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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่8/2560  

วนัศุกร์ที ่11 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
         1.1 กรมฯควรจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และประเทศชาติ 
ส าหรับรองรับต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึง
ผูบ้ริหารยคุใหม่ตอ้งมีการปรับตวัและวางแผนในการพฒันาหน่วยงาน 
         1.2 นโยบายของสป.สกธ.ก าหนดให้โยกยา้ยผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลา
ในการปฏิบติังานมากกว่า 4 ปี ซ่ึงในส่วนของกรมฯซ่ึงเป็นกรมวิชาการ
นั้น ให้ปรับตามบริบทของกรมโดยประเมินจากความรู้ความสามารถ ซ่ึง
กรมฯมีจ านวนผอ.อาวุโส และผอ.ศวก. รวม 4 ท่าน ให้จดัท าโครงการ
พฒันาชาติจ านวน 3 โครงการเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อเป็นการพฒันางาน 
        1.3 ขณะน้ีกรมฯไดล้ดจ านวนผลการปฏิบติัราชการ(PA)ลง แต่ให้มี
ผลกระทบในเร่ืองท่ีมีความส าคญั 
     1.4 มอบหมายใหผู้บ้ริหารปรับปรุงสถานท่ีท างาน โครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็น เน่ืองจากพื้นท่ีในส่วนกลางมีความแออดัมากกวา่ส่วนภูมิภาค 
      1.5 มอบหมายปชส.เผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักรม และน าลงใน
“G-news”พร้อมทั้งให้ผูบ้ริหารกระตุ้นบุคลากรในการเปิดอ่านเพื่อเพิ่ม
สถิติผูเ้ขา้ชม 
      1.6 เชิญชวนผูบ้ริหารเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการกสธ.ท่ีจ.อุดรธานี 
และเน้นย  ้าเร่ืองการแต่งกาย และพฤติกรรมให้เหมาะสม เน่ืองจากยงัอยู่
ระหวา่งก าหนดการไวทุ้กข ์

 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
      1.7 เน่ืองจากในปีงปม.61 ต าแหน่งรองอธิบดีจะว่างลง จึงตอ้งมีการ
เตรียมพร้อมผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การพฒันาความรู้
เพิ่มเติม  หรือเพิ่มทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2560 
                เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
 

รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     หวัหนา้ฝ่ายคลงัไดส้รุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ( ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยูใ่นอนัดบั 2 ของ
กระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 82.41  สถานะเงินบ ารุงกรม 
คงเหลือ 442,307,390.84 บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ก.ค. 60)  เป็นเงิน 
108,067,906.60 บาท 
 
 

ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 
-เร่งรัดการใช้งปม.เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด ตามนโยบาย August Zero 
-ผอ.ผน.จะเรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงาน
ท่ีไม่ใชง้บนโยบาย ส าหรับโครงการดีแต่
ล่าชา้อาจจะใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน  
  

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560  

      ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 8 ส.ค.60 ดงัน้ี 
 งบภาพรวม 85.33% ครุภณัฑ ์100% ก่อสร้างเดิม 76.6% และก่อสร้างใหม่ 
57.7%  (โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 4 คือ 89% )  

ประธานแจ้งว่าให้เร่งรัดการใช้งปม. 
หน่วยงานใดท่ีเบิกจ่ายไม่ทนัในปี 60 ให้
แจ้งฝ่ายคลังท าเร่ืองกันเงินงปม.ไวเ้บิก
เหล่ือมปี 
 
 

3.3   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
        ประธานประกาศนโยบายและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปีงปม.60 
พร้อมทั้งมอบหมายใหผู้บ้ริหารถ่ายทอดต่อไป และผอ.ผน.สรุป
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1.การประชุม QMR Meeting เม่ือวนัท่ี 1 ส.ค.60  โดย QMR มอบหมาย
หนา้ท่ีต่อผูรั้บผดิชอบและน าเสนอขอ้มูลตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
ในท่ีประชุม MR วนัท่ี 11 ส.ค.60 และมอบกองแผนงานรวบรวมผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ตามวตัถุประสงคคุ์ณภาพ  
2. ก าหนดรับการตรวจประเมินจากผูต้รวจประเมิน (URS) ตน้เดือนก.ย.60 

