
รายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่8/2560 1 
วนัศุกร์ที ่11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ช้ัน 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 3 

ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์6 
2.  นายพิเชฐ  บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 7 
3.  นายวรวทิย ์ กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์8 
4. นายสมฤกษ ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์9 
ผู้บริหาร 10 
1. นายสมชาย แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางณุฉตัรา  จนัทร์สุวานิชย ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร 12 
3. นางสุภาพร ภูมิอมร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววตัถุ 13 
4. นางกุลธิดา    ศิริวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  14 
5. นายศิริ ศรีมโนรถ ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์15 
6. นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด 16 
7. นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสัจจะสกุล ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 17 
8. นางสาวภทัรวร์ี สร้อยสังวาลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  18 
9. นางบุญญาติ    เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 20 
11. นายปนิสภ ์ วณิชชานนนท ์ ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 21 
12. นางสิริภากร แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์22 
13. นายสังคม วทิยนนัทน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 23 
14. นายวชิยั ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย 24 
15. วา่ท่ี ร.ต.ณฐัพชัร์  รัตนเดชานาคินทร์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 25 
16. นายกมล ฝอยหิรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค์ 26 
17. นายทรงพล ชีวะพฒัน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี 27 
18. นางศิริวรรณ  ชยัสมบูรณ์พนัธ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นายอรัญ ทนนัขติั ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร   บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 32 



-2- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 8/2560                                                                              วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 

 

23. นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 1 
24. นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี   2 
25. นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 3 
26. นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 4 
27. นายบลัลงัก ์ อุปพงษ ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 5 
28. นางอนงค ์ เข่ือนแกว้ หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 6 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 
 8 
นักวิชาการ 9 
1. นางเดือนถนอม   พรหมขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  10 

  (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์11 
2. นางสาวพรรณทิพย ์ ตียพนัธ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นพิษวทิยา ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์12 
3. นางกนกพร อธิสุข ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์13 
   (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์14 
4. นายสุธน วงษชี์รี ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์15 
   (มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์16 
5. นางสาวประไพ  วงศสิ์นมัน่คง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 17 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 18 
6. นางสาวปนดัดา เทพอคัศร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 19 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์20 
7. นายอาชวนิทร์  โรจนววิฒัน์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 21 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์22 
8. นางหรรษา  ไทยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 23 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์24 
9. นางสาวกุลชญา ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 25 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 26 
 27 
ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 28 
1.  นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์29 
   (ชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์30 
2. นางสลกัจิต ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  31 
                                   (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 32 
   ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 33 
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3.นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์1 
   (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์2 
4.นายประสาท ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 3 
5. นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 4 
   สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์5 
 6 
ผู้เข้าร่วมประชุม 7 
1. นางวณิฏัฐา เอกฉมานนท ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 8 

  กองแผนงานและวชิาการ 9 
2. นางสาววนัทนา อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 10 
   ส านกังานเลขานุการกรม 11 
3. นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 12 
   ส านกังานเลขานุการกรม 13 
4. นายอภิสิทธ์ิ เหมาะสมสกุล นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการ 14 

  ส านกังานเลขานุการกรม 15 
5.น.ส.มนทิรา รัชตะสมบูรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 16 
   กองแผนงานและวชิาการ 17 
6. นายสมศกัด์ิ  สุนทรพาณิชย ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 18 
    ส านกัยาและวตัถุเสพติด 19 
7.น.ส.สุภาวลัย ์  ปิยรัตน์วรสกุล นกัเทคนิคการแพทยช์ านาญการพิเศษ 20 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 21 
8. นายสุเมธ  เท่ียงธรรม นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 22 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 23 
10. น.ส.หรรษา  ทองค า นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 24 
    กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 25 
11.นางสาวณิรดา โพธ์ิยิม้ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 26 

  ส านกังานเลขานุการกรม 27 
12. นางสุกญัญา ก าแพงแกว้ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 28 
   ส านกังานเลขานุการกรม 29 
13. น.ส.ศิริวรรณ เจริญฉ ่า นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 30 
   ส านกังานเลขานุการกรม 31 
14. นางสาวน ้าฝน นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 32 
   กองแผนงานและวชิาการ 33 
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15.นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 1 
   กองแผนงานและวชิาการ 2 
 3 
คณะเลขานุการ  4 
1. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 5 
   กองแผนงานและวชิาการ 6 
2. นายประวติั โตกุลวฒัน์ เจา้พนกังานธุรการ 7 
   กองแผนงานและวชิาการ 8 
 9 
 10 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 11 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

    1.1 กรมวทิยาศาสตร์การแพทยค์วรจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 12 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และประเทศชาติ ส าหรับรองรับต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ13 

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหารยคุใหม่ตอ้งมีการปรับตวัและวางแผนในการพฒันาหน่วยงาน 14 

     1.2 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขไดมี้นโยบายโยกยา้ยผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน15 

มากกวา่ 4 ปี ซ่ึงในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยซ่ึ์งเป็นกรมวิชาการนั้น ให้ปรับตามบริบทของกรมโดย16 

ประเมินจากความรู้ความสามารถ ซ่ึงกรมฯมีจ านวนผอ.อาวุโส และผอ.ศวก. รวม 4 ท่าน ให้จดัท าโครงการ17 

