
1 
 

 

สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่12/2560 

วนัศุกร์ที ่22 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30-10.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระพิเศษ การลงนามค ารับรองการปฏิบติัราชการระหว่างผูบ้ริหารหน่วยงาน ผูท้รงคุณวุฒิของกรมกบักรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 

วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
         1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกลัยะ) ได้ตรวจเยี่ยม 
กสธ.ในวนัท่ี 21 ธ.ค.60 และให้การช่ืนชมผลงานของกรมท่ีได้ร่วม
สนับสนุนนโยบาย รัฐบาลและ  Thailand 4.0 โดย เฉพาะในเ ร่ือง 
Biomedical และ Biotechnology  
         1.2 ในสัปดาห์หนา้จะมีการคดัเลือกต าแหน่งรองอธิบดีฯ ซ่ึงในกรณี
ท่ีผูบ้ริหารกรมฯไดรั้บการคดัเลือก จะท าใหมี้ต าแหน่งภายในกรมวา่ง โดย
กรมจะมีการตั้ งคณะกรรมการพิจารณาตามความอาวุโส ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อความโปร่งใส 
        1.3 สถานะของเงินบ ารุงกรมมีจ านวนเพิ่มข้ึน จึงได้ปรับอัตรา
เงินเดือนของลูกจา้งชัว่คราวเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจของบุคลากร  
        1.4 มอบหมายผูบ้ริหารหน่วยงาน ใหเ้นน้ย  ้าบุคลากรด าเนินกิจกรรม
สังสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและปลอดภยัในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 11/2560  เม่ือวนัท่ี 8 พ.ย.60 รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า  

3.1 แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     นายอาคม สาลี ศทส.รายงานแผนพฒันาระบบ 5 ปี (2561-2565)โดย
ใชง้ปม.ทั้งหมด 40 ลบ.และมีประเด็นส าคญั คือ  
1)ใชร้ะบบรับตวัอยา่งตรวจวเิคราะห์ (iLab) ระบบเดียวกนั 
2)ใชรู้ปแบบรายงานผลวเิคราะห์รูปแบบเดียวกนั 
3) ตั้ง คกก.ท า Harmonize ขอ้มูลดา้นการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั พิจารณาคดัเลือกความตอ้งการน ามาออกแบบกระบวนการเพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพของระบบ 

ประธานแจ้งว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ือง
ส าคญั โดยเห็นด้วยในหลักการ และให้ค  านึงถึง
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละความครอบคลุมของการ
ใชง้านเป็นหลกั เพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน เป็นการ
อ านวยความสะดวกและไม่เพิ่มภาระในการท างาน 
โดยใช้ เ งินบ า รุง เ ป็นบางส่วนและให้ขอ เ งิน
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
4) น าเสนอเขา้ท่ีประชุมกรมเพื่อรายงานความกา้วหน้า ในเดือนมกราคม
อีกคร้ัง 
 

งบประมาณในระยะต่อไป เน่ืองจากจะได้รับการ
ตรวจสอบจากกรมและส านกังบประมาณ  
   ผทว.เดือนถนอม เสนอแนะว่าเน่ืองจากกรมมี
เว็บไซต์ PT Provider อยู่แล้ว ควรเชิญผทว.สุธน
เพื่อร่วมใหข้อ้มูลส าหรับแผนพฒันาฯน้ีดว้ย  

วาระที ่4 สืบเน่ืองจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้า ฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ( ณ วนัท่ี 15 ธ.ค. 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ใน
อนัดบั 5 ของกระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 15.53  สถานะ
เงินบ ารุงกรม คงเหลือ 466,371,841.42 บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ต.ค.
60)  เป็นเงิน 88,832,051.80 บาท  

ประธานมอบหมายดงัน้ี  
- เ ร่ ง รั ด ก า ร ใ ช้ ง ป ม . โ ด ย เ ฉพ า ะ ง บ ล ง ทุ น 
งบด าเนินการ ฝึกอบรม และงบท่ีหน่วยงานอ่ืนโอน
มาให ้เช่น อย. เป็นตน้ 
-การจดัสรรเงินบ ารุง ตามเหตุผลและความจ าเป็น
เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
1) งบบุคลากร เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 
2) งบด าเนินการ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพื่อ
ความมัน่คง 
3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
4) งบลงทุน เพื่อสนองนโยบายประเทศหรือ
ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ตอ้งค านึงถึงผลกระทบและมี
งบจ านวนจ ากดั  

