
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2561 
 ตามนโยบายระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญัใน 5 มิติ ทั้งน้ี กองแผนงานและวิชาการ ในฐานะเลขานุการคณะท างาน  
จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561สรุปไดด้งัน้ี  
มิติที ่1 ผลติภัณฑ์และกระบวนการ: 
1.1  ประสิทธิผล:  ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) คือ มากกวา่ร้อยละ 85 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ณ วนัท่ี  
                                                  31 มกราคม พ.ศ. 2561 ด าเนินการได ้28.66%  
1.2 .1 นวตักรรม: จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอดท่ีเพิ่มข้ึนจาก 
                                                 ปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) คือ เพิ่มจากปีท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ย 5 เร่ือง 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ณ วนัท่ี  
                                                  31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีจ านวนนวตักรรม 24 เร่ือง 
1.2.2  นวตักรรม: จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่หรือพฒันาต่อยอดท่ียอด มีการใช ้
                                                 ประโยชน์ทางการแพทยห์รือการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) คือ เพิ่มจากปีท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ณ วนัท่ี  
                                                  31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีจ านวนนวตักรรม 10 เร่ือง 
มิติที ่2 การให้ความส าคัญกบัผู้บริการ:   
2.1  คุณภาพ:  ร้อยละระดบัความพึงพอใจผูรั้บบริการ  
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) คือ มากกวา่ร้อยละ 87 
 ผลการด าเนินงาน: อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
มิติที ่3 การให้ความส าคัญกบับุคลากร:  
3.1 การพฒันา: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากร 
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2560) บุคลากรไดรั้บการพฒันาตามแผน พฒันา 
                                                 บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560 มากกวา่ร้อยละ 90 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ณ วนัท่ี  
                                                  31 มกราคม พ.ศ. 2561 ด าเนินการได ้54.86 % 



มิติที ่4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการทีด่ี:  
4.1 การพฒันา: กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มีการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
 เป้าหมาย:  12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
     มากวา่ร้อยละ 80 
 ผลการด าเนินงาน: อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี   
                                         งบประมาณ 2561 
4.2 ประสิทธิภาพ: กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์มีการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัระบบบริหารคุณภาพ ISO  
     9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการและระบบบริหารคุณภาพ PMQA 
 เป้าหมาย:  ไดรั้บการตรวจประเมิน Surveillance ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ภายในปีงบประมาณ  
     2561 และไดรั้บการตรวจ PMQA  
 ผลการด าเนินงาน: ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ 2561 ทุกหน่วยงานใน 

    กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดด้ าเนินกิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ  
    เพื่อใหผ้า่นการตรวจประเมิน Surveillance ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สรุปไดด้งัน้ี 

 1. จดัท านโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 2561 
และด าเนินการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ใหทุ้กองคก์รทราบในท่ีประชุมกรมฯ 
 2. ค าสั่ งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี  2288/2560 เ ร่ืองแต่งตั้ งผู ้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพระดับ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โดยสาระแต่งตั้งนายสมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เป็นผูแ้ทนฝ่าย
บริหารคุณภาพระดบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 3. ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2289/2560 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์โดยสาระแต่งตั้งนายสมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นประธาน 
และผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 4. ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เร่ือง แต่งตั้งคณะท างาน ภายใตค้ณะกรรมการพฒันาระบบบริหาร
คุณภาพ กรมวทิยาศาสตร์-การแพทย ์จ านวน 4 คณะ คือ 
 4.1  คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ 
 4.2  คณะท างานตรวจติดตามภายใน  
 4.3   คณะท างานพฒันากระบวนการและบริการ 
 4.4 คณะท างานพฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑ์ 
 5. ทบทวน/แต่งตั้งผูต้รวจติดตามประเมินภายใน 
 6. จดัท าแผนปฏิบติัการระบบบริหารคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
  



 7. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบการจดัการความเส่ียงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
วนัท่ี 15-16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์นนทบุรี มีผูเ้ขา้ร่วม
อบรม จ านวน 168 คน 
 8. หน่วยงานจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครบถว้นทุกหน่วยงาน 
 9.  จดัท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระดบักรมและระดบักระบวนการของกรม 
 10. จดัท าแผนตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 11. ด าเนินการตรวจติดตามภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ตาม
แผนการตรวจติดตามภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1-2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  โดย
ตรวจติดตามภายในหน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วยงาน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง รวม 29 
หน่วยงาน ซ่ึงผลการตรวจติดตามไม่พบความไม่สอดคล้องกบัข้อก าหนด (NC) ทุกหน่วยงาน และให้แก้ไข
ขอ้บกพร่อง ขอ้เสนอแนะ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากผลการตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015 ภายในวนัท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ. 2561  
 12. เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ISO 9001 : 2015 ในวนัท่ี 28
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานสนบัสนุนงานของ QMR, ส่วนกลาง (ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย) 
และส่วนภูมิภาค (ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย, ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรคแ์ละ 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต)   
 