พฒันาชาติจ านวน 3 โครงการเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อเป็นการพฒันางาน 18 

     1.3 ขณะน้ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดล้ดจ านวนผลการปฏิบติัราชการ(PA)ลง แต่ให้มีผลกระทบ19 

ในเร่ืองท่ีมีความส าคญั 20 

   1.4 มอบหมายให้ผูบ้ริหารปรับปรุงสถานท่ีท างาน โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เน่ืองจากพื้นท่ีใน21 

ส่วนกลางมีความแออดัมากกวา่ส่วนภูมิภาค 22 

    1.5 มอบหมายฝ่ายประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักรม และน าลงใน Application“G-news”  23 

พร้อมทั้งใหผู้บ้ริหารกระตุน้บุคลากรในการเปิดอ่านเพื่อเพิ่มสถิติผูเ้ขา้ชม 24 

     1.6 เชิญชวนผูบ้ริหารเขา้ร่วมงานประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุขท่ีจงัหวดัอุดรธานี และเนน้ย  ้า 25 

เร่ืองการแต่งกาย และพฤติกรรมใหเ้หมาะสม เน่ืองจากยงัอยูร่ะหวา่งก าหนดการไวทุ้กข ์26 

                  1.7 เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2561 ต าแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ะวา่งลง จึงตอ้งมี27 

การเตรียมพร้อมผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การพฒันาความรู้เพิ่มเติม หรือเพิ่มทักษะด้าน28 

ภาษาองักฤษ 29 



-5- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 8/2560                                                                              วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 

 

 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่7 /2560 เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม 2560 1 
  ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบแลว้2 
ไม่มีการแกไ้ข 3 
  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 
 5 
วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 6 
  3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  8 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่ 8 สิงหาคม 25609 
งบประมาณที่ไดร้ับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั10 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านกังบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท11 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) จ านวน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท12 
ถว้น) งบประมาณคงเหลือ 1,315,959,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบห้าลา้นเกา้แสนห้าหมื่นเกา้พนัหน่ึง13 
ร้อยบาทถว้น) แบ่งเป็นงบบุคลากร 473,635,800.00บาท (ส่ีร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหกแสนสามหม่ืนห้าพนัแปด14 
ร้อยบาทถว้น) งบด าเนินงาน 438,008,222.00 บาท (ส่ีร้อยสามสิบแปดลา้นแปดพนัสองร้อยยี่สิบสองบาท15 
ถว้น) งบลงทุน 375,036,078.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นสามหมื่นหกพนัเจ็ดสิบแปดบาทถว้น) 16 
งบอุดหนุน 1,200,000.00 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) งบรายจ่ายอ่ืน 28,079,000.00 บาท (ยี่สิบแปด17 
ลา้นเจ็ดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 18 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นเงินจ านวน19 
1,096,088,303.36 บาท (หน่ึงพนัเกา้สิบหกลา้นแปดหม่ืนแปดพนัสามร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์) คิดเป็น20 
ร้อยละ 83.19 และเบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั จ านวน 1,206,342,478.12 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยหกลา้นสามแสนส่ี21 
หม่ืนสองพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 91.56 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัท่ี 22 
 8 สิงหาคม 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 82.72 ของงบประมาณ  23 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 24 
การเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 82.41  25 
        ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  26 
(สามร้อยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื่นหกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งส้ิน 27 
337,042,493.85 บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดลา้นส่ีหมื่นสองพนัส่ีร้อยเกา้สิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์) มี28 
รายจ่ายทั้งส้ิน 288,701,640.93 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดลา้นเจ็ดแสนหน่ึงพนัหกร้อยส่ีสิบบาทเกา้สิบสาม29 
สตางค์) คงเหลือทั้งส้ิน 442,307,390.84 บาท (ส่ีร้อยส่ีสิบสองลา้นสามแสนเจ็ดพนัสามร้อยเกา้สิบบาทแปด30 
สิบส่ีสตางค์)  31 
    32 
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   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งรัดการใช้งบประมาณเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตาม1 
นโยบาย August Zero และมอบหมายให้ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการเรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ใชง้บ2 
นโยบาย ส าหรับโครงการดีแต่ล่าชา้อาจจะใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน 3 
 4 
  3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560   5 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  6 
สรุปรายงานความกา้วหนา้งบลงทุน ขอ้มูล ณ 9 สิงหาคม 2560 

1. งบครุภณัฑ ์ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 เบิกจ่ายครบทุกรายการแลว้ 
          ปี 2560 งบครุภณัฑ์ จ  านวนทั้งส้ิน 74 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,549,463 บาท เบิกจ่าย

แล้วจ านวน 73 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,542,263.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99% ของงบก่อหน้ี
ผกูพนั  

2.งบท่ีดินส่ิงก่อสร้างยงัคงไม่แลว้เสร็จอีก 3 รายการ ไดแ้ก่ 
                     2.1 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4  สระบุรี จ  านวน 1 รายการ 
 ก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทยส่์วนขยายการเขา้ถึงบริการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 71,418,600 บาท แบ่งงวดงาน 16 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว จ  านวน 12 งวด เป็นเงิน 
50,773,502.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.11   

