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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่7/2560  

วนัศุกร์ที ่14 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  

1.1 การพิจารณางปม.ประจ าปี 2561 น าเสนอผลงานของกรม และ 
งานท่ีจะท าในปี 2561 ไดรั้บค าช่ืนชมในผลงานและไดรั้บขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ ดงัน้ี 

- วสิัยทศัน์กบัตวัช้ีวดัของกรมไม่ส่ือถึงผลงานท่ีมีมาก ซ่ึงจะมีการ 
ปรับปรุงต่อไป 

- งดการประชุมต่างประเทศท่ีตอ้งเสียค่าลงทะเบียน ยกเวน้ 
เป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ 

- ไดรั้บค าช่ืนชมในเร่ืองสมุนไพร โดยเฉพาะ Organic Vitamin C 
    1.2 การประชุมช้ีแจงงปม.ของกรมต่อสภา งบฝึกอบรม งบด าเนินการ 
สัมมนา ภาพรวมจ านวน 296 ลา้นบาทถูกปรับลด 261,800 บาท คิดเป็น 
0.008% น าเสนอโดย รองอธิบดี นพ.พิเชฐ บญัญติั  
1.3 แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งน าระบบติดตามตวัช้ีวดัของกสธ.มาประยกุตใ์ช ้

กบักรม  
1.4 ขณะน้ีกระทรวงก าลงัด าเนินการคดัเลือกปลดักสธ. ในส่วนของ
กรม ไดมี้การแต่งตั้งผูอ้  านวยการหน่วยงานภายในไดแ้ก่  

- นายทรงพล ชีวะพฒัน์  ผอ.ศวก.4 สระบุรี 
- นางสาวอรทยั สุพรรณ ผอ.ศวก.11/1 ภูเก็ต 
และในอนาคตจะผลกัดนัศวก.11/1 ภูเก็ตและศวก.1/1 เชียงรายให ้

เป็นสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยข์องภาคเหนือและภาคใตต่้อไป 
 

 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/2560 
                เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 
 

รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     หัวหน้า ฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ( ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่
ในอนัดับ 2 ของกระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งส้ินร้อยละ 72.48  
สถานะเงินบ ารุงกรมฯ คงเหลือ 433,713,508.34 บาท ลูกหน้ีการคา้คง
คา้ง (31 มิ.ย. 60)  เป็นเงิน 122,664,781.80 บาท 
 
 
 
 

ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 
-มอบหมายให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายเงินขอ
งอย.ท่ีโอนงปม.มาดว้ย  
-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง  
-เรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ใช้งบ
นโยบาย ส าหรับโครงการดีแต่ล่าชา้อาจจะ
ใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน  
- การอนุมติัใช้เงินบ ารุงส าหรับโครงการ
ใหญ่ ตอ้งผา่นมติของคณะผูบ้ริหาร 
-ขณะน้ีไดแ้บ่งใชเ้งินบ ารุงประมาณ 16-17 
ลบ.ส าหรับพฒันา Infrastructure  
-การใช้ เ งินบ า รุ ง  เน้น ท่ี งบ เ งิน เ ดือน
บุคลากรและจะปรับเพิ่มค่าล่วงเวลาเพื่อ
เป็นขวญัและก าลงัใจ แต่ให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบก่อน 
- เร่งการใชง้ปม.ตามนโยบาย August Zero  

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560  

      ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 13 ก.ค.60 ดงัน้ี 
 งบภาพรวม 73.2% ครุภณัฑ์ 100% ก่อสร้างเดิม 55.6% และก่อสร้าง
ใหม่ 45.4%  (โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 3 คือ 63% 
และไตรมาสท่ี 4 89%) และให้หน่วยงานส่งงบลงทุนปี 62 ภายใน 15 
ส.ค.60 มายงักองแผนฯเพื่อไดท้  าการวเิคราะห์งบเสนอผูบ้ริหารต่อไป 