มิติที ่5 การเงินการตลาด :   
ประสิทธิภาพ: การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเร่ืองลดการใชพ้ลงังานและกระดาษ 
เป้าหมาย :   12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) คือ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 
ผลการด าเนินงาน: อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 ประสิทธิผล

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ (%) คิดค้นใหม่ (เรื่อง) ใชป้ระโยชน์(เรื่อง )

1 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 21.66  -  -
2 ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 30.00 6 รอวัดผล
3 ส านักงานเลขานุการกรม 37.50  -  -
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 25.00  -  -
5 กองแผนงานและวิชาการ 27.22  -  -
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 25.00  -  -
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 63.00  -  -
8 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 17.26 1 1
9 สถาบนัชวีวัตถุ 13.52
10 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 33.56  -  -
11 สถาบนัวิจัยสมุนไพร 26.10  -  -
12 ส านักมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร 24.50 5 2
13 ส านักยาและวัตถุเสพตดิ 28.00  - 1
14 สถาบนัชวีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 27.00  -  -
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชยีงใหม่ 17.40 1  -
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชยีงราย 33.00  -  -
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก 30.00  -  -
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25.00 3 3
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบรุี 42.50  -  -
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 13.33  -  -
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรุี 37.00  -  -
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 21.00 1 1
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 20.00 1
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ยังไม่สรุปผล  - 1
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 25.19  -  -
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 50.00 4  -
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต 30.00 3  -
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 30.00  -  -
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ยังไม่สรุปผล  -  -

28.66 24 10

1.2.1 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาตอ่ยอดที่เพ่ิมขึ้นจากปงีบประมาณที่ผ่านมา อย่างน้อย 5 เรื่อง 1.2.2 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาตอ่ยอด มีการใชป้ระโยชน์ทางการแพทย์
หรือการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง
                                     การคุ้มครองผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง

1.2 นวัตกรรม
มิตทิี่ 1 ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ

ก ำลังด ำเนินโครงกำร 10 เรื่อง

เฉลี่ยร้อยละ

รายงานความก้าวหน้า
มิตทิี่ 1 ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ

1.2 นวัตกรรม : 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

1.1 ประสิทธิผล : เปา้หมายตามตวัชี้วัด ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปมีากกว่าร้อยละ 85

No หน่วยงาน



ล ำดบัที่ หน่วยงำน ร้อยละควำมพึงพอใจ
1 ส ำนักรังสีและเครื่องมอืแพทย์
2 ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
3 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
4 กลุ่มตรวจสอบภำยใน
5 กองแผนงำนและวิชำกำร
6 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
7 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
8 ส ำนักเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย
9 สถำบันชวีวัตถุ
10 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
11 สถำบันวิจัยสมนุไพร
12 ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัตกิำร
13 ส ำนักยำและวัตถุเสพตดิ
14 สถำบันชวีวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์
15 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1 เชยีงใหม่
16 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1/1 เชยีงรำย
17 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่2 พิษณุโลก
18 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่3 นครสวรรค์
19 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่4 นนทบุรี
20 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่5 สมทุรสงครำม
21 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่6 ชลบุรี
22 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่7 ขอนแก่น
23 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่8 อุดรธำนี
24 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่9 นครรำชสีมำ
25 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่10 อุบลรำชธำนี
26 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่11 สุรำษฎร์ธำนี
27 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่11/1 ภูเก็ต
28 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่12 สงขลำ
29 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่12/1 ตรัง

สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจตอ่กำรให้บริกำรในภำพรวมของหน่วยงำน 

รวม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
มติทิี ่2 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร

2.1 คุณภำพ : ร้อยละระดบัควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร มำกกว่ำร้อยละ 87