 2.2 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 1 รายการ  
ก่อสร้างศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 69,923,088 บาท แบ่งงวดงาน 4 งวด และ เร่ิม
เบิกจ่ายไป 2 งวด  จ  านวน 54,135,306.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.81% 

                    2.3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี  จ  านวน 3 รายการ 
                                2.3.1 บา้นพกัผูอ้  านวยการ จ านวน 2,417,500 บาท แบ่งงวดงาน 5 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ านวน 3 งวด เป็นเงิน 1,044,731 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.2   

                               2.3.2 อาคารห้องพกัเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง  จ  านวน 9,125,900  บาท  แบ่งงวดงาน 8 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่าย 2 งวด จ านวน 1,784,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5  

                               2.3.3 ก่อสร้างอาคาร ศวก.อุบลราชธานี  จ  านวน 54,614,300  บาท แบ่งงวดงาน 13 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแลว้ 12 งวด เป็นเงิน 45,230,079 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.81 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง้วา่ให้เร่งรัดการใชง้บประมาณ ส าหรับหน่วยงาน7 
ใดท่ีเบิกจ่ายไม่ทนัในปีงบประมาณ 2560 ใหแ้จง้ฝ่ายคลงัเพื่อท าเร่ืองกนัเงินงบประมาณไวเ้บิกเหล่ือมปี 8 

   9 
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  3.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1 
  ประธานประกาศนโยบายและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งมอบหมาย2 
ให้ผูบ้ริหารถ่ายทอดต่อไป และผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการ3 
ประชุม  ดงัน้ี  4 
สรุปความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน 5 
1. การประชุม QMR Meeting เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560   6 
    1.1 QMR มอบหมายหน้าท่ีต่อผูรั้บผิดชอบและน าเสนอขอ้มูลตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  ในท่ีประชุม7 
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 8 
    1.2 มอบกองแผนงานรวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ตามวตัถุประสงคคุ์ณภาพ  9 
2. ก าหนดรับการตรวจประเมินจากผูต้รวจประเมิน (URS) ตน้เดือนกนัยายน 2560 10 
3. ระบุหน่วยงานท่ีรับการตรวจประเมิน 11 
    3.1 QMR และคณะเลขา QMR  ( ส านักงานเลขานุการกรม/กองแผนงานและวิชาการ/กลุ่มพฒันาระบบ12 
บริหารคุณภาพ/กลุ่มตรวจสอบภายใน/ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ) 13 
    3.2 ส่วนกลาง : สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย/์สถาบนัชีววตัถุ/ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย/์ส านกัยา14 
และวตัถุเสพติด/ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 15 
    3.3 ศวก.6 ชลบุรี/ศวก.7 ขอนแก่น /ศวก. 9 นครราชสีมา/ ศวก.10 อุบลราชธานี 16 
4. QMR เห็นชอบให้ใช้เอกสารคุณภาพในระบบ SmartDI โดยมอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้17 
ด าเนินการแลว้ 18 
 19 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้ขอ้เสนอแนะว่าให้ด าเนินการพฒันาระบบคุณภาพ20 
อยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน ไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานมากเกินไป ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร และเช่ือมโยงกบัตวัช้ีวดัอ่ืนได ้21 

       นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ให้ขอ้เสนอแนะว่าให้พฒันาคุณภาพสู่งานประจ า บูรณา22 
การมาตรฐานการตรวจสอบโดยใช้ฐานขอ้มูลเดียวกนั และหลกัการแต่งตั้งทีมงานจะเลือกจากหน่วยงานเป็น23 
หลกัไม่ข้ึนอยูก่บัตวับุคคล 24 