ประธานแจง้ว่าให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน 
ส าหรับศวก.ท่ียงัค้างอยู่จะไม่อนุมัติให้
ของบส่ิงก่อสร้างใหม่ แต่ยงัของบครุภณัฑ์
และงบซ่อมแซมบ ารุงไดอ้ยู ่ เน่ืองจากสภา
จะตดังปม.ในกรณีท่ีงบลงทุนยงัเบิกจ่ายได้
น้อย  มอบหมายนายประสาท ท่ีปรึกษาฯ
ดูแลในเร่ืองน้ี 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3.3   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
        ผอ.ผน.รายงานวา่จากท่ีประชุมกรมเดือนมิ.ย.60ท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้ด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซ่ึงได้มีค  าสั่ง
แต่งตั้ งรองอธิบดี นพ.สมฤกษ์ เป็น QMR และค าสั่งแต่งตั้ งคณะกก.
พฒันาระบบบริหารคุณภาพ กรมฯ โดยกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการแล้ว
ได้แก่การอบรมฟ้ืนฟูการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO , แผนตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015 และอยู่ในระหว่างด าเนินการ
เสนอนโยบายคุณภาพผา่น QMR เพื่ออธิบดีเห็นชอบและลงนาม พร้อม
จดัท าค าสั่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ  

    ท่ีประชุมรับทราบ รองอธิบดีนพ.สม
ฤกษ์  ให้ข้อ เสนอแนะว่าให้ท า ระบบ
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กบั PMQA 
โดยให้ผูอ้  านวยการและ QM ของแต่ละ
หน่วยงานทบทวนระบบคุณภาพของปีท่ี
ผ่านมา โดยจะน าเสนอความคืบหน้าการ
เตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองในท่ี
ประชุมกรมทุกเดือน 
    ประธานให้ข้อ เสนอแนะว่าระบบ
คุณภาพเป็นเร่ืองส าคญั ถือเป็นการพฒันา
องค์กร แต่หัวใจส าคัญอยู่ ท่ีว ัฒนธรรม
องคก์ร 

3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      2560 รอบ 9 เดือน 

 

       หวัหนา้กพร.รายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติัราชการ(PA) รอบ 
9 เดือน (1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย.60) ตามตวัช้ีวดัและผลความกา้วหนา้ ดงัน้ี 
1.ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ: 3.5000 
2.ความส าเร็จของการจดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์  
  การแพทย ์: 3.5000 
3.จ านวนห้องปฏิบติัการเครือข่ายท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการตรวจ  
   วเิคราะห์อาหารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : 5.0000 
4.จ านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหา   
   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์  
   สุขภาพ : 2.1000 
5.จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์  
   และเปิดใหบ้ริการ : 23 ชนิด 
6.ความส าเร็จในการผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสี  
   วนิิจฉยัของโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ ์ 
   มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยั : Internal   
   Audit และ External Audit 43 แห่ง 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้ใช้
ตัว ช้ีว ัด ท่ีสามารถควบคุมได้ และให้
ผู ้บ ริหารหน่วยงานท าความตกลงกับ
บุคลากรในหน่วยงานว่ าตัว ช้ี ว ัดนั้ น
สามารถบรรลุผลไดห้รือไม่ ซ่ึงหน่วยงาน
ท่ี เสนอตัว ช้ีว ัดใดให้ เ ป็นผู ้รับผิดชอบ
ตัวช้ีว ัดนั้ น ควรใช้ตัว ช้ีว ัดเชิงคุณภาพ 
หลีกเล่ียงตวัช้ีวดัเชิงปริมาณและควบคุม
ไม่ได ้
     ผทว.ธีรนารถ อธิบายวา่ลกัษณะตวัช้ีวดั
ท่ีต้องร่วมกันหลายหน่วยงาน ย ังไม่ มี
กระบวนการท างานร่วมกนัอยา่งชดัเจน ท า
ให้มีผลกระทบต่อความส าเร็จของ KPI 
กรม ย ัง เป็นจุดบกพร่องของระบบติด
ตามท่ีต้องมีการวิเคราะห์โดยจะเร่งท า
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
7.ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่  
   ประชาชน : 323 คร้ัง 
8.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ : ร้อยละ 72.48 
9.การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ :  
   ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา  
    (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 
-สรุปตวัช้ีวดัท่ีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายตาม Small success รอบ 9 เดือน 
ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัท่ี 2 และ 4  
-ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งเร่งใหผ้า่นการประเมินตาม ม.44 รอบ 10 เดือน ไดแ้ก่
ตวัช้ีวดัท่ี 4 และ 6 
 

