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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 2/2561 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00-11.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ตามท่ีกรมฯได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเลิศในการบริหารจัดการเงินการ 
คลัง ซึ่งกรมเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นอันดับ 1 แต่เบิกจ่ายงบด าเนินการช้า จึงเร่งรัดการ
เบิกจ่ายโดยเฉพาะงบฝึกอบรม ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสนี้ หลังจากนั้นต้องน าส่งคืน
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการอ่ืน  

1.2 ให้ผู้บริหารหน่วยงานเร่งการท าเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือ 
ความปลอดภัยของบุคลากร โดยส่งเรื่องขออนุมัติมายังอธิบดี (ไม่ต้องผ่านสล.)ภายใน
เดือนกพ. 2561 เท่านั้น ในกรณีที่มีปัญหาด้านการออกแบบให้แจ้งเป็นหนังสือเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

1.3 ตามท่ี รมว.สธ. ได้ตรวจเยี่ยมกรมฯในวันที่ 29 ม.ค. 61 และชื่นชม 
ความส าเร็จในผลงานของกรม ประธานกล่าวขอบคุณบุคลากรกรมฯทุกท่านที่ร่วมกัน
ตั้งใจท าผลงานที่ดีและเป็นที่น่าสนใจ เช่น Precision Medicine  

1.4 ให้ผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยเตรียมความพร้อม เนื่องจากในปีงปม. 
2561 ผู้บริหารกรมฯมีนโยบายการตรวจเยี่ยมหน่วยงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทุกวันพุธ เวลาประมาณ 10 น. 

1.5 ให้ทุกหน่วยงานวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลง หรือ plan for change  
โดยมีผู้อ านวยการของทุกหน่วยงานเป็น change agent หรือผู้น าความเปลี่ยนแปลง 
 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
มอบหมายให้ผู้บริหารส่งผลงานเพื่อ
เผยแพร่แก่ประชาชน โดยปชส.เป็นผู้
รวบรวม และท าสถิติน าเสนอในที่ประชุม
กรมต่อไป 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
( ณ วันที่ 19 ก.พ. 61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 5 ของกระทรวงฯ 
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 37.63 (เฉพาะงบลงทุน เป็นอันดับ 1 ของกระทรวงฯ  
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.43 ) สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 496,920,118.03  บาท 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (31 ธ.ค.60)  เป็นเงิน 87,879,031.80 บาท  

ประธานมอบหมายดังนี้ 
1.เร่งรัดการใช้งบด าเนินการ  
2.ปรับเพ่ิมเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวให้
ใกล้ เคียงกับพกส. เ พ่ือเ พ่ิมขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากร 
3.จัดสรรเงินบ ารุงส าหรับ ค่าล่วงเวลา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปริญญาเอก
ภาย ในประ เทศ  และการปรั บป รุ ง
โครงสร้างพื้นฐาน 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
      ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี 61  
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่าย
จริงร้อยละ 31.1 เป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 เบิกจ่ายจริง 50.85 
      รายการงบลงทุนผูกพันประจ าปีงปม.61 ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ข้อมูล ณ 22 
ก.พ. 61 จ านวน 2 หน่วยงาน (3 รายการ) ได้แก่ สชพ. ศวก.สระบุรี  และ ศวก.
อุดรธานี  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
      รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์(QMR) รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
(Management Review) ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 ก.พ.61 ดังนี้  
-บูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กับ PMQA โดยจัดท าในภาพของกรม 
เพ่ือเป็นประโยชน์และไม่ท างานซ้ าซ้อน 
-ทบทวนตามข้อก าหนดของ ISO 9001:2015 
-ท่านอธิบดีให้แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปกรม 
-ที่ประชุมเห็นชอบพัฒนาการบริการ 2 ประเด็นส าคัญ ได้แก่  
 1.การให้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ ตลอดเวลาราชการ (ไม่พักกลางวัน) 
 2.มอบหมายประธาน KM จัด Best Practice เรื่องจัดการรอบเวลาให้บริการ 
- QMR มอบหมาย ผทว.สุธน วงษ์ชีรี เป็น TM  ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ก าหนดการรับตรวจประเมิน Surveillance  ในวันที่ 28 ก.พ.61 
-ส่วนกลาง 1. QMR Team (ผน/สล/กพร/ศทส)  
    2. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
-ส่วนภูมิภาค : ศวก.1/1 เชียงราย ศวก.3 นครสวรรค์ และศวก.11/1 ภูเก็ต 

  ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯจารุวรรณ 
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงระดับกรม
และกระบวนการของกรมส่งข้อมูลให้
ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ผู้ประสานงานทุก
หน่วยเตรียมพร้อมรับ Surveillance และ
ให้ผู้บริหารหน่วยงานเตรียมความพร้อม
ในเรื่องการให้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ 
ตลอดเวลาราชการ เพ่ือน าเสนอท่าน
อธิบดีแถลงข่าวต่อไป  