 25 
  3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 10 เดือน 26 

        หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี     27 
ผลการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการและตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ28 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบ 10 เดือน 29 
 30 
 31 
 32 
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ตัวช้ีวดัที ่1 ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวังเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 1 
ผลความก้าวหน้า :  2 
1.ได้ antibiogramระดับเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) เสร็จส้ิน 13 เขต จานวน 65 ฉบับ (แยกตามส่ิงส่งตรวจ)/ได้ antibiogram3 
ระดบัเขต (ม.ค.-มี.ค.60) เสร็จส้ิน จานวน 5 ฉบบั (แยกตามส่ิงส่งตรวจ) 4 
2. ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ร่าง 2 แลว้เสร็จในวนัท่ี 22 ก.ค. 2560 และ5 
เสนอ (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ต่อกระทรวงสาธารณสุข วนัท่ี 3 ส.ค.60 6 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  7 
1.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 8 
2.ได ้antibiogramระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogramระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 9 
3. ข้อมูลการป่วยจากเช้ือด้ือ ยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง (สถาบนับ าราศนราดูร 10 
และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด 11 
4. (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 12 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน 13 
1. ทดสอบความช านาญอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง แก่หอ้งปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย 14 
2. จดัท า antibiogram ของเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายในเดือน สิงหาคม 15 
2560 เพิ่มเติมจาก antibiogramภาพรวมของประเทศท่ีมีอยูแ่ลว้ 16 
3.ไดข้อ้มูลพื้นฐาน baseline การป่วยจากเช้ือ ด้ือยายอ้นหลงัจากรพ. 2 แห่ง เพื่อเป็นฐานการด าเนินการวดัผลในระยะ17 
ต่อไป 18 
4. เสนอ (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ต่อกระทรวงสาธารณสุข 19 
 20 
ตัวช้ีวดัที ่2 ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 
ผลความก้าวหน้า :  22 
1.แผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์องคค์วามรู้เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 23 
2.ฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์24 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน :  25 
1.แผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 26 
2.ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์27 
 28 
ตัวช้ีวดัที ่3  จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อรองรับ  29 
                     ประชาคมอาเซียน 30 
ผลความก้าวหน้า:  31 
1.ผลประเมินศกัยภาพห้องปฏิบติัการ จ านวน 17 แห่ง (นบัสะสมจากปี 2559) โดยรอผลการประเมิน 4 แห่ง 32 
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เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ห้องปฏิบติัการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์นส่วนภูมิภาคไดรั้บการพฒันาขีด1 
ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งในอาหาร จ านวน  17 แห่ง 2 
 3 
ตัวช้ีวดัที ่4 จ านวนศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนทีม่ีศักยภาพ  4 
                    ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5 
ผลความก้าวหน้า:  6 
1. มีการถ่ายทอดและพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน มีผล7 
การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4 จ านวน 149 แห่ง 8 
 2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัในปี 2560 คือชุมชนเขม้แขง็ระดบั 4  จ  านวน 67 แห่ง 9 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน 10 
มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4ไม่นอ้ยกวา่ 130 แห่ง 11 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : 1. ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มีผล  12 
                                              การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4 ไม่นอ้ยกวา่ 121 แห่ง 13 
                                           2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ ในปี 2560 คือ ระดบั 4 จ  านวน 57 แห่ง จากจ านวนศูนย ์ 14 
                                              แจง้เตือนภยัฯ จ านวน 90 แห่งในปี 2559 15 
 16 
ตัวช้ีวดัที ่5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางที่สามารถตรวจวเิคราะห์และเปิดให้บริการ  17 
ผลความก้าวหน้า : 25 ชนิด (นบัสะสมจากปี 57 – 59 จ านวน 18 ชนิด) โดยพฒันาและทดสอบวิธีตรวจเอกลกัษณ์สาร 18 
ในเคร่ืองส าอางผสมมะขาม อญัชนั แตงกวา กาแฟ และฟักขา้ว มงัคุดและมะค าดีควาย 19 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 22 ชนิด 20 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 23 ชนิด 21 
 22 
ตัวช้ีวดัที ่6 ความส าเร็จในการผลักดันห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกดั  23 
                     กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย 24 
ผลความก้าวหน้า : 25 
1. ตรวจประเมินภายใน (Internal audit) และการตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ครบถว้น 61 แห่ง 26 
2. หอ้งปฏิบติัการดา้นรังสีวนิิจฉยัในกลุ่มเป้าหมาย ผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมินขั้นพื้นฐาน จ านวน 41 แห่ง 27 
3. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค ต่อปลดักระทรวงเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 28 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : - ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 100 (External Audit 61แห่ง)  29 
                                          - รายงานผลการตรวจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ปัญหา อุปสรรค พร้อมขอ้เสนอแนะใน        30 
                                             การผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยัใหผ้า่นเกณฑ์มาตรฐาน และ 31 
                                             เสนอปลดักระทรวงใหค้วามเห็นชอบ 32 
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ตัวช้ีวดัที ่7 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 1 
ผลความก้าวหน้า : เดือน เม.ย.-พ.ค. 60 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 490 คร้ัง ( เม.ย. จ  านวน 68 คร้ัง/ พ.ค.   2 
                                 จ  านวน 108 คร้ัง มิ.ย.จ  านวน 147 คร้ัง ก.ค.จ านวน 135 คร้ัง ) 3 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ด าเนินการตามแผนฯ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 คือ 130 คร้ัง 4 
 5 
ตัวช้ีวดัที ่8 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 6 
ผลความก้าวหน้า : ร้อยละ 81.92 7 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ร้อยละ 80 8 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ร้อยละ 96 9 
 10 
ตัวช้ีวดัที ่9 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 11 
ผลความก้าวหน้า :  12 
1.ได้ antibiogramระดับเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) เสร็จส้ิน 13 เขต จานวน 65 ฉบบั (แยกตามส่ิงส่งตรวจ)/ได้ antibiogram13 
ระดบัเขต (ม.ค.-มี.ค.60) เสร็จส้ิน จานวน 5 ฉบบั (แยกตามส่ิงส่งตรวจ)  14 
2. ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ร่าง 2 แลว้เสร็จในวนัท่ี 22 ก.ค. 2560 และ15 
เสนอ (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ต่อกระทรวงสาธารณสุข วนัท่ี 3 ส.ค.60 16 
 3.ฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์17 
4.แผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  18 
5.สรุปผลการวิเคราะห์ภาระงานและก าหนดกรอบอตัรากาลงั เสนอ อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 19 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  20 
1.ด าเนินการตามแผนฯ  (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 21 
2.มี (ร่าง) มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 22 
3.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 23 
4.ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 24 
5. ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง (สถาบนับ าราศนราดูร   25 
   และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด  26 
6. ฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์27 
7.ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 28 
8. สรุปผลการวเิคราะห์ภาระงานและกาหนดกรอบอตัรากาลงั เสนอ อ.ก.พ.กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์29 
           30 
                 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะหลกัการจดัท า PA ให้บรรลุตวัช้ีวดัและให้31 
ความส าคญักบั PA เฉพาะดา้น และนายแพทยส์มฤกษ ์รองอธิบดี ให้ขอ้เสนอแนะในการจดัท า PA ปี 2561 โดย32 