ตน้แบบและทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาใหดี้ข้ึน 

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  
วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อทราบ  
5.1 The 61st Collaborative International Pesticide Analytical Council 
(CIPAC) Annual Meeting และ The 14th Joint CIPAC/FAO/WHO 

 

      ผอ.ส านักเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย น าเสนอผลการเข้าร่วม
ประชุมประจ าปีคร้ังท่ี 61 ของสภาความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นสาร
ก า จัด ศัต รู พื ช  (CIPAC) แ ล ะ ก า รป ร ะ ชุ ม ร่ ว มค ร้ั ง ท่ี  1 4  ข อ ง 
CIPAC/FAO/WHO ระหวา่งวนัท่ี 12-15 มิ.ย.60 ณ สาธารณรัฐอิตาลี ใน
ฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพ
สารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทางสาธารณสุขของประเทศไทย และติดตาม
ความกา้วหนา้ในกระบวนการแต่งตั้งกรมวิทยฯ์โดยสสว.เป็นศูนยค์วาม
ร่วมมือของ WHO ด้านการทดสอบคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทาง
สาธารณสุขซ่ึงจะเป็นแห่งท่ี 2 ของโลก  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวแสดง
ความขอบคุณและยนิดีใหก้ารสนบัสนุน
เน่ืองจากเป็นงานท่ีส าคญัในการเป็นผูแ้ทน
ระดบัอาเซียนและแสดงภาวะผูน้ าในสังคม
โลก  

5.2 APLAC PAC Joint Annual Meetings  
        ผอ.สมป. น าเสนอความส าคัญของการเข้าร่วมประชุม  APLAC 
PAC Joint Annual Meetings เน่ืองจาก APLAC-PAC เป็นองคก์รระหวา่ง
ประเทศในระดบัภูมิภาคท่ีท าหนา้ท่ี Standardization หน่วยรับรอง ให้มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล เพื่อให้
มัน่ใจว่าห้องปฏิบติัการท่ีผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรอง ท่ีอยู่ภายใต ้

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานยินดีให้การ
สนับส นุน เ น่ื อ ง จ าก เ ป็นก า รพัฒนา
หน่วยงานใหไ้ดม้าตรฐาน 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
APLAC-PAC นั้น มีคุณภาพ สามารถน าผลการตรวจ ไปใช้ได้ทัว่โลก 
โดยสมป.ตอ้งเตรียมการรับการตรวจประเมินต่ออายุ APLAC-MRA ใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
 