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร



ล ำดบัที่ หน่วยงำน ร้อยละกำรไดร้ับกำรพัฒนำ
1 ส ำนักรังสีและเครื่องมอืแพทย์ รอวัดผล
2 ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร รอวัดผล
3 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 94.24
4 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 50.00
5 กองแผนงำนและวิชำกำร รอวัดผล
6 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ รอวัดผล
7 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร รอวัดผล
8 ส ำนักเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย รอวัดผล
9 สถำบันชวีวัตถุ 70.00
10 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 33.56
11 สถำบันวิจัยสมนุไพร 26.10
12 ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัตกิำร รอวัดผล
13 ส ำนักยำและวัตถุเสพตดิ 97.36
14 สถำบันชวีวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 100.00
15 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1 เชยีงใหม่ รอวัดผล
16 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1/1 เชยีงรำย 75.00
17 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่2 พิษณุโลก รอวัดผล
18 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ 50.00
19 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่4 นนทบุรี รอวัดผล
20 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่5 สมทุรสงครำม รอวัดผล
21 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่6 ชลบุรี 32.26
22 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่7 ขอนแก่น รอวัดผล
23 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่8 อุดรธำนี รอวัดผล
24 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่9 นครรำชสีมำ 29.85
25 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่10 อุบลรำชธำนี 36.67
26 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่11 สุรำษฎร์ธำนี 20.00
27 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่11/1 ภูเก็ต รอวัดผล
28 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่12 สงขลำ 53.00
29 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่12/1 ตรัง รอวัดผล

54.86

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
มติทิี ่3 กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร

3.1 กำรพัฒนำ : บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกร มำกกว่ำร้อยละ 90
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ระหว่ำงวันที ่1 ตลุำคม 2560 - 31 มกรำคม 2561)

เฉลี่ยร้อยละ



ล ำดับที่ หน่วยงำน คะแนน ITA ควำมสอดคล้อง

1 ส ำนักรังสีและเครือ่งมือแพทย์

2 ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร

3 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

4 กลุ่มตรวจสอบภำยใน

5 กองแผนงำนและวิชำกำร

6 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

7 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

8 ส ำนักเครือ่งส ำอำงและวัตถุอันตรำย

9 สถำบันชีววัตถุ

10 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข

11 สถำบันวิจัยสมุนไพร

12 ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร

13 ส ำนักยำและวัตถุเสพติด

14 สถำบันชีววิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์

15 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

16 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1/1 เชียงรำย

17 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก

18 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

19 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 นนทบุรี

20 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครำม

21 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

22 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

23 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 อุดรธำนี

24 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 9 นครรำชสีมำ

25 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 10 อุบลรำชธำนี

26 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี

27 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

28 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12 สงขลำ

29 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

4.1 กำรพัฒนำ: ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ITA) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80
มิติที่ 4 ภำวะผู้น ำและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
4.2 มีกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรและ PMQA

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ตอบแบบกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสประจ ำปี

งบประมำณ 2561

ได้รับกำร
ตรวจติดตำม
ภำยในวันที่ 1
 กพ.61 และ
อยู่ระหว่ำง
กำรจัดท ำ
แผนกำร

ด ำเนินงำน
ตำม PMQA 
หมวด 1-7



5.1ประสิทธภิาพ : การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานเรือ่งลดการใช้พลังงานและกระดาษไม่ต่่ากว่าร้อยละ 10

ล่าดับที่ หน่วยงาน
ร้อยละของการลดพลังงาน

และกระดาษ

1 ส่านักรังสีและเครือ่งมือแพทย์
2 ส่านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
3 ส่านักงานเลขานุการกรม
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน
5 กองแผนงานและวิชาการ
6 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
8 ส่านักเครือ่งส่าอางและวัตถุอันตราย
9 สถาบันชีววัตถุ
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร
12 ส่านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
13 ส่านักยาและวัตถุเสพติด
14 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
15 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่
16 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1/1 เชียงราย
17 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก
18 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 3 นครสวรรค์
19 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 4 นนทบุรี
20 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 5 สมุทรสงคราม
21 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 6 ชลบุรี
22 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 7 ขอนแก่น
23 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8 อุดรธานี
24 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 9 นครราชสีมา
25 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 10 อุบลราชธานี
26 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 11 สุราษฎร์ธานี
27 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 11/1 ภูเก็ต
28 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12 สงขลา
29 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง

รายงานความก้าวหน้า
มิติที่  5 การเงินและการตลาด

สรุปผลการส่ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของหน่วยงาน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

รวม

อยูร่ะหว่างด่าเนินการ 
รายงานผลทุก 6 เดือน 

(เดือนมีนาคมและ
กันยายน)