    ท่ี ป ระ ชุ ม รับทร าบ  ประธ านให้
ข้อเสนอแนะว่าให้ด าเนินการพัฒนา
ระบบคุณภาพอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ไม่
เป็นภาระแก่หน่วยงานมากเกินไป ให้
เป็นวฒันธรรมองค์กร และเช่ือมโยงกบั
ตวัช้ีวดัอ่ืนได ้
  รองอธิบดี นพ.สมฤกษใ์ห้ขอ้เสนอแนะ
ว่าให้พฒันาคุณภาพสู่งานประจ า บูรณา
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3. ระบุหน่วยงานท่ีรับการตรวจประเมิน 
    3.1 QMR และคณะเลขา QMR  ( สล./ผน./กพร./ตสน./ศทส.) 
    3.2 ส่วนกลาง : สชพ./สชว./สรส./สยวส./สมป. 
    3.3 ศวก.6 ชลบุรี/ศวก.7 ขอนแก่น /ศวก 9 นครราชสีมา/ ศวก.10 อุบลฯ 
4. QMR เห็นชอบใหใ้ชเ้อกสารคุณภาพในระบบ SmartDI โดยมอบ ศทส. 
และไดด้ าเนินการแลว้ 

การมาตรฐานการตรวจสอบโดยใช้
ฐานขอ้มูลเดียวกนั และหลกัการแต่งตั้ง
ทีมงานจะเลือกจากหน่วยงานเป็นหลกั
ไม่ข้ึนอยูก่บัตวับุคคล 

3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      2560 รอบ 10 เดือน 

 

       หวัหนา้กพร.รายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติัราชการ(PA) รอบ 
10 เดือน (1 ต.ค.59 – 31 ก.ค.60) ซ่ึงผา่นเกณฑใ์นทุกตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
1.ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 
2.ความส าเร็จของการจดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์  
  การแพทย ์ 
3.จ านวนห้องปฏิบติัการเครือข่ายท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการตรวจ  
   วเิคราะห์อาหารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
4.จ านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหา   
   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์  
   สุขภาพ  
5.จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์  
   และเปิดใหบ้ริการ  
6.ความส าเร็จในการผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสี  
   วนิิจฉยัของโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ ์ 
   มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยั  
7.ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่  
   ประชาชน  
8.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ  
9.การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ   
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
หลกัการจดัท า PA ให้บรรลุตวัช้ีวดัและ
ใหค้วามส าคญักบั PA เฉพาะดา้น  
   รองอธิบดี นพ.สมฤกษใ์หข้อ้เสนอแนะ
ในการจดัท า PA ปี 61 โดยใหผู้บ้ริหารแต่
ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัท าและ
เนน้การท างานร่วมกนัระหวา่งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
 
 

3.5  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์  



4 
 

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3.5.1 ผอ.ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันา
เครือข่ายวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชนในเร่ือง การพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยั
ใหมี้ศกัยภาพในการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนและการรักษา
สภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัเขม้แขง็ระดบั 4 
3.5.2 ผอ.ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม่ สรุปโครงการงบนโยบายกลุ่ม ศวก. 

ประ ธ าน เ สนอแนะ ให้ เ ป ล่ี ย น ช่ื อ 
Application หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ ให้
เป็นช่ือท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกรมวทิยฯ์ 

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  
วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อทราบ  
5.1 ผลการประเมินยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้นของกระทรวง
สาธารณสุขรอบ 6 เดือน 

 

