
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 6/2565 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุม ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากทุกวันพุธ มีการประชุม EOC จึงขอเลื่อนประชุม BMW เป็น TBM โดยการจัดประชุมทุกวันอังคาร 
ของสัปดาห์ เริ่มเดือน พ.ค. 65 

มติที ่ประชุม  ร ับทราบ และมอบ กยผ . 
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

วาระที่ 2 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  
2.1 ความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค  
ภาพรวมผลการดำเนินงานงบลงทุน งบเงินกู้ COVID-19 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการฯ (A001) 
ครม. มีมติเมื่อ 11 ม.ค. 65 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 65 
และเร่งรัดการดำเนินการโครงการดงักล่าวให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาโดยเร็ว โดยผลการเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 65  
วงเงินได้ร ับจัดสรรรวม 7,851.3003 ลบ. เบิกจ่าย 7,060.23 ลบ. (ร้อยละ 89.92) คงเหลือ 791.06 ลบ.                 
(ร้อยละ 10.08) เบิกจ่ายไม่ทัน 31 มี.ค 65 (เดิมวาง PO) 85.34 ลบ. การอนุมัติงบเงินกู้ COVID-19 ตาม           
พ.ร.ก. เงินกู้ 64 มติ ครม. เมื่อ 15 ก.พ. 65 ได้อนุมัติเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 
เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ วงเงิน 5,363.09 ลบ. เป็น
ครุภัณฑ์ 11 รายการ เช่น เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดัน ขนาดกลาง เป็นต้น ผลการดำเนินงาน รายเขต รวมจัดสรร 8,100 หน่วย อยู่ในขั้นตอนก่อนประกาศ 
3,442 หน่วย (ร้อยละ 42.49) ประกาศ 1,713 หน่วย (ร้อยละ 21.15) รอลงนามสัญญา 2,348 หน่วย 
(ร้อยละ 28.99) ลงนามสัญญา 597 หน่วย (ร้อยละ 7.37) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ เดือน ก.พ. 65 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนถึงรอลงนามสัญญา จากนั้น 29 เม.ย.65 ลงนามสัญญา และหน่วยจัดซื้อ สสจ./รพศ./รพท. 
เบิกจ่ายภายใน 30 ธ.ค. 65 ผลการดำเนินงานงบลงทุน ปี งปม. 65 ได้รับจัดสรรรวม 4,578 หน่วย จำนวน
ที่ดำเนินการ 4,557 หน่วย ก่อนประกาศ 5 หน่วย (ร้อยละ 0.11) ประกาศ 4 หน่วย (ร้อยละ 0.09) รอลงนาม 
17 หน่วย (ร้อยละ 0.37) ลงนาม 4,533 หน่วย (ร้อยละ 99.43) คืน งปม. 19 หน่วย (ร้อยละ 0.42)  
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันเดิม รายเขต งปม.ที่ได้รับจัดสรร ปี 65 จำนวน 123 หน่วย 
วงเงิน 7,046.64 ลบ. คาดว่าจะเบิก 90 หน่วย วงเงิน 3,723.65 ลบ. ให้โอนเปลี่ยนแปลงได้ 48 หน่วย 
วงเงิน 1,846.19 ลบ. ขอโอนเปลี่ยนแปลง 2 หน่วย วงเงิน 62.58 ลบ. โดยแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการก่อสร้างผูกพันเดิม กรณีพิจารณาแล้ว งปม.มีไม่เพียงพอ หรือมี งปม.มากกวา่งวดงานที่จะส่งมอบในปี
นั้นๆ ให้บริหารงบภายในเขตเป็นอันดับแรก และแจ้ง กบรส. เพื่อบริหาร งปม.ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยทุก
พื้นที่ให้ความร่วมมือโอนเปลี่ยนแปลง งปม. (จังหวัด/ภายในเขต/ระหว่างเขต) ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเร่งรัด  
1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู ้COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้เพิ่มเติม ปี งปม.65 2) กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง งบลงทุน ปี 65 รายการก่อสร้างผูกพัน 3) รายงานผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมติดตามงบลงทุน
ของ กบรส. ข้อเสนอเพื่อเห็นชอบ แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันเดิม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมาย ดังนี ้
1) มอบ ผตร. ทุกเขต เตรียมแผนการรองรบั 
กรณีงบเงินกู้ COVID-19 ที ่เบิกจ่ายไม่ทัน 
จำนวน 85.34 ลบ. ใน 2 แนวทาง คือ  
หาแนวทางขอยกเลิกสัญญา หรือ หาเงิน
นอกงบประมาณมาสนับสนุน 
2) มอบ ผตร. ทุกเขต กำกับ ติดตามขั้นตอน
ก ่อนประกาศ ของงบเง ินกู้  COVID-19  
ตาม พ.ร.ก เงินกู้ 64 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้น
เดือน เม.ย. 65  โดยตั้งเป้าหมายเบิกจ่าย 
งปม. ภายใน 30  ธ.ค. 65 
3) มอบ ผตร. ทุกเขต ทบทวน ครุภัณฑ์ 11 
รายการ ที่ได้รับอนุมัติงบเงินกู้ COVID-19 
ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ 64 และบริหารจัดการใน
ภาพรวมของเขต โดยขอให้หน่วยรับ งปม. 
ดำเน ินการจัดซ ื ้อและให้หน ่วยท ี ่ได ้รับ
ครุภัณฑ์น้อยกว่าความต้องการ ยืมไปใช้  
เมื ่อครบ 1 ปี ดำเนินการโอนทรัพย์สินให้
ตามระเบียบฯ ต่อไป 
4) มอบ กบรส.  จ ัดส ่งข ้อม ูลงบลงทุน  
งบเงินกู้ COVID-19 ให้ ผตร. ทุกเขต เพื่อเป็น
ข้อม ูลประกอบการหาร ือในการประชุม
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
วันท่ี 25 เม.ย. 65 