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
      ผอ.ผน.สรุปภาพรวมการก่อหน้ีผกูพนัรายการงบลงทุน (ณ วนัท่ี 20 ธ.ค.
60) ก่อหน้ีผูกพนัรวม 382.34 ลบ. ครุภณัฑ์ 159.75 ลบ. ผูกพนัเดิม 157.23 
ลบ.และผกูพนัใหม่ 65.36 ลบ. 
สรุปภาพรวมหมวดครุภณัฑ ์
- สชพ.มีจ านวนครุภณัฑท่ี์ยงัไม่ลงนามสัญญา 2 รายการ วงเงิน 10.43 ลบ.  
สรุปภาพรวมหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
-จ  านวนท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียงัไม่ลงนามสัญญา 8 รายการ  
(5 หน่วยงาน) วงเงิน 56.26 ลบ. 

ประธานมอบหมายใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนั 
1)ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลักษณะ และราคาของ
ครุภณัฑใ์หแ้น่นอน 
2)ตรวจสอบท่ีมาของราคากลางให้ถูกตอ้ง ในกรณี
ท่ีจ าเป็นหรือเฉพาะเจาะจงต้องแจ้งเหตุผลและ
ความจ าเป็นให้ชดัเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
กบัหน่วยงาน 
 

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
      รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์(QMR) แจ้งผลการประชุม QMR Meeting 
คร้ังท่ี 2/2561 ในวนัท่ี 27 พ.ย.60 ดงัน้ี  
-บูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กบั PMQA โดยมอบหมาย
ใหก้พร.จดัตั้งคณะท างานร่วมกนั 

  ประธานมอบหมายให้ QMR และผอ.สคอ.ดูแล
เร่ืองการจดัการความเส่ียง โดยค านึงระบบระเบียบ
ราชการ การจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงสามารถน าความรู้ท่ีไป
ถ่ายทอดไดแ้ละมีความถูกตอ้งตามกฎระเบียบของ
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
-มอบหมาย ผอ. กุลธิดา สรุปความคิดเห็นเร่ือง Multi-site Organization 
น าเสนอ  ผูบ้ริหารระดบัสูงพิจารณาต่อไป 
       ผอ.สคอ. น าเสนอ  ประเด็นการจดัการความเส่ียงภาพรวมท่ีมุ่งเนน้ปี 
2560 ได้แก่ ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ ด้านสารสนเทศ และด้านภัย
สุขภาพ 
ขอ้เสนอเพื่อการพฒันา ไดแ้ก่  
1)การเตรียมข้อมูลเพื่อระบุและจัดการความเส่ียงของกรมส าหรับ
เตรียมการประเมินรอบ 6 เดือน 
2)การเตรียมการรับ ISO/IEC 17025:2017 

กรมบญัชีกลาง/สตง. และเสนอแนะมาตรการดูแล
ประเด็นความเส่ียง ดงัน้ี 
1)ด้านกฎระเบียบ : การจดัท าคู่มือให้ถูกต้องตรง
กบักรมบญัชีกลาง 
2)ดา้นสารสนเทศ : ค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้
3)ด้านภยัสุขภาพ : เน้นย  ้าเร่ืองความปลอดภยัใน
การท างานของเจา้หนา้ท่ี  การปฏิบติัตามมาตรฐาน 

วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
5.1 ความคืบหนา้การด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศระดบัปริญญาเอก 
 ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ น าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
-เป้าหมายในการพฒันาบุคลากร 
1)พฒันาบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายการพฒันาประเทศตาม  
   “Thailand  4.0 ดา้นสาธารณสุข” 
2)พฒันาบุคลากรท่ีจะสนบัสนุนภารกิจประจ าท่ีส าคญัและจ าเป็น 
3)พฒันาบุคลากรเพื่อทดแทนสาขาวชิาของผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการและ  
    มีแนวโนม้ขาดแคลน 
-ผลส ารวจบุคลากรวุฒิป.โท ท่ีประสงคจ์ะศึกษาต่อป.เอกมีจ านวน 30 ราย 
-ประเด็นท่ีเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
1)แนวทางการใชเ้งินบ ารุง หรือแหล่งเงินอ่ืน เพื่อสนบัสนุนบุคลากรศึกษา
ต่อปริญญาเอกตามแผน 
2)ควรมีคณะกรรมการ/คณะท างานจดัท าแนวทางการใชเ้งินบ ารุงกรมเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรภายในประเทศเพื่อใหท้นัตามกรอบเวลา
การเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัในปี พ.ศ. 2561 หรือไม ่