-11- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 8/2560                                                                              วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 

 

ให้ผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัท าและเน้นการท างานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วน1 
ภูมิภาค 2 
  3.5  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 3 
  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาเครือข่ายวทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 5 
1.การพฒันาศูนย์แจ้งเตอืนภัยฯ  ให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์สุขภาพในชุมชน   และการรักษาสภาพ6 
ศูนย์แจ้งเตือนภัยเข้มแข็งระดับ 4 7 
➢ ส่ิงท่ีคาดหวงั 8 
- พฒันาถึงระดบั 4 ตามเป้าหมาย ชุมชนมีความเขม้แขง็ มีภูมิคุม้กนัในการดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง อยา่ง9 

ต่อเน่ืองย ัง่ยนื 10 
- สอน. /รพสต สามารถจดัตั้งศูนยแ์จง้เตือนภยัตามเป้าหมาย 11 
- สอน./รพสต  ตน้แบบ รักษาคุณภาพศูนย ์ฯ และมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 12 
- ผลกัดนั ครู ก ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่เครือข่ายในพื้นท่ี 13 
➢ ผลลพัธ์: เป้าหมาย 130 แห่ง / ส าเร็จ 161 แห่ง 14 

ส่ิงท่ีท าใหไ้ดผ้ลแตกต่าง 15 
- ความพร้อมของเครือข่ายและ Key person ในการบูรณาการโครงการ 16 
- ส่ือสารกบัเครือข่าย 17 
- เป็นความตอ้งการของพื้นท่ี 18 
- สสจ./สสอ./รพช. เขา้ร่วมตลอดโครงการ 19 
- ใหพ้ื้นท่ีตน้แบบน าเสนอความส าเร็จ 20 
- ไดรั้บงบสนบัสนุนจาก คคส. 21 

 22 
รายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (ม.44) 23 

จ านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงั 
และรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

(ผา่นระดบั 4) 

รอบ 10 เดือน (25 ก.ค.60) รอบ 11 เดือน (10 ส.ค.60) 
เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน 
(แห่ง) 

1.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯในปี 59   57   64  68 71 
2.ศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ ท่ีมีศกัยภาพ ในปี 60 121 149 130 161 
 24 
 25 
 26 
 27 
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ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาเครือข่ายวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (ม.44) รอบ 10 เดือนระหวา่งเดือนตุลาคม 2559 - 10  สิงหาคม 2560 

 
 
 

ศวก. 
 

 
 
 

งบท่ีไดรั้บ
จดัสรร 

 

 
 
 

ใชไ้ป 
 

ตวัช้ีวดั จ  านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงั และรับเร่ืองร้องเรียน
ปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงั

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯในปี 

2559 
ชุมชนเขม้แขง็ระดบั 4 

พื้นท่ี
รับผดิชอบ 

เป้าหมาย ท าได ้ เป้าหมาย ท าได ้

1 เชียงใหม ่ 130,800 130,800 4 4 4 4 4 
1/1  เชียงราย 143,800 143,800 5 5 5 5 9 
2 พิษณุโลก 177,600 177,600 7 2 1 7 4 
3 นครสวรรค ์ 146,500 146,500 5 5 4 5 4 
4 นนทบุรี 131,300 131,300 14 2 8 2 0 
5 สมุทรสงคราม 242,900 242,900 9 9 9 10 21 
6 ชลบุรี 355,900 355,900 10 10 10 20 26 
7 ขอนแก่น 357,000 357,000 4 4 4 20 37 
8 อุดรธานี 2,526,400 2,526,400 7 7 7 19 29 
9 นครราชสีมา 296,000 296,000 4 4 4 14 12 
10 อุบลราชธานี 661,000 661,000 7 2 0 10 0 
11 เชียงใหม ่ 131,700 131,700 4 4 4 4 3 
11/1  เชียงราย 79,100 79,100 3 3 3 3 3 
12 พิษณุโลก 125,900 125,900 4 4 4 4 4 
12/1 นครสวรรค ์ 94,100 94,100 3 3 3 3 3 

 รวม 5,600,000 5,600,000 90 68 71 130 149 
 หมายเหตุ : ไดรั้บจดัสรร 5.6 ลา้น เบิกจ่ายให ้ศวก.ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของการใชง้บประมาณ 