5.3 เร่ืองจากผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์  
     ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ไดใ้หผู้แ้ทนน าเสนอเร่ือง 
สรุปข่าวประชาสัมพนัธ์กรมท่ีถ่ายท าจากผลงานกลุ่มศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทย ์10 เร่ือง ท่ีจะน าเสนอผา่นสถานีโทรทศัน์ช่อง 5  
1. ตน้แบบวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน (ศวก.8 อุดรธานี) 
2. รถซาเลง้ โมบาย ยนิูต (นวตักรรมจากนกัวทิยชุ์มชน)  
    (ศวก.8อุดรธานี) 
3. เคร่ืองด่ืมสมุนไพร โตไดด้ว้ยวทิยาศาสตร์ (ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน)     
    (ศวก.8อุดรธานี) 
4. ส่งเสริมสมุนไพรสปา สร้างรายได ้ลดเหล่ือมล ้า (ศวก.2 พิษณุโลก) 
5. โอท็อป สมุนไพร กา้วไกลและพอเพียง (ศวก.8 อุดรธานี) 
6. เร่ืองแลป AMD (ศวก.7 ขอนแก่น) 
7. เร่ืองแลป ตรวจโรคอาหารเป็นพิษ (ศวก.7 ขอนแก่น) 
8. เร่ืองแลปตรวจสารพิษตกคา้งตลาดคา้ส่ง จ. ก าแพงเพชร   
   (ศวก.3 นครสวรรค)์ 
9. เร่ืองการตรวจเช้ือรีเจียนแนร์  สร้างความมัน่ใจนกัท่องเท่ียว   
   (ประสาน ศวก.11/1 ภูเก็ต)  
10. เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน กะปิไดม้าตรฐาน GMP จ.กระบ่ี  
   (ศวก.12/1 ตรัง) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณ
และสนับสนุนศกัยภาพของศวก. และได้
อนุมติังปม.จ านวน 500,000 บาทเพื่อจดัท า
หนังสือประจ าปีของศวก.โดยน าเสนอ
รูปแบบให้อธิบดีก่อนการจัดพิมพ์ ใน
ส่วนงปม.ของศวก.ท่ียงัคงคา้งอยู่ ผอ.ผน.
จะท าการเ รียกคืนงปม.มาท่ีกรมและ
จัดสรรคืนกลับไปส าหรับหน่วยงานท่ี
จ าเป็น  

5.4  รางวลัโปสเตอร์จากการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมเทคนิค
การแพทยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังท่ี41 

 

      ผอ.สวส. ไดน้ าเสนอผูไ้ดรั้บรางวลัจากการประชุมวิชาการประจ าปี
ของสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 41 ณ ศูนยป์ระชุม
อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี เม่ือวนัท่ี 27-30 มิ.ย.60 ไดแ้ก่ น.ส.ปิยะดา 
หวัง รุ่งทรัพย์ ได้รับรางว ัลโปสเตอร์ในหัวข้อเ ร่ือง Helicobacter 
valdiviensis bacteremiain human,first case report from Thailand 

ท่ีประชุมรับทราบ  
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5.5 ผลการประกวดผลงานวชิาการยอดเยีย่ม กระทรวงสาธารณสุข     
      ประจ าปี 2559 

 

    ผอ.สวส. ได้น าเสนอผูไ้ด้รับรางวลัโปสเตอร์ ผลงานวิชาการดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี 59 จากการประชุมวิชาการ กสธ. 
ปี 59 และไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กสธ.ปี 59 ใน
การประชุมเชิงปฏิบติัการ การพฒันาคุณภาพผลงานวิชาการยอดเยี่ยม 
กสธ. ปี 59 ได้แก่ นายสัตวแพทย์เดชา แปงใจ ผลงานวิชาการเร่ือง 
Prevalence and Genetics Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated 
from Rodents and Shrews from 9 Provinces in Thailand  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้
จดัท าผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรางวลัทั้งสอง
เ ร่ื อ ง เ ป็ นข่ า ว ป ร ะ ช าสั มพัน ธ์  แ ล ะ
สนับสนุนการพฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย สร้างอตัลกัษณ์
ของหน่วยงานให้ชัด เ จนและพัฒนา
กระบวนการตรวจเพื่อคน้พบกลุ่มโรคใหม่ 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์

 

     ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
123 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการ
สัมภาษณ์ จ านวน 90 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง
กรมจ านวน 33 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯใน
เชิงบวก 90 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 33 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 

 

