
สรุปมติที่ประชุม QMR Meeting ครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 314 ช้ัน 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่
ประชุม 

วาระท่ี 1 ประธาน (QMR) แจ้งเพื่อทราบ (ไม่ม)ี  

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562  รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
(ติดตามแผนปฏิบัติการ/เป้าหมายการดำเนินการปีงบประมาณ/ติดตามผลการดำเนินของ
คณะทำงาน ทั้ง 8 คณะ)  

 

3.1 คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ  
นางสาวหรรษา ทองคำ เลขาฯคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานดังนี้  
-อยู่ระหว่างทดลองใช้เอกสารทางห้องปฏิบัติการในระบบ Smart DI โดยหน่วยงานนำร่อง 2 
หน่วยงาน คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 
-ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือคุณภาพ Quality Manual ฉบบัทบทวนครั้งที่ 3 
-ได้มีการปรับรหัสหน่วยงาน โดยได้เพ่ิมหน่วยงานใหม่ คือ กองสนับสนุนนวัตกรรมและ
อุตสาหกรรมสุขภาพ เข้ามาในระบบเอกสาร Smart DI 
 

รับทราบ 

3.2 คณะทำงานตรวจติดตามภายใน  
    ผอ. ศวก.ที่ 6 ชลบุรี ประธานคณะทำงานฯ และนายพันธวิทย์  นทกุล เลขานุการ
คณะทำงานฯนำเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 
-รายงานจำนวนข้อสังเกต (Observation) ที่พบจำนวน 29 ข้อ และข้อบกพร่อง (Non-
conform) จำนวน 9 ข้อ ของหน่วยงานที่ได้ตรวจติดตามภายในและแก้ไขข้อบกพร่อง 
ข้อสังเกต จำนวน 18 หน่วยงาน 
-เสนอข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำจากผลการตรวจติดตามภายใน ในแต่ละข้อกำหนด ดังนี้ 
 1.ข้อกำหนด 6 การวางแผน สิ่งที่พบ ได้แก่  
    1.1 ไม่ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง/ไม่มีแผนดูแลความเสี่ยงสำหรับบัญชีสีแดง/ไม่มี
แผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ/แผนบริหารความเสี่ยงไม่ได้ลงนาม  
ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำ คือ เสนอให้คณะทำงานความเสี่ยงฯกำกับติดตามการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง 
    1.2 การจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ครอบคลุมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำ คือ ใช้กลไก internal audit ในการตรวจสอบ 
2. ข้อกำหนด 7.1 การสนับสนุน สิ่งที่พบ ได้แก่ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
3. ข้อกำหนด 7.2 ความสามารถ สิ่งที่พบ ได้แก่  
    3.1 ไม่พบบันทึกการฝึกอบรมตามแบบฟอร์ม 0600 WM 0007  
    3.2 ไม่พบหลักฐานการประเมินความสามารถของบุคลากร 
    3.3 ไม่พบการลงนามรับทราบในแบบมอบหมายงาน 
ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำ คือ ใช้กลไก internal audit ในการตรวจสอบ 
4.ข้อกำหนด 7.5 เอกสารข้อมูล สิ่งที่พบ ได้แก่ 

