
รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) 1 
ระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001:2015 ครั้งท่ี 1/2561 2 

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-12.30 น. 3 
ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 4 

ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2. นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3. นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
ผู้บริหาร 9 
1. นางอุรุญากร   จันทร์แสง (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 10 
2. นางสุภาพร ภูมิอมร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 11 
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6. นางปราณ ี นาคประสิทธิ์ (แทน)ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 15 
7. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 16 
8. นายอาคม สาลี (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 
9. นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 18 
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11. นางอนงค ์ เขื่อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 20 
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 22 
นักวิชาการ 23 
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   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 28 
2. นางสานิตย์ คัมภีรศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 29 

   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30 
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   ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 4 
10. นายยุทธนา บางม่วง  นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 5 
   ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 6 
11. นางสาวปัทมา อยู่สิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 7 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 
12. นางสาวล ายงค์ ผึ้งสลับ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  9 
   ส านักงานเลขานุการกรม 10 
13. นางสาวหรรษา ทองค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 11 
   ส านักงานเลขานุการกรม 12 
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15. นางสาวจิราภรณ์ นิจจันทร์พันศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 15 
   ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 16 
16. นายกนกพิชญ์ จันทรสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 
17.นายสีหนาท ศิวเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 19 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
18.นางสาวชิสา นันทกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 21 
   กองแผนงานและวิชาการ 22 
19.นางอนงค ์ สิงค์กาวงไชย นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 23 
   ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์24 
20.นายประเชิญ เชษฐสิงห์ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 25 
   ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 26 
21.นางอารีรัตน์ ขอไชย นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 27 
   สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 28 
22.นางปราณี นาคประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 29 
   ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 30 
คณะเลขานุการ  31 
1.นางสาวสมถวิล สายนภา นักวิเคราะห์นโนบายและแผนช านาญการ 32 
   กองแผนงานและวิชาการ 33 
2. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 34 

  กองแผนงานและวิชาการ 35 
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   กองแผนงานและวิชาการ 37 
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5. นายประวัติ โตกุลวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ 1 
   กองแผนงานและวิชาการ 2 
6.นางสาวธนิดา อารีรอบ นักวิเทศสัมพันธ์ 3 
   กองแผนงานและวิชาการ 4 
 5 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 6 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 วาระท่ี 1.2 ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2288/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพระดับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
  1 
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วาระท่ี 1.3 ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2289/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ1 
บริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 2 

 3 
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วาระท่ี 1.4  ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2548/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเอกสารและ1 
สารสนเทศภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 2 

 3 
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วาระท่ี 1.5 ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2323/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจติดตาม1 
ภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 2 

 3 
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วาระท่ี 1.6  ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  2563/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา1 
กระบวนการและบริการภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจ าปี2 
งบประมาณ 2561 3 

 4 
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วาระท่ี 1.7 ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 38/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนานวัตกรรม1 
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วาระท่ี 1.8  ก าหนดการรับตรวจประเมิน Surveillance ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 1 

 2 
 3 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ QMR และรองอธิบดีฯ จารุวรรณ แจ้งว่าให้ผู้ประสานงานของระบบ ISO 1 
9001:2015 และผู้ประสานงานด้านการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เตรียมความพร้อม ส าหรับ2 
หน่วยงานเป้าหมายหากมีปัญหาหรือต้องการความชัดเจนให้เรื่องใด ให้ประสานกับเลขา QMR เพ่ือด าเนินการจัด3 
เวลาในการเข้ารับการปรึกษา 4 

วาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  5 
               ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 6 
 7 
วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 8 
วาระที ่3.1 การติดตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารท่ีผา่นมา (The status of actions from precious management  9 
review ; 9.3.2 A)  10 
 ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดงัน้ี           11 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  12 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 13 
 ตามนโยบายระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี14 
งบประมาณ 2561 มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญใน 5 มิติ ทั้งนี้ กองแผนงานและวิชาการ ในฐานะเลขานุการคณะท างาน  15 
จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561สรุปได้ดังนี้  17 
มิติที่ 1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ: 18 
1.1  ประสิทธิผล:  ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  19 
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) คือ มากกว่าร้อยละ 85 20 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ณ วันที่  21 
                                    31 มกราคม พ.ศ. 2561 ด าเนินการได้ 28.66%  22 
1.2 .1 นวัตกรรม: จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมขึ้นจาก 23 
                                    ปีงบประมาณที่ผ่านมา 24 
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) คือ เพ่ิมจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 5 เรื่อง 25 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ณ วันที่  26 
                                    31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีจ านวนนวัตกรรม 24 เรื่อง 27 
1.2.2  นวัตกรรม: จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดที่ยอด มีการใช้ 28 
                                    ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค  29 
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) คือ เพ่ิมจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 2 เรื่อง 30 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ณ วันที่  31 
                                    31 มกราคม พ.ศ. 2561 มีจ านวนนวัตกรรม 10 เรื่อง 32 
มิติที่ 2 การให้ความส าคัญกับผู้บริการ:   33 
2.1  คุณภาพ:  ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ  34 
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) คือ มากกว่าร้อยละ 87 35 
 ผลการด าเนินงาน: อยู่ระหว่างด าเนินการ 36 
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มิติที่ 3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร:  1 
3.1 การพัฒนา: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 2 
 เป้าหมาย : 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน พัฒนา 3 
                                   บุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560 มากกว่าร้อยละ 90 4 
 ผลการด าเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ณ วันที่  5 
                                    31 มกราคม พ.ศ. 2561 ด าเนินการได้ 54.86 % 6 
มิติที่ 4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี:  7 
4.1 การพัฒนา: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 8 
 เป้าหมาย:  12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  9 
     มากว่าร้อยละ 80 10 
 ผลการด าเนินงาน: อยู่ระหว่างด าเนินการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี   11 
                                         งบประมาณ 2561 12 
4.2 ประสิทธิภาพ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการด าเนินงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO  13 
     9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบบริหารคุณภาพ PMQA 14 
 เป้าหมาย:  ได้รับการตรวจประเมิน Surveillance ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ภายในปีงบประมาณ  15 
     2561 และได้รับการตรวจ PMQA  16 
 ผลการด าเนินงาน: ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 ทุกหน่วยงานใน 17 

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ  18 
    เพ่ือให้ผ่านการตรวจประเมิน Surveillance ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สรุปได้ดังนี้ 19 

 1. จัดท านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 20 
และด าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรทราบในที่ประชุมกรมฯ 21 
 2. ค าสั่ งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  2288/2560 เรื่องแต่ งตั้ งผู้ แทนฝ่ ายบริหารคุณภาพระดับ22 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสาระแต่งตั้งนายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้แทนฝ่าย23 
บริหารคุณภาพระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 
 3. ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2289/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 25 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสาระแต่งตั้งนายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน และ26 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 27 
 4. ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร28 
คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ จ านวน 4 คณะ คือ 29 
 4.1  คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ 30 
 4.2  คณะท างานตรวจติดตามภายใน  31 
 4.3   คณะท างานพัฒนากระบวนการและบริการ 32 
 4.4 คณะท างานพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ 33 
 5. ทบทวน/แต่งตั้งผู้ตรวจติดตามประเมินภายใน 34 
 6. จัดท าแผนปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35 
 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 36 
15-16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม 37 
จ านวน 168 คน 38 
 8. หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 39 
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 9.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระดับกรมและระดับกระบวนการของกรม 1 
 10. จัดท าแผนตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจ าปีงบประมาณ 2561 2 
 11. ด าเนินการตรวจติดตามภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ตาม3 
แผนการตรวจติดตามภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  โดย4 
ตรวจติดตามภายในหน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วยงาน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง รวม 29 5 
หน่วยงาน ซึ่งผลการตรวจติดตามไม่พบความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด (NC) ทุกหน่วยงาน และให้แก้ไข6 
ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผลการตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015 ภายในวันที่ 8 7 
มีนาคม พ.ศ. 2561  8 
 12. เตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 289 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานสนับสนุนงานของ QMR, ส่วนกลาง (ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย) 10 
และส่วนภูมิภาค (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์และ 11 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่11/1 ภูเก็ต)   12 
มิติที่ 5 การเงินการตลาด :   13 
ประสิทธิภาพ: การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้พลังงานและกระดาษ 14 
เป้าหมาย :   12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 15 
ผลการด าเนินงาน: อยู่ระหว่างด าเนินการ 16 
 17 
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/โครงการระดับหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
มิติที่ 1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

 
1.1 ประสิทธิผล : เป้าหมายตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมากกว่าร้อยละ 85 

 
1.2 นวัตกรรม :  