ท่ี ป ระ ชุม รับทราบ  ประธ าน แจ้ง ให้
ผูบ้ริหารดาวน์โหลด“G-news” application 
แจง้ขอ้มูลข่าวสารและบริการภาครัฐ และ
ส่งต่อข้อมูลให้ผูเ้ก่ียวข้องรับทราบ เพื่อ
เป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของกรม และมอบหมายผอ.ศวก.
รายงานผลิตภณัฑ ์OTOP ใหค้รบถว้น 

วาระท่ี 6   เร่ืองอ่ืนๆ(ไม่มี)  

   6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอ การบริหารอตัรา
วา่งขา้ราชการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จากเดิม ณ วนัท่ี 4 ม.ค.60 มี
อตัราวา่ง 70 อตัรา ปัจจุบนับรรจุเสร็จส้ิน 12 อตัรา นกัเรียนทุน 6 อตัรา 
อยูร่ะหวา่งด าเนินการบรรจุ 46 อตัราและอตัราวา่ง 6 อตัรา  

ประธานแจ้งว่าให้ด าเนินการบรรจุให้
ครบถว้นเน่ืองจากถา้กรมไม่บรรจุ สป.จะ
ยึดต าแหน่งคืนเพื่อไปบรรจุพยาบาลตาม
มติครม. ส าหรับระดบัเช่ียวชาญให้จดัท า
ผลงานเสร็จก่อนแล้วค่อยขอประเ มิน
ต าแหน่ง และการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร 
ด้วย Job Rotation และให้ผูบ้ริหารดาวน์
โหลด “Echo English” application เพื่อเพิ่ม
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
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   6.2 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอแผนบริหารการเงิน 
(ดา้นรายรับ) กรมฯ จะมีรายรับเพิ่มข้ึนมากกวา่ 100 ลา้นบาทแบ่งเป็น 
-หน้ีค่าบริการ (ภาครัฐและเอกชน)  จ  านวน มากกวา่ 70 ลา้นบาท 
-การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) จ านวน มากกวา่ 20 ลา้นบาท 
-การจดัการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ประมาณ 5 ลา้นบาท 
-การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ ประมาณ 5 ลา้นบาท 
-การทบทวนอตัราค่าบริการและสร้างงานบริการใหม่ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดี
ให้ข้อเสนอแนะการร่วมท างานกับภาค 
เอกชนเพื่อเพิ่มรายได ้

  6.3 ผอ.สมป. น าเสนอดงัน้ี 
         6.3.1 การมอบรางวลั MOPH Lab X-Ray Standard Day เพื่อกระตุน้
ให้ห้องปฏิบติัการตามกลุ่มเป้าหมายด าเนินการและธ ารงระบบคุณภาพ
ไดเ้ตม็รูปแบบครบทุกแห่ง โดยมีเจา้ภาพร่วมคือสมป.และสรส.  
         6.3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
พฒันารพ.สมเด็จพระยพุราช ใหมี้มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  
         6.3.3 OECD GLP โดยสมป.รับผิดชอบหน่วยท่ีต้องข้ึนทะเบียน  
การสร้างเครือข่าย การจดัการประชุม  การตรวจติดตามศูนยส์ัตวท์ดลอง
การจดัประชุม Working group ฯลฯ 
         6.3.4 การจดัท า MOU กบักรมการปกครองในการใช้ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ไดรั้บการตรวจสอบจากนิติกรแลว้ เตรียมเสนอเพื่อนดั
หมายผูบ้ริหารลงนามต่อไป 

 
ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้ความส าคญั
ของการใช้งปม.ให้คุม้ค่า พฒันาศกัยภาพ
ห้องปฏิบติัการให้มีคุณภาพ เช่นมีการจดั
ประชุมวิชาการเพิ่มเติม โดยให้ปรึกษา
ผูท้รงคุณวุฒิและส่งเร่ืองให้อธิบดีพิจารณา
โดยด่วน 

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

20 กรกฎาคม 2560 