 1 
➢ แนวทางแกไ้ข 2 

- จดัท า MOU ระดบักระทรวง เพื่อผลกัดนัเป็นตวัช้ีวดัระดบักระทรวง 3 
- ก าหนดกรอบระยะเวลาของโครงการและแผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 4 
- เสนอในส่ิงท่ีพื้นท่ีอยากได ้มากกวา่น าไปใหพ้ื้นท่ีท าเพราะวา่เราอยากได ้5 
- หาทางออกร่วมกนัดา้นการ สนบัสนุนชุดทดสอบ/องคค์วามรู้/เทคโนโลยวีทิยาศาสตร์การแพทย ์6 
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- การติดตามประเมินผลเป็นระยะ 1 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ : ท าอย่างไรถึงมีหน่วยบริการปฐมภูมิลงทะเบียนในระบบหน้าต่างเตือนภัยเพิม่ขึน้ 2 
➢ ส่ิงท่ีคาดหวงั 3 

- หน่วยบริการปฐมภูมิลงทะเบียนในระบบหนา้ต่างเตือนภยัเพิ่มข้ึน 4 
- หน่วยงานในระดบัต่าง ๆ สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดบั5 
ต าบล/ อ าเภอ/ เขต / จงัหวดั / ประเทศ 6 
- ประชาชนและภาคีเครือข่ายเขา้ถึงขอ้มูลในหนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ และน าไปใชป้ระโยชน์ 7 
➢ ผลลพัธ์ 8 

ผลลพัธ์: เป้าหมาย 10,066 แห่ง / ส าเร็จ 9,412 แห่ง 9 
ส่ิงท่ีท าใหไ้ดผ้ลแตกต่าง 10 

- ติดต่อประสานงานกบัเครือข่าย 11 
- เครือข่ายมองเห็นความส าคญัของโปรแกรมหนา้ต่างแจง้เตือนภยั 12 
- สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท างานของเครือข่าย 13 
- ไดรั้บงบสนบัสนุนจาก คคส. 14 

แนวทางแกไ้ข 15 
- พฒันาระบบการใชง้านให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของพื้นท่ี 16 
- การสรุปขอ้มูลตามความตอ้งการของผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ 17 

ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 18 
สรุปโครงการงบนโยบายกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 
1.โครงการการจดัท าสารมาตรฐาน THC (500,000 บาท/เชียงใหม่) 20 
    ผลคาดวา่จะไดรั้บ:สามารถผลิตสารมาตรฐาน THC/ลดการน าเขา้/สามารถสนบัสนุนสารมาตรฐานให้21 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 22 
2.โครงการบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรมฐานขอ้มูลเห็ดพิษ (650,000 บาท/อุดร และทุก ศวก.) 23 
     ผลคาดวา่จะไดรั้บ:ไดฐ้านขอ้มูลเห็นพิษ เป็นฐานขอ้มูลอา้งอิง/Application/Test  Kit 24 
3.การติดตามสารเคมีก าจดัศตัรูพืชชนิด ไกลโฟเสท พาราควอท 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซิติกแอซิดและอะทราซีน 25 
ในน ้าประปา (800,000 บาท/ชลบุรี,นครราชสีมา,นครสวรรค,์ขอนแก่น) 26 
 27 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะใหเ้ปล่ียนช่ือ Application “หนา้ต่างเตือน 28 
ภยัสุขภาพ” ใหเ้ป็นช่ือท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์29 
 30 
 31 
 32 



-14- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 8/2560                                                                              วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 

 

วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 1 
   ไม่มี 2 
   3 
วาระที ่5เร่ืองเพือ่ทราบ 4 
  5.1 ผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุขรอบ 6 เดือน5 

ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 6 
ผลการประเมินยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้น พบวา่ 7 
1.ดา้น P&P Excellence 29 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์26 ไม่ผา่นเกณฑ ์2 ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 8 
2. ดา้น Service Excellence 41ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์30 ไม่ผา่นเกณฑ ์7 ไม่สามารถประเมินได ้4 ตวัช้ีวดั 9 
3. ดา้น Governance Excellence 18 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์11 ไม่ผา่นเกณฑ ์2ไม่สามารถประเมินได ้5 ตวัช้ีวดั 10 
4. ดา้น People Excellence 8 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์3 ไม่ผา่นเกณฑ ์4ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 11 
ตวัช้ีวดัท่ีกรมร่วมด าเนินการ 12 
1.ตวัช้ีวดัท่ี 36 ร้อยละโรงพยาบาลท่ีใชย้าอย่างสมเหตุสมผล : โครงการป้องกนัและควบคุมด้ือยาตา้นจุลชีพและ13 
การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 14 
2.ตวัช้ีวดัท่ี 69 จ านวนนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยี หรือพฒันาต่อยอดการให้บริการดา้นสุขภาพ : โครงการ15 
จดัท าและยกระดบัฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์16 
ผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน 17 
1.โครงการป้องกนัและควบคุมด้ือยาตา้นจุลชีพ และการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 18 
➢ มีแผนปฏิบติัการประจ าปี 2560 และมีแผน case finding based surveillance ตามแนวทางขององคก์าร 19 

อนามยัโลก ในสถาบนับ าราศนราดูร และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   20 
➢ มี (ร่าง) มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 21 
➢ ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลเครือข่าย 22 
➢ ระหวา่งจดัท า antibiogram ของเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศ์าสตร์ แห่งประเทศไทยเพิ่มเติม 23 
➢ ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลเครือข่าย 24 