 
1.2.1 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
อย่างน้อย 5 เรื่อง 
1.2.2 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
หรือการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง                                     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) 
  

     

No หน่วยงาน 

มิติที่ 1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

1.1 ประสิทธิผล 1.2 นวัตกรรม 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

(%) 
คิดค้นใหม่ (เรื่อง) 

ใช้ประโยชน์
(เรื่อง ) 

1 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 21.66  -  - 
2 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 30.00 6 รอวัดผล 
3 ส านักงานเลขานุการกรม 37.50  -  - 
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 25.00  -  - 
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5 กองแผนงานและวิชาการ 27.22  -  - 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 25.00  -  - 
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 63.00  -  - 
8 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 17.26 1 1 
9 สถาบันชีววัตถุ 13.52 ก าลังด าเนินโครงการ 10 เรื่อง 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 33.56  -  - 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 26.10  -  - 
12 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 24.50 5 2 
13 ส านักยาและวัตถุเสพติด 28.00  - 1 
14 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 27.00  -  - 
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 17.40 1  - 

16 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 

33.00  - 
 - 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 30.00  -  - 

18 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ 

25.00 3 
3 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 42.50  -  - 

20 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

13.33  - 
 - 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 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 สุ
ราษฎร์ธานี 

50.00 4 
 - 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 30.00 3  - 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 30.00  -  - 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ยังไม่สรุปผล  -  - 

เฉลี่ยร้อยละ 28.66 24 10 
 1 
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มิติที่ 2 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
2.1 คุณภาพ : ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 87 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ล าดับที่ หน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจ 

1 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
3 ส านักงานเลขานุการกรม 
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5 กองแผนงานและวิชาการ 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
8 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
9 สถาบันชีววัตถุ 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 
12 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
13 ส านักยาและวัตถุเสพติด 
14 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
26 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

รวม 
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มิติที่ 3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร 
3.1 การพัฒนา : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มากกว่าร้อยละ 90 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) 
ล าดับที่ หน่วยงาน ร้อยละการได้รับการพัฒนา 

1 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ รอวัดผล 
2 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร รอวัดผล 
3 ส านักงานเลขานุการกรม 94.24 
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 50.00 
5 กองแผนงานและวิชาการ 46.67 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รอวัดผล 
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 90.74 
8 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รอวัดผล 
9 สถาบันชีววัตถุ 70.00 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 33.56 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 26.10 
12 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รอวัดผล 
13 ส านักยาและวัตถุเสพติด 97.36 
14 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 100.00 
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รอวัดผล 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 75.00 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รอวัดผล 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 50.00 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี รอวัดผล 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม รอวัดผล 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 32.26 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น รอวัดผล 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รอวัดผล 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 29.85 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 36.67 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 20.00 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต รอวัดผล 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 53.00 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รอวัดผล 

เฉลี่ยร้อยละ 56.60 
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มิติที ่4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี 
  

4.1 การพัฒนา: ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 
4.2 มีการด าเนินการสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
และ PMQA 

ล าดับที่ หน่วยงาน คะแนน ITA ความสอดคล้อง 
1 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตอบ

แบบการ
ประเมิน

คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ประจ าปี
งบประมาณ 

2561 

ได้รับการตรวจ
ติดตามภายใน
วันที่ 1 กพ.61 
และอยู่ระหว่าง

การจัดท า
แผนการ

ด าเนินงานตาม 
PMQA หมวด 

1-7 

2 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
3 ส านักงานเลขานุการกรม 
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5 กองแผนงานและวิชาการ 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
8 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
9 สถาบันชีววัตถุ 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 
12 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
13 ส านักยาและวัตถุเสพติด 
14 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

 1 
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มิติที ่ 5 การเงินและการตลาด 
  

5.1 ประสิทธิภาพ : การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้พลังงานและกระดาษไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) 

  

ล าดับที่ หน่วยงาน ร้อยละของการลดพลังงานและ
กระดาษ 

  1 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รายงานผลทุก 6 เดือน 

(เดือนมีนาคมและกันยายน) 

  2 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
  3 ส านักงานเลขานุการกรม 
  4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  5 กองแผนงานและวิชาการ 
  6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  8 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
  9 สถาบันชีววัตถุ 
  10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
  11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 
  12 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
  13 ส านักยาและวัตถุเสพติด 
  14 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
  15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
  16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
  17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
  18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
  19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 
  20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
  21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
  22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
  23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
  24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
  25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
  26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
  27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
  28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
  29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายดังนี้ 1 
- กพร.ร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ บูรณาการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ PMQA โดย2 