รับทราบ 
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    4.1 ไม่ใช้เอกสาร/ปฏิบัติงานตามที่กรมกำหนด ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) การใช้
แบบฟอร์ม 0600 FM 0108, 0600FM 0109 (แบบบันทึกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) การ
จัดซื้อจัดจ้าง  
    4.2 ใช้เอกสารในระบบคุณภาพยังไม่ครอบคลุมกระบวนงาน เช่น IT ด้านบริหารงานทั่วไป 
    4.3 การกำหนดรหัสเอกสารไม่ถูกต้อง 
    4.4 เอกสารวิธีการเผยแพร่บนเวบไซด์ไม่ตรงตามท่ีปฏิบัติจริง 
    4.5 ต้องทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ Quality 
Manual, คู่มือการให้บริการของหน่วยงาน แบบมอบหมายงาน ข้อมูลบุคลากรใน DPIS 
    4.6 ข้อมูลในโปรแกรม AMS ไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำ ดังนี้ 
    4.1 ปรับกระบวนการสื่อสารของเอกสารใหม่/ที่ทบทวนใน Smart DI เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบ-ดำเนินการแล้ว 
    4.2 ทำความเข้าใจให้ชัดเจนและสื่อสารให้ชัดเจน เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้เอกสารที่
กรมกำหนด เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
    4.3 ให้หน่วยงานมีกระบวนการตรวจติดตามภายในของการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2015 และความเป็นปัจจุบันของเอกสารในระบบ 
5. ข้อกำหนด 8.การดำเนินการ สิ่งที่พบ ได้แก่ ข้อมูลในคู่มือการให้บริการไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำ คือ ใช้กลไก Internal Audit ในการตรวจสอบ 
6.ข้อกำหนด 9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำ คือ ใช้กลไก Internal 
Audit ในการตรวจสอบ 
7. ข้อกำหนด 10 การปรับปรุง ไม่ได้นำผลการประชุม MR มาเป็นโอกาสในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ำ คือ ใช้กลไก Internal Audit ในการตรวจสอบ 
ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่พบว่า จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ต้องให้หน่วยงาน
พิจารณาถึงค่า FTE และพิจารณาถึงแผนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงรอบระยะเวลา (turn 
around time) ด้วย 
 
3.3 คณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม  
   นางสาวกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน แจ้งเสนอ ดังนี้ 
-รายงานแผนปฏิบัติการของคณะทำงาน ได้แก่ ให้เริ่มใช้ WM QP WI ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการและนวัตกรรมในปี 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ WM QP WI ทบทวน
เอกสารคุณภาพ และจะประกาศใช้เอกสาร WM QP WI ที่ได้ทบทวนปรับปรุงและสื่อสารให้
ทราบทั่วกัน ในเดือนสิงหาคม 2562 และรายงาน FM ต่างๆที่เก่ียวข้อง  
-พบว่าบุคลากรไม่เข้าใจในการกรอกแบบฟอร์ม FM ต่างๆ ด้านกระบวนการนวัตกรรม ดังนั้น
คณะทำงานฯจะจัดทำตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเพ่ือให้บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ได้  
 

ให้ ทุ กหน่ วยงาน เตรียมความ
พร้อมในการตรวจข้อกำหนดข้อ 
8.3 ให้ เป็ น ไปตามบริบทของ
หน่วยงานในการ surveillance 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
 

3.4 คณะทำงานจัดการความเสี่ยง  
     ผอ.ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้เลขาคณะทำงาน ประธานฯ มอบหมายให้ 
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นางสาวศิริพร ทองประกายแสง นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม ดังนี้  
-คณะทำงานฯ ปรับ 0600 WM 0019 ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศใช้เมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 
-เจ้าภาพกระบวนการกระบวนการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
(สมป. และ สวส.) ได้จัดทำคู่มือ 0600 WM 0031 กระบวนการกำหนดมาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ และดำเนินการประกาศใช้แล้วเมื่อ 12 มิถุนายน 2562  
   ทั้งนี้ขอให้ทางเจ้าภาพช่วยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ส่งภายใน 31 กรกฎาคม 2562   
-เรื่องการเตรียมพร้อมในการตรวจติดตามความเสี่ยงจาก URS ในภาพรวมของความเสี่ยง
ระดับกรม โดยความเสี่ยงที่ต้องดูแล (บัญชีสีแดง) ระดับองค์กร จำนวน 5 เรื่อง ระดับ
กระบวนการสร้างคุณค่า จำนวน  5 เรื่อง และกระบวนการสนับสนุน จำนวน 6 เรื่อง จะใช้
ข้อมูลจากหน่วยงานที่ส่งมารอบที่ 1/2562 เดือนเมษายน โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่ละความเสี่ยงเข้าร่วมการตรวจประเมินจาก URS ในวันที่ 9 สิงหาคม นี้ด้วย  
-ขอแก้ไขชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงระดับกรม ในเอกสารนำเสนอ ดังนี้  
ความเสี่ยงระดับองค์กร 
 ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ขอแก้ไขจาก สชว. เป็น 
สชพ. 
ความเสี่ยงระดับกระบวนการสร้างคุณค่า 
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : รายงานผลการทดสอบผิดพลาดเนื่องจากระบบสารสนเทศไม่พร้อม
ใช้งาน ขอแก้ไขจาก สคอ. เป็น สวส. 
 