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

6.1 ภาพรวมงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

       รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
       ในปีงปม.61 กรมฯเสนอของบวิจัย ผ่านระบบ NRMS วงเงิน  74.465 ล้านบาท 
จ านวน  68 โครงการ ได้รับปีงปม.61  วงเงิน    38.9    ล้านบาท จ านวน  39 โครงการ 
      ปีงปม.62 เสนอของบวิจัย ผ่านระบบ NRMS  วงเงิน    81.68   ล้านบาท 
จ านวน 79  โครงการ งบประมาณที่ได้รับเบื้องต้น วงเงิน    65.93   ล้านบาท 
จ านวน 79  โครงการ  
-ผลการจัดล าดับความส าคัญ   (เกรด 5 มีความส าคัญมากท่ีสุด) 
 เกรด 5   ไม่มีโครงการที่ได้รับจัดความส าคัญ 
 เกรด 4   จ านวน 1 โครงการ 
 เกรด 3   ไม่มีโครงการที่ได้รับจัดความส าคัญ 
 เกรด 2   จ านวน 62  โครงการ 
 เกรด 1   จ านวน 17  โครงการ 
-ทิศทางงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ควรด าเนินการ :  High Impact / 
Precision Medicine/ Biopharmaceutical / Aging  

    ประธานเสนอแนะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้บริหาร
ช่วยให้แนวทางงานวิจัย เพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการตามยุทธศาสตร์ชาติ/กสธ./
กรม และมอบหมายให้ผทว.สุธน/ผอ.ผน.
เชิญวิทยากรจากวช. ให้การให้ความรู้เรื่อง
เกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย ในการ
ประชุมวิชาการประจ าเดือนของกรม 
    ผทว.สลักจิตร และ ผอ.ผน.แจ้งว่า
เกณฑ์ วช. ได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์และมี
หนังสือแจ้งเวียนมาให้กรม สามารถศึกษา
ได้จากเว็บไซด์ของ วช.และหนังสือเวียน 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
6.2 ผลการตรวจสอบภายในปี 2561 และผลการสอบทานระบบควบคุมภายในปี 2560 

     หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอ ผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง 
-ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งวิธีเฉพาะเจาะจง/ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์/รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/หนังสือค้ าประกันสัญญา/ค่าปรับ/การ
รับประกันความช ารุดบกพร่อง 
-ข้อตรวจพบด้านการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงิน 
-ข้อตรวจพบด้านการควบคุมภายใน 
-ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเงิน/บัญชี  
1.จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารในวันที่ 15 มี.ค.61 โดยท่านอธิบดี
เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้มีความช านาญและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอด
ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 
2.เห็นควรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติด้านพัสดุ การเงิน บัญชี จัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(Flowchart)ของตนเอง พร้อมระบุจุดเสี่ยงส าคัญและการควบคุมไว้ในแต่ละขั้นตอน 
 

  ประธานเสนอแนะว่าการตรวจสอบ
ภายในเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากการ
ท างานราชการต้องมี เหตุผลและถูก
กฎระเบียบ และมอบหมายกลุ่มตรวจสอบ
ภายในให้ท า เอกสาร One page เ พ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป   

6.3 รายงานปัญหาการใช้ระบบโทรศัพท์ของกรมฯ 

   เลขานุการกรม รายงานปัญหาการใช้ระบบโทรศัพท์ของกรมฯ 
1.ปัญหา:โทรเข้ามามีสัญญาณเรียกจนสายตัด แต่ไม่มีผู้รับสาย 
สาเหตุ:สายเคเบิลช ารุดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า 30 ปี 
แนวทางแก้ไข : ฝ่ายซ่อมบ ารุงเพ่ิมความถี่ในการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์/
ปรับปรุงสายนอกที่เป็นแบบ Analog ให้เป็นเคเบิลใยแก้ว แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
2.เมื่อกดหมายเลขภายในหรือกด 0 เพ่ือติดต่อโอเปอเรเตอร์แล้วสายถูกตัด 
สาเหตุ:ไม่มีผู้รับสายปลายทาง/สายปลายทางไม่ว่าง/โอเปอเรเตอร์ติดสายอ่ืน 
แนวทางแก้ไข : หน่วยงานก าหนดหมายเลขภายในส ารอง/เพ่ิมเจ้าหน้าที่อีก 1 คน 
3.โทรภายในเครือข่ายของกรม ผ่านระบบ GIN ไปยัง ศวก.ไม่ได้ 
แนวทางแก้ไข :แจ้งฝ่ายซ่อมบ ารุง โทรศัพท์ 089-9278539 ทันที 
 

   ประธานเสนอแนะให้แก้ปัญหาโดยการ
ใช้โทรศัพท์ไร้สาย /จัดให้มีสายตรงของแต่
ละหน่วยงานเพ่ือไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์
ของกรมฯ/ติดต่อผ่านช่องทางอ่ืนเช่น 
เ ว็ บ ไซต์  Social media เป็ นต้ น  และ
มอบหมายให้ตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาโดยมอบรองอธิบดีฯจารุวรรณ เป็น
ประธาน 

6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

        ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 139 ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ จ านวน 70 ชิ้น
ข่าว และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 69 ชิ้นข่าว โดยเป็นข่าวที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 70 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 69 ชิ้นข่าว และไม่มี
ข่าวเชิงลบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

5 มีนาคม 2561  