ให้กพร.เร่งด าเนินการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหัวหน้ากพร.แจ้งว่า จะมีการจัดการประชุม “บูรณา3 
การระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในวันที่ 6 มี.ค.61  5 

- ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจ QMR มอบหมายให้ประธาน KM จัด Best Practice Best Practice เรื่อง6 
จัดการรอบเวลาให้บริการ  7 

- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (คุณอนงค์) เตรียมข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรของกรมฯเพ่ือน าเสนอในวันรับตรวจ8 
ประเมิน 9 

- กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมปรับแบบสอบถามในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้เหมือนกัน ทั้งหน่วยงานสนับสนุน10 
และห้องปฏิบัติการ 11 

 12 
3.1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ปี 2560 13 
 (1)      นายอาคม สาลี คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุม ดังนี้   14 

   15 
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นางสาวหรรษา ทองค า เลขาคณะท างานฯแจ้งว่าขณะนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุงทบทวนคู่มือคุณภาพ และ 1 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  3 
 4 

(2)  ประธานคณะท างานตรวจติดตามภายใน น าเสนอที่ประชุม ดังนี้     5 

 6 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯจารุวรรณ เสนอแนะว่าจากข้อสังเกตที่ได้นั้น ส าหรับแผนเพ่ือ 7 
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บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ /แผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบของแผนพัฒนาองค์กรได้ 1 
เพ่ือลดภาระในการท างาน แต่สิ่งส าคัญที่ต้องมีในแต่ละหน่วยคือแผนบริหารความเสี่ยง  และจากข้อสังเกตุที่ได้2 
คณะท างานตรวจติดตามภายใน ควรจัดท า การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ( Root Cause Analysis) เพ่ือน าไปสู่3 
การปรับปรุง โดยมีตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบซ้ า (double-check) อีกครั้งหนึ่ง 4 
            5 

(3) ประธานคณะท างานพัฒนากระบวนการและบริการ น าเสนอที่ประชุม ดังนี้     6 
คณะท างานพัฒนากระบวนการและบริการ ได้ขอข้อมูลโครงการพัฒนากระบวนการและบริการของ 7 

หน่วยงานปีงบประมาณ 2561 รวบรวมแล้วได้ประมาณ 40 โครงการ แต่ยังไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อก าหนด 8.3 8 
ทั้งหมด  9 
 10 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯจารุวรรณ มอบหมายให้ประธานฯคณะท างานทบทวนโครงการ 11 
ที่เป็นไปตามข้อก าหนด 8.3 เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  12 
 13 

(4)  ประธานคณะท างานคณะท างานพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ น าเสนอที่ประชุม ดังนี้  14 
    15 

 16 
 17 
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 1 

 2 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบ 3 
วาระที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ (Changes in 4 
external and internal issues. That are relevant to the quality management system;9.3.2B) 5 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอการเปลี่ยนแปลงประเด็นภายนอกได้แก่  6 
➢ พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติและการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานในการเตรียมการ 7 

และเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติ / การจัดท าวงเงินและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับพรบ.ปฏิรูป8 
ประเทศ 9 
➢ (ร่าง) แผนปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 10 
➢ แนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข & Success Story  11 
➢ การจัดเขตสุขภาพตามยุทธศาสตร์ภาค 6 ภาค 12 
➢ การปฏิรูปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  13 

 14 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ได้ให้15 
แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปกรม ดังนี้ 16 
1. ทุกหน่วยงาน ทุกคน ต้องรู้ความเปลี่ยนแปลง disruptive ที่จะกระทบงานของตนเอง 17 
2. ต้องวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลง หรือ plan for change คือการหาวิธิหรือแนวทางที่จะรับความ18 
เปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการลด ปรับ เลิก หรือเพ่ิมภารกิจให้ทันความเปลี่ยนแปลง 19 
3. ผู้อ านวยการของทุกหน่วยงานเป็น change agent หรือผู้น าความเปลี่ยนแปลง 20 
4.การรับความเปลี่ยนแปลงเพ่ือตัวเราเอง องค์กรของเรา และประเทศเราเอ 21 
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วาระที่ 3.3 ข้อมูลสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ (Information on the performance and 1 
effectiveness of the quality management system including trend in 9.3.2 C) 2 