2.โครงการจดัท าและยกระดบัฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย  ์25 
➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์26 
➢ จดัท ามาตรฐานกระบวนการบริหารจดัการองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 27 
➢ รวบรวม และตรวจสอบขอ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 28 
➢ อยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ 29 
➢ วเิคราะห์และก าหนดโครงสร้างฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนิน  30 

การจดัท าฐานขอ้มูล 31 
 32 
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 1 
รวมทั้งส้ิน 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตวัช้ีวดั กรมวทิยาศาสตร์การแพทยร่์วมด าเนินการ 3 แผนงาน 2 

 3 
การด าเนินงานระยะต่อไป 4 
-สิงหาคม 60 : จดัท า Action Plan / ปรับ Template ใหมี้ความชดัเจนและสมบูรณ์ 5 
-กนัยายน 60 : ประชุมช้ีแจงแผน และมอบนโยบายในวนัท่ี 15 ก.ย.60 6 
  7 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหด้ าเนินการตามแผนต่อไป 8 
 9 
  5.2 สรุปผลกจิกรรม KM Day ประจ าปีงบประมาณ 2560 10 
                               นายแพทยพ์ิเชฐ บญัญติั น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 11 
สรุปผลกิจกรรม KM Day กรมวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระจ าปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2560 12 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์13 
 14 

กจิกรรม จ านวน  
เร่ือง/หน่วยงานเข้า

ร่วม 

ผู้ได้รับรางวลั 

คดัเลือกเร่ืองเล่าความส าเร็จ 
ในรูปแบบเร่ืองเล่าเร้าพลงั  
เพื่อเป็นตวัแทน
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
ร่วมงานประชุมการจดัการ
ความรู้ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

7 เร่ือง จาก 5
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดระดับ

กระทรวง) 
จากขา้วหอมมะลิ 105 สู่เคร่ืองส าอาง ดว้ยวทิยาศาสตร์
การแพทยสู่์ชุมชน 
โดย คุณเพิ่มสุข ศรีภิญโญ ศวก.ท่ี 6 ชลบุรี 
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ความส าเร็จ ComMedSci “มดงานตวันิดท่ียิง่ใหญ่” 
โดย คุณชุลีพร จนัทรเสนา ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
จากเต่าสู่กระต่าย ดว้ยระบบสารบรรณออนไลน์ 
โดย คุณภิรัชญา คอนสวรรค ์ ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี 

การประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลงั 8 เร่ือง จาก 7 
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
กุง้จ่อมประโคนชยั กา้วไกลไดม้าตรฐาน 
โดย คุณพชัรี อินธิยศ ศวก.ท่ี 9 นครราชสีมา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
บนัทึกการเดินทางของ...คุณปู่  
โดยคุณพงษนุ์วฒัน์ ศรีงาม และคุณหฤทยั แสงจรัส
วชิยั 
ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
จดัการส่ิงมีชีวติเล็กๆ..สู่ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ 
"Bacteria Ready to Use" โดยคุณ พีรารินทร์ ปรางค์
สุวรรณ ศวก.ท่ี 12 สงขลา 

การประกวดโปสเตอร์
ผลงานการจดัการความรู้ 

-ส่งผลงานร่วม
ประกวด 23 
หน่วยงาน 
-ส่งผลงานร่วมจดั
นิทรรศการไม่
ประกวด 5หน่วยงาน 
ไม่ส่งผลงาน 3
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
การพฒันาระบบบริหารและวชิาการ โดยใชร้ะบบ
สารสนเทศ 
โดย ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การจดัการความรู้ดา้นการตรวจวนิิจฉยัมาลาเรียทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
โดย ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การจดัการเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณี
เกิดโรคระบาด 
โดย ศวก.ท่ี 7 ขอนแก่น 
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          มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสนบัสนุนการจดักิจกรรม KM Day เน่ืองจากเป็นหวัใจ1 
ขององคก์รท่ีเป็นกรมวชิาการ และมอบหมายใหผู้อ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมผูท่ี้ไดรั้บรางวลัเขา้2 
พบเพื่อน าเสนอผลงานต่อประธานต่อไป 3 
 4 

5.3 ผลการสมัครขอรับรางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2560 5 
หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหารคุณภาพ  แจง้ผลการไดรั้บรางวลัของกรม ประจ าปี 60 ดงัน้ี 6 

1. รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมวด 1 ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสังคม 7 
2. รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ : รางวลันวตักรรมการบริการ (สวส : LeO-Trap นวตักรรมการควบคุมยุงลาย พาหะโรค8 
ไขเ้ลือดออก ไขซิ้คุนกุนยา และไขซิ้กา ) 9 
 10 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้สมคัรขอรับรางวลัคุณภาพการบริหาร11 
จดัการภาครัฐ (PMQA) พร้อมกนัอยา่งนอ้ย 2 หมวด ในปีต่อไป 12 

 13 
5.4  การรับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวเิคราะห์ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 14 
ผูอ้  านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบติัการ น าเสนอผลการรับสมคัรสมาชิกประเมินคุณภาพการ15 