ผอ.ปณิสภ์  ปรับการเขียน
ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องดูแล 
ระดับกรมกระบวนการเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ให้เหมาะสม  

3.5 คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
      ผอ.บรรจง ประธานคณะทำงานฯนำเสนอ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานในปี 2562  
ดังนี้  
1.จัดทำบัญชีครุภัณฑ์พ้ืนฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. ได้จัดทำร่างคู่มือสอบเทียบ บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 เครื่อง
จากเป้าหมาย 10 เครื่อง โดยจะจัดทำในรูปแบบเอกสารคุณภาพ (WM/QP) ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิกนกพรตรวจสอบแล้ว จำนวน 5 รายการซึ่งผู้จัดทำกำลังแก้ไข 
3.จัดทำบัญชีชื่อครุภัณฑ์และกำหนดรหัส  (SENAC V.2019) จำนวน 147 รายการ เป็น
รายการครุภัณฑ์ท่ีไม่มีเลขรหัส 110 รายการ และรายการที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม จำนวน 37 
รายการ 
4.อยู่ระหว่างจัดทำร่างเล่ม ชื่อและรหัสเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SENAC) ฉบับแกไ้ข ครั้งที่ 3 
พ.ศ.2562 
5. กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ AMS ให้เป็นปัจจุบัน โดยผลการตรวจสอบ เมื่อ
พฤษภาคม 2562 พบว่า  
หน่วยงานที่ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สวพ. สมป. ศวก.เชียงใหม่/
นครสวรรค์/ชลบุรี/ขอนแก่น/นครราชสีมา/อุบลราชธานี และตรัง ทั้งนี้สคอ.ประสานขอ
ดำเนินการแล้วจะเสร็จภายในกันยายน 2562  
 

-แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ของคณะทำงาน ได้แก่ 1.
พิจารณาครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจาก
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้
ดำเนินการตามคู่มือการกำหนด
หมายเลขพัสดุ ของสำนัก
งบประมาณ 2.ให้หน่วยงานระบุ
เลขรหัสครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ตาม
มาตรฐานของกรม โดยระบุตั้งแต่
ตอนคำของบประมาณขาขึ้น 3.
อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุจึงไม่ต้องเข้า
ระบบ AMS 4.ไม่กำหนดรหัส
ครุภัณฑ์สำหรับไปเปตที่จัดเป็น
วัสดุ 5.จัดอบรมฟ้ืนฟูการใช้งาน
โปรแกรม AMS ให้แก่เจ้าหน้าที่
พัสดุและผู้ใช้งานระบบ 
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3.6 คณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    นายสมศักดิ์ สยวส. เลขานุการคณะทำงานฯ แจ้งว่าขณะนี้คณะทำงานพิจารณาเลือกการ
ทำมาตรฐานแบบบรรยายลักษณะตัวอย่างของแต่ละหน่วยงานให้มีรูปแบบเดียวกัน และอยู่
ระหว่างการดำเนินการ โดยกิจกรรมที่เลือกนี้ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ 
สำหรับเรื่องรูปแบบรายงานนั้น ยังมีข้อจำกัดเรื่องเวลาของคณะทำงานทีว่่างไม่ตรงกัน  
    ประธานฯ ให้ที่ประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานนี้ ซึ่งมีที่มาจากความ
ต้องการทำระบบรวมศูนย์  (Centralization system)  ของการบริหารระบบคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 และบูรณาการการบริหารระบบคุณภาพต่างๆ ของกรม  
     และให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการ โดยวิเคราะห์ว่ากรมต้องการ
อะไร 

ที่ประชุมเสนอกิจกรรม ได้แก่  
ก า ร  Harmonized ร ะ บ บ
คุณภาพต่างๆของกรม โดยเสนอ
ให้นำร่อง ระบบคุณภาพ ISO 
15189 ซึ่ งน่าจะมีความเป็นได้
มากกว่า ระบบ ISO/IEC 17025 
หรือ งานตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆ ที่
ต้องให้บริการทั้งส่วนกลางและ
ศูนย์ฯ เช่น งานด้านกัญชา เป็น
ต้น 
 

3.7 คณะทำงานบริหารจัดการแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ  

    นางสุดใจ สมป.เลขาคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีการดำเนินการตามระบบ ISO 17043  
 

ที่ประชุมมีมติเสนอให้
คณะทำงานเสนอเรื่องการพัฒนา
ระบบ IT ในการเสนอผลการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป และให้
พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่
เกิดความเสี่ยงในแผนปฏิบัติการ
ของคณะทำงานด้วย 

3.8 คณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี  
      ผทว.กนกพร ประธานคณะทำงานฯด้านเคมี แจ้งว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การของคณะทำงานเกือบครบถ้วนแล้ว เหลือกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562   
     นางอนงค์ สรส. ประธานคณะทำงานฯด้านรังสี แจ้งว่าอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำคู่มือ
ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ 

ประธานฯ ขอให้ทุกคณะทำงาน
ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนให้
แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 
2562 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
4.1 สรุปรายงานจากห้องปฏิบัติการ ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2562 โดย QM      

      QM รายงานผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และ ISO 
15189 ซึ่งเป็นผลจากการตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอก โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562  
โดยที่ประชุมได้พิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้  
-อาคารสถานที่ โดยที่ประชุมได้หารือเรื่องการดูแล จัดการโครงสร้างของอาคารสถานที่  
สาธารณูปโภค ซึ่งได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานดูแลอาคารสถานที่แต่ละอาคารแล้ว ทั้งนี้
ข้อเสนองบประมาณเพ่ือการบำรุงรักษาอาคารสถานที ่ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละอาคารทำแผน
เพ่ือเสนอแก่สำนักงานเลขานุการกรม เพ่ือรวบรวมข้อมูลในภาพของกรมวิทย์ฯต่อไป  
-กรมให้หน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานหลายเรื่อง เช่น ข้อร้องเรียน รายงาน
ลูกน้ำยุงลาย รายงานของกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมเป็นต้น 

รับทราบ 

http://www.plandmsc.com/images/QMR_MEETING/July_2019/1_%E0%B8%81%E0%B8%84_62_-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_17025-15189_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97_1.pdf


วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่
ประชุม 

4.2 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ รอบ 9 เดือน โดย ผู้อำนวยการกอง
แผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR) 

 

        ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR) รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 9 เดือน ตามเอกสารประกอบการชุม 
 

รับทราบ 
 

 

 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 5.1 การเตรียมความพร้อมในการ site visit จาก URS วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
      QM เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการนำเสนอการดำเนินงานด้านระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันตรวจประเมินเพ่ือเฝ้าระวังระบบคุณภาพ จาก URS โดยที่
ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็น ได้แก่ ภาพของกรมวิทย์ฯและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แสดงที่ตั้งของกรมวิทย์ฯและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในแผนที่ประเทศไทย บทบาทหน้าที่
ของกรม สิ่งที่พบ/พัฒนาในปี 2561 นโยบายของอธิบดี เป็นต้น  

ที่มีประชุมมีมติเห็นชอบให้ QM 
ท บ ท วน ป รับ ป รุ ง  slide การ
นำเสนออีกครั้ง 

5.2 ระบบเอกสาร SmartDI   

http://www.plandmsc.com/images/QMR_MEETING/July_2019/4.2_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_9_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99_2.pdf
http://www.plandmsc.com/images/QMR_MEETING/July_2019/4.2_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_9_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99_2.pdf
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     ผทว. กนกพร เน้นย้ำและขอให้ ศทส. เตรียมความพร้อมระบบ SmartDI และขอให้ช่วย
ตรวจสอบระบบการนำเข้าเอกสาร 

ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ใ ห้ เ พ่ิ ม ก า ร
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ
เอกสาร  SmartDI โดย เฉพาะ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ใดๆ ในหน้าเวบไซด์ของกรม 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี)  
   สรุปโดย 

นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 
นางสาวศิริพร ทองประกายแสง 

26 สิงหาคม 2562 
  


