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 รายงานการประชุม 1 

ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ Management Review ของ กองแผนงานและวชิาการ 2 

คร้ังที ่2/2560 วนัที ่19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30  น. 3 

ณ ห้องประชุม 314 อาคาร 14 ช้ัน 3 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4 

ผู้มาประชุม 5 
 6 

1. นางสาววรางคณา   อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ ประธาน 7 

2. นางสาวมนทิรา   รัชตะสมบูรณ์ กลุ่มติดตามและประเมินผล  8 

3. นางสาวสมถวลิ   สายนภา  กลุ่มติดตามและประเมินผล 9 

4. นายจุมพต    สังขท์อง กลุ่มติดตามและประเมินผล 10 

5. นางสาวน ้าฝน   นอ้ยประเสริฐ งานหอ้งสมุด 11 

6.     นางสาวศรันญา   มานะรุ่งเรืองสิน กลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์  12 

7.   นางสาวรุจิราพร   แตงผึ้ง  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 13 

8.   นางสาววนัวสิาข ์  ทองเปรม ฝ่ายบริหารทัว่ไป 14 

9. นางสาวศุภธิดา   มุสตาฟา ฝ่ายบริหารทัว่ไป 15 

10. นายอนนัต ์   ใจมัน่  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 16 

11. นางสาวลดัดาวลัย ์  วงศช์าชม กลุ่มติดตามและประเมินผล 17 

12. นางสาววรีวรรณ   ทศันภิญโญ กลุ่มติดตามและประเมินผล 18 

13.  นายประวติั   โตกุลวฒัน์ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 19 

14.   นายจุลภทัร   คงเจริญกิจกุล กลุ่มติดตามและประเมินผล 20 

15.   วา่ท่ี ร.ต. รัฐพล   ชาวสี  กลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ 21 

16.   นายการัณยภาส   ยาค า  งานหอ้งสมุด 22 

17.   นางน ้าออ้ย                 ระงบั  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 23 

18.   นางสาวธิดารัตน์   นุชถนอม กลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์  เลขานุการ 24 

 25 

ผู้ไม่มาประชุม 26 

 1.    นางวณิฏัฐา    เอกฉมานนท ์ กลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ 27 

2. นางสาวสมฤดี   พินิจอกัษร กลุ่มนโยบายและแผน 28 

3. นางสาวชิสา    นนัทกิจ  กลุ่มติดตามและประเมินผล 29 

4. นางสาวธญัญาภรณ์   มณีวงษ ์ กลุ่มนโยบายและแผน  30 

5. นายปุญญภคั   ถายา  กลุ่มนโยบายและแผน 31 
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         6.นางสาววรีวรรณ   ลอยมา  กลุ่มนโยบายและแผน 1 

         7. นางสาวอมรรัตน์   เกษร  กลุ่มนโยบายและแผน 2 

         8. นางสาวสุพสัตา  นนกะโทก    กลุ่มติดตามและประเมินผล 3 

         9. นางสาวธนัยนนัท ์  รอดเหลือจาด กลุ่มนโยบายและแผน 4 

         10. นางสาวจินตนา   ก่ิงแกว้  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 5 

          11. นางสาวสมพร   ระงบั  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 6 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 7 

ประธานในท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 8 

วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 9 

 ไม่มี  10 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 11 

ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบแลว้ไม่มี12 

การแกไ้ข 13 

มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 14 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 15 

 3.1 ทบทวนลกัษณะส าคัญขององค์การ 16 

       หัวหน้ากลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์และหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จดัท าลกัษณะ17 

ส าคญัขององคก์าร กองแผนงานและวิชาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลงัจากไดรั้บ18 

การแกไ้ขภายหลงัการประชุมทบทวน MR คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 และน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกนั19 

พิจารณา แกไ้ขและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั  20 

 มติที่ประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นชอบในลกัษณะส าคญัองค์กรท่ีได้ท าการแกไ้ขแลว้ และร่วมกนัให้21 

ขอ้เสนอแนะในขอ้ (7) ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผลผลิต/การให้บริการ ความตอ้งการ/ความคาดหวงัท่ี22 

ส าคญั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้งครบถว้นมากท่ีสุด 23 

วาระที ่4 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ  24 

 4.1 ทบทวนระบบบริหารคุณภาพเพิ่มเติมในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน25 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารคุณภาพ โดยประธานใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 26 

• การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก มีการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร แต่ยงัคงให้ด าเนินการดา้น27 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงขณะน้ี ในส่วนของกรมฯได้มีค  าสั่งแต่งตั้งผูแ้ทนฝ่าย28 

บริหารคุณภาพระดบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(QMR) ได้แก นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีฯ และค าสั่ง 29 

แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และก าลงัด าเนินการจดัท าค าสั่ง30 

แต่งตั้งคณะท างานอีก 4 คณะได้แก่ คณะท างานเอกสารสนเทศ คณะท างานตรวจติดตามภายใน คณะท างาน31 

พฒันากระบวนการและบริการ และคณะท างานพฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑ ์32 
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• การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายใน : ในส่วนของกองแผนฯยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงภายในท่ีชดัเจน แต่ 1 

ให้น าระบบบริหารคุณภาพมาปรับให้เขา้กบังานประจ า เช่น การเขียนใบใช้รถ ใบจองห้องประชุม การเขียนใบ2 

เบิกจ่ายพสัดุ เป็นตน้  3 

 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ  4 

วาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 5 

                ไม่มี 6 

  7 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 8 

 9 

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม     ผูจ้ดรายงานการประชุม 10 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  ผูต้รวจรายงานการประชุม 11 