2.2 ความก้าวหน้าการขออนุมัติเป็นหน่วยเบิกจ่ายของเขตสุขภาพ  
ความก้าวหน้าการขอเปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12 และ รพช. ที่ยกฐานะ
เป็น รพท. จำนวน 5 แห่ง โดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติเปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12 เมื่อ 11 
เม.ย. 65 และอนุมัติเปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รพท. 5 แห่ง เมื่อ 7 เม.ย. 65 ได้แก่ (๑) รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
(๒) รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (๓) รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (๔) รพ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และ (๕) รพ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช แผนการดำเนินการพัฒนาสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12 และหน่วยเบิกจ่ายใหม่ ๕ แห่ง 
เป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ในเดือน เม.ย. ๖๕ จะมีการขอรับอุปกรณ์ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Token Key 
และจัดส่งหนังสือการอนุมัติเปิดหน่วยเบิกจ่ายใหม่ แผนดำเนินการ เดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 ๑) ทำหนังสือ
แจ้งการเตรียมความพร้อมในการยกฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่าย โดยให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การ
ตรวจสอบสินทรัพย์ ฯลฯ ๒) มีหนังสือสั่งการให้สำนักงานเขตสุขภาพ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ 
ด้านการเงินและบัญชี ๓) จัดอบรมด้านการเงิน การบัญชี ให้กับหน่วยเบิกจ่ายใหม่ ๔) กองบริหารการคลัง
ร่วมกับ สสจ. เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอ ขอให้หน่วยเบิกจ่ายใหม่เตรียมความพร้อมเพื่อ
ปฏิบัติงาน ในระบบ NEW GFMIS  

มติที่ประชุม  รับทราบ 



วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ / ติดตามความก้าวหน้า  
3.1 การบูรณาการนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  
นโยบายมุ่งเน้น กสธ. ปี งปม. 65 กรมวิทย์ฯ ได้ดำเนินการ 5 นโยบาย ดังนี้ 1) ด้านขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง มีการพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 
15,002 คน และได้ประสานกรม สบส. เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  
ทั้งระดับชาติ และระดับภาค 2) ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ได้ดำเนินการ (1) การพัฒนาวิธีการตรวจยาและ
ยาชีววัตถุ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ยาอีก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ยา Nimotuzumab 
และยา Bevacizumab (2) การผลิตสารมาตรฐานกลุ่มยาและยาเสพติดได้  7 ชนิด ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสารมาตรฐานจากต่างประเทศถูกลง 10 เท่า (3) การแพทย์แม่นยำ โดยการจัดทำฐานพันธุกรรมมนษุย์ 
ซึ ่งได้ดำเนินการวิจัยด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ (microarray) 3) ยกระดับ
สมุนไพรกัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย เช่น (1) กัญชาทางการแพทย์ ได้มีการจดทะเบียน 
กัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจแยกกัญชาและกัญชง การพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ THC และ CBD ในโลหิต และผลิตสารมาตรฐาน CBD และสารมาตรฐาน THC (2) การวิจัย
สารสำคัญในสมุนไพร เพื่อสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 4) ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ (Living with COVID-19 
พร้อมรองรับการเปิดประเทศ) เช่น (1) การขยายห้องปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ของประเทศ 2) การควบคุม 
คุณภาพวัคซีน 5) การจัดการ COVID-19 โดยการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ยังมี 
โครงการปฏิรูปเขตสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ในด้าน 1) วัณโรค ด้วยวิธี TB-LAMP 
และการตรวจยีนย่อยยา NAT2 diplotype 2) สมุนไพรและกัญชา และ 3) คุ้มครองผู้บริโภค ขอให้ ผตร. 
พิจารณางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขท่ีน่าสนใจ เพื่อการพัฒนาเขตสุขภาพ ซึ่งสามารถ
เสนอเรื่องที่สนใจมาที่ศูนยว์ิทย์ฯ โดยมี งปม.สนับสนุน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรับรองสารสกัด
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 
(รวมก ัญชา /กัญชง) ควรม ีการหาร ือใน
รายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
และพัฒนาเป็น Single Platform  
2) การใช้ชุดตรวจสาร THC/CBD ในกัญชา 
กัญชง มีความแตกต่างกับค่ามาตรฐานของ 
อย. ควรปรับให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
3) ในอนาคตควรเพิ ่มเป้าหมายการตรวจ 
คัดกรองทารกแรกเกิดทุกคนหา Rare disease 
เพื่อการจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดโรคและ
ความพิการ 
มติท่ีประชุม 
1) มอบอธิบดีกรมวิทย์ นำนโยบายที ่ให้
ประเทศไทยเป็นผู ้นำทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ไปร ิเร ิ ่มดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม เช่น 
การผลิตชุดตรวจ ATK การผลิตวัคซีน และ
พัฒนา Product อื่นๆ ให้เป็น Product of 
Thailand เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้าง
รายได้ และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ 
2) มอบ อย. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ ซึ ่งต้องเตรียมการตั ้งแต่ต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยผ่าน คกก.ยา 
เพื่อให้มีความมั่นคงของยาและวัคซีนของ
ประเทศ อย่างครบวงจร 

 
 


