทบทวนการจัดโครงสร้าง
หน่วยงาน ในเร่ืองการบริหารจดัการนวตักรรมของกรมและงานบริการด่านหนา้ 
ใหเ้ป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดแ้ต่งตั้งคณะท างานข้ึนมา
พิจารณา ซ่ึงคณะท างานได้มีการประชุมไปแล้วได้เสนอช่ือหน่วยงานท่ีจะ
ด าเนินการจดัตั้งใหม่ในเบ้ืองตน้คือ “กองส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมดา้น
วทิยาศาสตร์การแพทย”์ ทั้งน้ีจะตอ้งมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกคร้ัง 
    ส าหรับหน่วยงานท่ีจะมีการทบทวนโครงสร้างใหม่ เช่น สวส. สคอ. สมป. 
สยวส.เป็นตน้ ได้มีการจดัท าค าสั่งเสนอต่อผูบ้ริหารแล้ว โดยคณะท างานจะ
ศึกษาและพิจารณาต่อไป 
   ความคืบหน้าเร่ืองโครงสร้างของกรมท่ีเสนอต่อกระทรวงในการจัดตั้ ง
หน่วยงานใหม่ ไดแ้ก่ สชพ.สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์เชียงรายและภูเก็ต นั้นเร่ือง
จะเขา้คณะอนุกรรมการกพร.ภายในเดือนธ.ค.60 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่ เน่ืองจาก
ในยุคปัจจุบันมีการปรับหลักการพัฒนา
บุคลากรจาก การเพิ่มปริมาณงาน(Job 
Enlargement) เป็นการเพิ่มคุณค่าในงาน(Job 
Enrichment) จึ ง ต้ อ ง มี ก า รป รั บ เ ป ล่ี ย น
โครงสร้างหน่วยงาน แต่ต้องมีการศึกษา
ประโยชน์และความคุ้มค่ารวมทั้ งความ
พร้อมของหน่วยงานอยา่งครบถว้นก่อน 

6.5 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
        ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
78 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ 
จ านวน 46 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 32 ช้ิน
ข่าว โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 46 ช้ินข่าว ข่าว
กลาง 32 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะวา่การ
ประชาสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีดี และจากการ
ตรวจเยี่ยมศวก.มีผลงานดีเด่นหลายเร่ืองท่ี
ให้จัดท า เผยแพร่เพื่อ เ ป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 

 

 

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

13 พฤศจิกายน 2560  