3.3.1 ความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง (customer satisfaction and Poe back 3 
from relevant interested parties ;9.3.2 C-1) 4 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอ ดังนี้ 5 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมาอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดเป็น6 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าแบบ7 
ส ารวจที่ใช้ควรได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการนั้น ๆ และได้ข้อมูลความต้องการของ8 
ผู้รับบริการที่ชัดเจน ตรงประเด็นจึงได้ปรับปรุงแบบส ารวจในปี 2559 โดยแยกแบบส ารวจออกเป็น 2 ส่วน คือส าหรับ9 
ส ารวจลูกค้าภายนอกที่มารับบริการ ณ พ้ืนที่ และส าหรับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ ในปี 2560 ได้ปรับแบบส ารวจ10 
โดยมีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงแบบส ารวจ คือ ปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับลักษณะงานของกระบวนงานต่างๆให้มาก11 
ขึ้นทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ได้แบบส ารวจ จ านวน 9 แบบ  น าไปทดลองใช้ และในปี พ.ศ.2561 ได้12 
ปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและครบตามพันธกิจของกรมวิทยาศาสตจร์การแพทย์ ได้แบบส ารวจทั้งหมด จ านวน 13 
11 แบบ  14 

3.3.2 ขอบเขตของการบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (the extent to which quality objective have  15 
been met 9.3.2 C-2) 16 

ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการได้น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  17 
มิติที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ณ 

31 ม.ค.61 
1.1 ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  มากกว่าร้อยละ 85 28.66 
1.2.1 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือพัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

อย่างน้อย 5 เรื่อง 24 

1.2.2 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือพัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อย่างน้อย 2 เรื่อง 10 

2. ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ  มากกว่าร้อยละ 87 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร  

มากกว่าร้อยละ 90 56.60 

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA)  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการด าเนินงานสอดคล้อง
กับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบบริหารคุณภาพ PMQA 

รับ Surveillance 
ภายในปี 2561 และ

ได้รับการตรวจ 
PMQA 

ทุกหน่วยงานได้รับ
การตรวจติดตาม

ภายในวันที่ 1 ก.พ.61 
และอยู่ระหว่างจัดท า

แผนตาม PMQA 
หมวด 1-7 

5.การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่องลดการใช้
พลังงานและกระดาษ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 อยู่ระหว่างด าเนินการ 



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  1 
 2 

3.3.3 การจัดการข้อร้องเรียน (9.3.2 C-3) 3 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 4 

สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 5 
  มีหน่วยงานภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวม ๙ หน่วยงาน ที่ได้รับข้อร้องเรียน โดยมีจ านวนรวม6 
ทัง้สิ้น ๑๗ เรื่อง แบ่งเป็นด้านบริหาร ๓ เรื่อง และด้านบริการ ๑๔ เรื่อง มีการด าเนินการปิดข้อร้องเรียนไปแล้ว ๑๖ 7 
เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ เรื่อง (เป็นเรื่องที่ยกมาจากปี ๒๕๖๐) ดังนี้ 8 
 9 

ประเด็นที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ ความผิดพลาดเรื่องเอกสารรวม ๑๑ เรื่อง ได้แก่ เอกสารพิมพ์ผิด 10 
ส่งเอกสารผิดที่ ส่งเอกสารไม่ครบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 11 

 12 
ประเด็นร้องเรียน หน่วยงาน แนวทางแก้ไข / ผลการด าเนินการ 

ด้านบริหาร 
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ๑ เรื่อง 

 
สมป. 

 
ปิดข้อร้องเรียน 

การตัดโอนต าแหน่ง ๑ เรื่อง ศวก.ที่ ๒ ปิดข้อร้องเรียน 
ค่าตอบแทนนอกเวลา ๑ เรื่อง (ยกมาจากปี ๒๕๖๐) ศวก.ที่ ๑๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ด้านการบริการ 
(1) ความผิดพลาดเรื่องเอกสาร 
ไม่ทราบเรื่องแบบฟอร์มใหม่ ๑ เรื่อง 

 
 
สมป. 