ตรวจวเิคราะห์ปี 2561ต่อท่ีประชุม  ดงัน้ี 16 

 17 
 18 
             มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้ 19 
➢ วเิคราะห์ประเด็นท่ีจ านวนสมาชิกลดลง 20 
➢ วเิคราะห์ความคุม้ค่าของค่าตอบแทน และประโยชน์ท่ีไดต่้อประชาชน  21 
➢ อนาคตอาจตอ้งมีการแยกส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ เพื่อรองรับภาระงานท่ีมากข้ึนและเพื่อความ  22 



-18- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 8/2560                                                                              วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 

 

กา้วหนา้ของบุคลากรและมอบหมายให ้นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีและผทว.บุษราวรรณ บริหารจดัการในเร่ือง PT และ1 
มอบหมายศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 2 
 3 

5.5  รายงานความก้าวหน้าประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลายของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  4 
นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอดงัน้ี 5 

5.5.1 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้และระดบัสูง  6 
1.ต่างสายงาน:ตอ้งเป็นสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีกพ.ก าหนดไวต่้างกนั 7 
2.ต่างหน่วยงาน : ยา้ยระหว่างกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ/ยา้ยระหว่างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน8 
ราชการ 9 
3.ต่างพื้นท่ี : ยา้ยระหวา่งอ าเภอหรือเขต/จงัหวดั/ประเทศ 10 
4.ต่างลกัษณะงาน : ยา้ยระหวา่งกลุ่ม/ฝ่าย ในหน่วยงานเดียวกนั/เล่ือนต าแหน่งจากช านาญการพิเศษเป็นเช่ียวชาญ/11 
ขา้ราชการ HiPPs ปฏิบติังานตามกรอบสั่งสมประสบการณ์/มีค าสั่งกรมฯมอบหมายให้ปฏิบติังานอ่ืนท่ีแตกต่างจาก12 
หนา้ท่ีเดิมและการด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ 13 
 มีผลบงัคบัใช ้2 ช่วง  14 
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 15 
ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 16 

5.5.2 อตัราก าลงับุคลากร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์17 
เน่ืองจากแนวโน้มสถานะเงินบ ารุงจะลดลงในช่วงปี 2564 จึงต้องท าการปรับต าแหน่งลูกจา้ง18 

ชัว่คราวจ านวน 120 ต าแหน่งของกรมให้เป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุขก่อน ซ่ึงจากแต่ละหน่วยงานไดข้อ19 
อตัราก าลงัเพิ่มอีก 285 ต าแหน่ง จึงยงัไม่สามารถเพิ่มต าแหน่งใหไ้ดใ้นขณะน้ี  20 

 21 
              มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้หาวิธีการปฏิบติัให้เกิดประโยชน์22 
สูงสุดและมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และใหผู้บ้ริหารท าการเตรียมความพร้อมในการเลือกผูบ้ริหารทดแทน โดยตอ้ง23 
ใหโ้อกาสกบัทุกคนในการพฒันาตนเอง 24 
 25 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง27 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  28 
  29 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ให้ผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาคท่ีมีผลงานเด่น ส่ง30 

ขอ้มูลใหท้างฝ่ายประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 31 
 32 
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วาระที ่6   เร่ืองอื่นๆ 1 
6.1 ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการแจง้ก าหนดการโครงการประเมินผลการด าเนินงาน 2 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวนัท่ี 29-31 สิงหาคม 2560 3 
ณ โรงแรมชลพฤกษ ์รีสอร์ท จ.นครนายก   4 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ  5 
 6 

           6.2 ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ท่ีไดรั้บ7 
จ านวน 1,468,137,700 บาท โดยรายการงบลงทุนถูกปรับลดเพิ่มเติมร้อยละ 1 ตามมติคณะกรรมาฯ ไดแ้ก่อาคารชุด8 
พกัอาศยัของ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยส์ระบุรี สมุทรสงคราม  และอุบลราชธานี         9 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบครุภณัฑ ์และเนน้ให ้10 
ถูกตอ้งตามพรบ.จดัซ้ือจดัจา้งฉบบัใหม่  และเน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขจดัโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง11 
รัชกาลท่ี 10 โดยกรมฯมีส่วนท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการรักษาวณัโรคและรพ.สมเด็จพระยุพราช จึงมอบหมายให้12 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเสนอโครงการเพื่อขอสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ 13 
 14 
        6.3  ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ แจง้ให้ทราบวา่จากการประชุมร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และ15 
เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการข้ึนทะเบียนนวตักรรมไทย โดยประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกรมคือ16 
ผูป้ระกอบการร้องเรียนเร่ืองการขอรับรอง ISO 17025 ซ่ึงใช้เวลานาน และตอ้งการทราบรายช่ือหน่วยตรวจท่ีมี17 
มาตรฐานในระหวา่งขอการรับรอง โดยกรมตอ้งแจง้ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 18 
เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีภายในเวลา 3 เดือน (นบัจาก 4 กรกฎาคม 60 ) ต่อไป  19 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสั่งการให้ลดระยะเวลาการแก้ไขผลจากการตรวจ20 
ประเมินเพื่อขอรับรองจาก 30-120 วนัเป็น 30 วนั เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการเอง 21 

 22 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 23 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 24 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 25 
 26 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 27 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 28 