ประธานแจง้วา่กรมมีนโยบายในการสนบัสนุนใน
เร่ืองน้ี แต่เน่ืองจากระเบียบกรมบญัชีกลางไม่
รับรองการใชเ้งินบ ารุงกรม จึงมีขอ้สั่งการ ดงัน้ี 
1)ส ารวจผูท่ี้ตอ้งการเรียนต่อระดบัป.เอกและมี
ความจ าเป็น 
2)มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ ์ประสาน
กรมบญัชีกลาง เน่ืองจากเป็นการตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0  
3) ส าหรับผูส้นใจและใชทุ้นส่วนตวั กรมจะมีการ
เจรจากบัมหาวทิยาลยัเพื่อลดหยอ่นค่าลงทะเบียน
การศึกษา 
 
 
 
 

วาระท่ี 6 เร่ืองแจง้เพื่อทราบ  
6.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยทดสอบ skin  irritation ตามขอ้ก าหนด OECD GLP 
      เพื่อสนับสนุนแผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จึงพฒันาหน่วยทดสอบความปลอดภยัดา้นการระคายเคืองในสัตวท์ดลองตามขอ้ก าหนด OECD 
GLP เพื่อให้เกิดระบบการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมรับการตรวจจากหน่วยงานก ากบั ซ่ึงจะท าให้เป็นหน่วยงานทดสอบ
ความปลอดภยัท่ีสามารถสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มัน่คงต่อไป  
6.2 ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยค์ร้ังท่ี 26  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
      สรุปผลการเตรียมความพร้อมการประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์คร้ังท่ี 26 ประจ าปีงปม.พ.ศ.2561 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0: นวตักรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ เมืองไทยแข็งแรง 
ประเทศไทย 4.0”  
-ก าหนดจดังานในวนัท่ี 28-30 มีนาคม 61ณ ศูนยก์ารประชุม อิมแพค็ ฟอร่ัม เมืองทองธานี 
-ก าหนดส่งบทคดัยอ่ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
-ก าหนดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ทางเวบ็ไซต ์http://register.dmsc.moph.go.th/61 
-กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,000 คน 
-เภสัชกรและเทคนิคการแพทยส์ามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองได ้
6.3 ก าหนดการรับสมคัรรางวลัเลิศรัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
       ก าหนดการรับสมคัรรางวลัเลิศรัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
1)การบริการภาครัฐ 12 ธ.ค.60-28 ก.พ.61 (ก าหนดส่งเอกสารการสมคัรใหก้พร. ภายใน 22 ก.พ.61) 
2)การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 12 ธ.ค.60-10 ม.ค.61 
3)การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 3 ม.ค.-28 ก.พ.61 (ก าหนดส่งเอกสารการสมคัรใหก้พร. ภายใน 22 ก.พ.61) 
6.4 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
        ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีได้รับการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด 159 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่ง
เผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ จ านวน 77 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 82 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าว
ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 77 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 82 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ  
6.5 การด าเนินงานดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

        สคอ. ร่วมกบัศวก. 14 แห่ง ได้ด าเนินการส ารวจคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร  ภายใตโ้ครงการบูรณาการอาหาร 
อาหารปลอดภยั (Food Safety) ประจ าปีงปม. พ.ศ. 2560 ใน 2 รูปแบบคือ การตรวจเฝ้าระวงัเชิงรุก และ การตรวจเฝ้าระวงัเชิงรับ 
รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ 
1. โครงการคุณภาพและความปลอดภยัของขา้วสารท่ีจ าหน่ายในประเทศไทยปี 2560 
2. โครงการ การส ารวจปริมาณยาตา้นจุลชีพตกคา้งในไข่ของประเทศไทยปี 2560 
3. โครงการฟอร์มลัดีไฮดใ์นอาหาร (formaldehyde in food) ปี 2560 
4. โครงการส ารวจคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหารประเภทเส้นท่ีท ามาจากแป้งปี 2560 
5. โครงการส ารวจและเฝ้าระวงัสารบอแรกซ์ในผลิตภณัฑอ์าหารปี 2560 
*หมายเหตุ* วาระแจ้งเพื่อทราบได้น า เสนอเป็นเอกสาร หากองค์ประชุมมีข้อเสนอเพิ่มเติม ให้แจ้งมาย ัง  E-mail 
thidarat.n@dmsc.mail.go.th เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป  

 

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 
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