 
 
จัดส่งให้/แจ้งช่องทางการรับให้ทราบ 

ปัญหาความพลาดในเอกสาร:พิมพ์ผิด ไม่ได้ลงนาม 
รายละเอียดไม่ครบ๖ เรื่อง  

ศวก.ที่ ๕  
ศวก.ที่ ๘ 

ส่งรายงานฉบับแก้ไขใหม่ให้ 

หน่วยงาน 
จ านวน
เรื่อง 

สถานะ (เรื่อง) 
ปิดข้อ

ร้องเรียน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เสนอ
ผู้บริหาร
พิจารณา 

ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ๑   ๑ ๐ ๐ 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ๒   ๒ ๐ ๐ 
ส านักยาและวัตถุเสพติด ๑   ๑ ๐ ๐ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒          ๑ ๑ ๐ ๐ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ ๕   ๕ ๐ ๐ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ๑   ๑ ๐ ๐ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ ๑   ๑ ๐ ๐ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐(ยกมาจากปี 
๒๕๖๐) 

๑   ๐              
๑ 

๐ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ ๔ ๔ ๐ ๐ 
รวม ๑๗ ๑๖ ๑ ๐ 
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ประเด็นร้องเรียน หน่วยงาน แนวทางแก้ไข / ผลการด าเนินการ 
ศวก.ที่๑๑ 
(๔เรื่อง) 

ได้รับรายงานไม่ครบ ๒ เรื่อง ศวก.ที่ ๕ (๒ 
เรื่อง) 

จัดส่งไปให้เพ่ิมเติม 

ไม่ได้รับเอกสารการช าระเงิน ๑ เรื่อง สยวส. ส่งเอกสารให้ใหม่ 
ส่งเอกสารผิดหน่วยงาน ๑ เรื่อง ศวก.ที่ ๕ (๑ 

เรื่อง) 
ส่งรายงานให้ใหม่ 

 (2) การให้บริการตรวจวเคราะห์/ทดสอบ 
ขอให้ทวนผลการทดสอบน้ าใหม่ ๑ เรื่อง 

 
ศวก.ที่ ๕ 

 
ทดสอบซ้ าและส่งรายงานให้ใหม่ 

ไม่ได้รับผลวิเคราะห์ ๑ เรื่อง สสว. ตรวจสอบแล้วบริษัทรับผลไปแล้ว 
ไม่ไปตรวจเครื่องเอกซเรย์ตามก าหนด ๑ เรื่อง ศวก.ที่ ๗ ด าเนินการแล้ว 
  สรุปค าชมเชยของผู้รับบริการ  1 

หน่วยงาน ค าชมเชย 
ศวก.ที่ ๔ (๓ 
ครั้ง) 

ให้บริการดีเยี่ยม และประทับใจการต้อนรับ การบริการ 

 2 
มติที่ประชุม QMR รองอธิบดีฯจารุวรรณ และที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาการบริการโดย3 

ให้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ ตลอดเวลาราชการ (ไม่พักกลางวัน) 4 
 5 
3.3.4 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและปฏิบัติการแก้ไข (nonconformities and  corrective actions;  6 

9.3.2 C-4) 7 
3.3.5 ผลการเฝ้าระวัง (Monitoring and measurement results;9.3.2 C-5) 8 
3.3.6 ผลการตรวจติดตาม (Audit results;9.3.2 C-6) 9 
ประธานคณะท างานตรวจติดตามภายใน น าเสนอ ดังนี้  10 

สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO9001:2015  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 
 ครั้งที่ 1/2561  29 ธ.ค.2560 - 2 ก.พ. 2561 12 
ข้อก าหนดที่ 5  การเป็นผู้น า 13 
5.1.2  ไม่พบเอกสารที่แสดงถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของหน่วยงาน 14 
5.1.1 g, h, I, j  ไม่ได้ระบุเอกสารของปี 60  มีเฉพาะปี 59    15 
 16 
ข้อก าหนดที่ 6  การวางแผน 17 
ไม่พบหลักฐานการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงว่าไม่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ หรือการให้บริการ / ไม่พบ18 
แผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง - 6 19 
(6.3 Plan for Change) 20 
 21 
ข้อก าหนดที่ 7 การสนับสนุน 22 
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-   ไม่พบการด าเนินการตามข้อ 7.1.4, 7.1.5 และ 7.1.6  1 
        (7.1.4 สภาพแวดล้อมกระบวนการ /7.1.5 ทรัพยากรที่จ าเป็นในการเฝ้าระวังและตรวจวัด /7.1.6 องค์ความรู้2 
ขององค์กร)  3 
-   ขาดการระบุบัญชีองค์ความรู้ที่จ าเป็น 4 
-   เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาต้องถูกจัดท าไว้ และมีการ Update ตามระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง 5 
(7.5.2) 6 
ข้อก าหนดที่ 8  การด าเนินการ 7 
การสื่อสารกับลูกค้า    8 
- หลักฐานที่แสดงต้องก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ เช่นการรับเรื่องร้องเรียน 9 
- ไม่ระบุว่าสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร 10 
       การด าเนินการตามข้อ 8.3  (การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ) ดูการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องและ11 
พิจารณาความสอดคล้องกับข้อก าหนด 12 
ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 13 
• แสดงหลักฐานการด าเนินการให้ครบถ้วน 14 
• เอกสาร 15 
- ใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบัน 16 
- การอ้างเอกสารในระบบ ISO9001:2015 ให้ใช้รหัสให้ตรงกับที่ระบุใน SMART DI 17 
- ใช้แบบฟอร์มต่างๆ ที่กรมก าหนด ใน SMART DI 18 
- ควรระบุ Master list  เป็นหลักฐานที่ระบุเอกสารในระบบคุณภาพ 19 
- ระบบเอกสารใน SMART DI ต้อง share file ให้พร้อมใช้งานโดยเร็ว และต้องสื่อสารให้หน่วยงานอ่ืนทราบ 20 
• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 21 
- เมื่อมีการพัฒนาเพ่ิมรายการวิเคราะห์ หรือปรับปรุงการให้บริการ ควรด าเนินการตามข้อ 8.3   22 
• แผนบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ 23 
- ควรจัดท าแผนบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้ครอบคลุม 24 
- การวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ ต้องก าหนดกิจกรรม ทรัพยากรที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ 25 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และวิธีการประเมินผลของวัตถุประสงค์คุณภาพทั้งหมด 26 
• แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ท าให้เป็นปัจจุบันตามเวลาที่กรมก าหนด 27 
 28 

3.3.7 สมรรถนะของผู้บริการภายนอก (The performance of external  Providers;9.3.2 C-7) 29 
ผู้แทนฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม น าเสนอ ดังนี้  30 
ฝ่ายพัสดุ ได้ด าเนินการประเมินผู้ขาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือน31 

กันยายน 2560 มีผู้ขายที่มีการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในรอบ 6 เดือน จ านวน 30 ราย ซึ่งผ่านเกณฑ์การ32 
ประเมินทั้งหมด 30 ราย โดยเกณฑ์การประเมินจะตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 



 1 
 2 
 3 
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 1 

2 



วาระที่ 3.4  ทรัพยากร (The adequacy of resources ; 9.3.2D) 1 
3.4.1 การได้รับการสนับสนุนของ QMR 2 
 ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการได้น าเสนอการสนับสนุน 3 
➢ งบประมาณในการตรวจรับรอง surveillance 82,925 บาท 4 
➢ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 

220,293 บาท 6 
➢ โครงการตามแผนการตรวจติดตามภายในและการอบรม จ านวน 645,350 บาท 7 
➢ การสนับสนุนด้านขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพได้แก่ การมอบนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ  8 

อนุมัติคณะท างาน สถานที่ท างาน และทรัพยากรต่างๆ 9 
 10 
วาระท่ี 3.5 การระบุความเสี่ยง (The effectiveness of actions taken to address risks and opportunities 11 
; 9.3.2 E) 12 
3.5.1 การระบุความเสี่ยงของกรม 13 
         รองอธิบดีฯนางสาวจารุวรรณ ประธานคณะทีมงานความเสี่ยง น าเสนอ ดังนี้ 14 
 15 

 16 
 17 
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 1 

 2 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรองอธิบดีฯจารุวรรณ แจ้งว่าเนื่องด้วยตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 3 

2563 ต้องมีการเปลี่ยน Version ISO 17025 จึงต้องมีการเตรียมการรองรับ  ซ่ึงแนะน าให้หน่วยงานภายใน4 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับเปลี่ยนการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 ก่อนหน่วยงานภายนอก โดยท่าน QMR 5 
มอบหมาย ผทว.สุธน วงษ์ชีรี เป็น TM  ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 6 

 7 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 8 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 9 
       ผู้จดรายงานการประชุม 10 
 11 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 12 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 13 