      ผอ.ผน.น าเสนอผลการประเมินยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้น พบวา่ 
1.ดา้น P&P Excellence 29 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์26 ไม่ผา่นเกณฑ ์2  
ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 
2. ดา้น Service Excellence 41ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์30 ไม่ผา่นเกณฑ ์7  
ไม่สามารถประเมินได ้4 ตวัช้ีวดั 
3. ดา้น Governance Excellence 18 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์11 ไม่ผา่นเกณฑ ์2 
ไม่สามารถประเมินได ้5 ตวัช้ีวดั 
4. ดา้น People Excellence 8 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์3 ไม่ผา่นเกณฑ ์4 
ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัท่ีกรมร่วมด าเนินการ 
1.ตวัช้ีวดัท่ี 36 ร้อยละรพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล : โครงการป้องกนั
และควบคุมด้ือยาตา้นจุลชีพและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
2.ตวัช้ีวดัท่ี 69 จ านวนนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยี หรือพฒันาต่อ
ยอดการให้บริการด้านสุขภาพ : โครงการจดัท าและยกระดบัฐานข้อมูล
นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
การด าเนินงานระยะต่อไป 
-สิงหาคม 60 : จดัท า Action Plan / ปรับ Template ให้มีความชดัเจนและ
สมบูรณ์ 
-กนัยายน 60 : ประชุมช้ีแจงแผน และมอบนโยบายในวนัท่ี 15 ก.ย.60 
 โดยขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดั ปี 2561 เตรียมความพร้อมดา้น
ขอ้มูลต่อไป  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหด้ าเนินการ
ตามแผนต่อไป  
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5.2 สรุปผลกิจกรรม KM Day ประจ าปีงบประมาณ 2560  
        นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี สรุปผลกิจกรรม KM Day ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ได้แก่ กิจกรรมการคดัเลือกเร่ืองเล่าความส าเร็จใน
รูปแบบเร่ืองเล่าเร้าพลงัเพื่อเป็นตวัแทนกรมร่วมงานประชุมการจดัการ
ความรู้ กสธ.ประจ าปี งปม.60 ,การประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลัง และการ
ประกวดโปสเตอร์ผลงานการจดัการความรู้   

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสนับสนุน
การจดักิจกรรม KM Day เน่ืองจากเป็น
หวัใจขององคก์รท่ีเป็นกรมวิชาการ และ
มอบหมายให้ผอ.ศวก.พร้อมผูท่ี้ได้รับ
รางว ัล เข้าพบเพื่อน า เสนอผลงานต่อ
ประธานต่อไป 
 

5.3 ผลการสมคัรขอรับรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ปี 2560 

 

  หวัหนา้กพร.แจง้ผลการไดรั้บรางวลัของกรม ประจ าปี 60 ดงัน้ี 
1. รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมวด 1 ดา้นการน าองคก์าร
และความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ : รางวลันวตักรรมการบริการ 
(สวส : LeO-Trap นวตักรรมการควบคุมยงุลาย พาหะโรคไขเ้ลือดออก  
ไขซิ้คุนกุนยา และไขซิ้กา ) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
สมัครขอรับรางวลัคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) พร้อมกันอย่าง
นอ้ย 2 หมวด ในปีต่อไป  

5.4  การรับสมคัรสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวเิคราะห์ ส านกั
มาตรฐานห้องปฏิบติัการ 

 

      ผอ.สมป. ได้น าเสนอผลการรับสมคัรสมาชิกประเมินคุณภาพการ
ตรวจวเิคราะห์ปี 2561 ใน 6 สาขา ไดแ้ก่ เคมีคลินิก จุลชีววทิยาคลินิก  
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยา ธนาคารเลือด และภูมิคุม้กนัวิทยา
คลินิก เม่ือวนัท่ี 5 พ.ค.-30 มิ.ย.60 รวมหอ้งปฏิบติัการสมาชิกจ านวน 6,282 
แห่ง รวมค่าสมคัรเป็นรายไดเ้ขา้เงินบ ารุงกรมจ านวน 17,145,722 บาท ซ่ึง
จะเปิดรับสมคัรจ านวนสมาชิกเพิ่มรอบ 2 จนถึงวนัท่ี 28 สค.60 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้ 
-วเิคราะห์ประเด็นท่ีจ านวนสมาชิกลดลง 
-วิเคราะห์ความคุ้มค่าของค่าตอบแทน 
และประโยชน์ท่ีไดต่้อประชาชน  
-อนาคตอาจต้องมีการแยกสมป.เพื่อ
รอง รับภาระงาน ท่ีมาก ข้ึนและ เพื่ อ
ความกา้วหนา้ของบุคลากร 
และมอบหมายให้ นพ.สมฤกษ์ รอง
อธิบดีและผทว.บุษราวรรณ บริหาร
จดัการในเร่ือง PT และมอบหมายศทส.
ในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 
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5.5 รายงานความก้าวหน้าประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 

     นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอดงัน้ี 
    5.5.1 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้และ
ระดบัสูง  
1.ต่างสายงาน:ต้องเป็นสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีกพ.
ก าหนดไวต่้างกนั 
2.ต่างหน่วยงาน : ยา้ยระหว่างกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ/ยา้ย
ระหวา่งหน่วยงานตามกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
3.ต่างพื้นท่ี : ยา้ยระหวา่งอ าเภอหรือเขต/จงัหวดั/ประเทศ 
4.ต่างลกัษณะงาน : ยา้ยระหว่างกลุ่ม/ฝ่าย ในหน่วยงานเดียวกัน/เล่ือน
ต าแหน่งจากช านาญการพิเศษเป็นเช่ียวชาญ/ขา้ราชการ HiPPs ปฏิบติังาน
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์/มีค าสั่งกรมฯมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนท่ี
แตกต่างจากหนา้ท่ีเดิมและการด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ 
     มีผลบงัคบัใช ้2 ช่วง  
ปีงปม.62 และ 63 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ปีงปม.64 ( 1 ต.ค.63) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
    5.5.2 อตัราก าลงับุคลากร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เน่ืองจากแนวโนม้สถานะเงินบ ารุงจะลดลงในช่วงปี 64 จึงตอ้งท าการปรับ
ต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราวจ านวน 120 ต าแหน่งของกรมให้เป็นพกส.ก่อน 
ซ่ึงจากแต่ละหน่วยงานได้ขออัตรก าลังเพิ่มอีก 285 ต าแหน่ง จึงยงัไม่
สามารถเพิ่มต าแหน่งใหไ้ดใ้นขณะน้ี 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
หาวิธีการปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีผลกระทบน้อย ท่ี สุด  และให้
ผูบ้ริหารท าการเตรียมความพร้อมในการ
เลือกผูบ้ริหารทดแทน โดยตอ้งใหโ้อกาส
กบัทุกคนในการพฒันาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานให้หน่วยงานท่ีจ าเป็นต้องเพิ่ม
จ านวนบุคลากรให้ช้ีแจงเป็นรายบุคคล 
ซ่ึงในบางงานให้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการลดภาระงาน  
 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์

 

      ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด   
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91 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการ
สัมภาษณ์ จ านวน 72 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง
กรมจ านวน 19 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯในเชิง
บวก 72 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 19 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
ผู ้บริหารทั้ งส่วนกลางและภูมิภาคท่ีมี
ผลงานเด่น ส่งข้อมูลให้ทางปชส.เพื่อ
เผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

วาระท่ี 6   เร่ืองอ่ืนๆ(ไม่มี)  

   6.1 ผอ.ผน.แจง้ก าหนดการโครงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนยทุธศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงปม.60 ในวนัท่ี 
29-31 ส.ค.60 ณ โรงแรมชลพฤกษ ์รีสอร์ท จ.นครนายก  
 

 

   6.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 61 ท่ีไดรั้บจ านวน 
1,468,137,700 บาท โดยรายการงบลงทุนถูกปรับลดเพิ่มเติมร้อยละ 1 ตาม
มติคณะกรรมาฯ ไดแ้ก่อาคารชุดพกัอาศยัของ ศวก.สระบุรี สมุทรสงคราม  
และอุบลราชธานี 

      ประธานแจง้ว่าให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบครุภณัฑ์ และเนน้ให้ถูกตอ้งตามพรบ.
จัดซ้ือจัดจ้างฉบับใหม่  และเน่ืองจาก
กสธ.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติใน
หลวงรัชกาลท่ี  10 โดยกรมมีส่วนท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองการรักษาวณัโรคและ
รพ.สมเด็จพระยุพราช จึงมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเสนอโครงการเพื่อ
ขอสนบัสนุนในดา้นงปม. 
 

   6.3 ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ แจง้ใหท้ราบวา่จากการประชุม
ร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯเพื่อแกปั้ญหาและอุปสรรคในการข้ึน
ทะเบียนนวตักรรมไทย โดยประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมคือผูป้ระกอบการ
ร้องเรียนเร่ืองการขอรับรอง ISO 17025 ซ่ึงใชเ้วลานาน และตอ้งการทราบ
รายช่ือหน่วยตรวจท่ีมีมาตรฐานในระหวา่งขอการรับรอง โดยกรมตอ้ง
แจง้สวทช.เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีภายในเวลา 3 เดือน (นบัจาก 4 ก.ค.)
ต่อไป  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสั่งการให้ลด
ระยะเวลาการแก้ไขผลจากการตรวจ
ประเมินเพื่อขอรับรองจาก 30-120 วนั
เป็น 30 วนั เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์
ของผูป้ระกอบการเอง 

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 
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24 สิงหาคม 2560 


