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สรุปการประชุมคณะท างานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

************** 
 

วาระ เรื่อง/สาระ มติที่ประชุม 
1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

1.1 ค ำสั่งกรมฯ ที่  3598/2561 ลว. 29 พย. 
2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรระบบ
เอกสำรและสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

รับทรำบ 

2 รับรองรายงานการประชุม 
(ไม่มีเนื่องจำกเป็นกำรประชุมครั้งแรก) 

 

3 เรื่องสืบเนื่อง 
(ไม่มี) 

 

4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
4.1 แผนปฏิบัติกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพ

มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือธ ารงรักษาและปรับปรุงอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง ร ะ บ บ บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ  ISO 
9001:2015 ในขอบเขตที่กรมฯ ได้รับการรับรอง 
และเพ่ือรับการตรวจประเมิน  โดยแผนได้รับ
อนุมัติจาก QMR เมื่อวันที่ ๓๑ ตค.๒๕๖๑ 

รบัทรำบ 

๔.๒ แผนปฏิบัติกำรคณะท ำงำนจัดกำรระบบเอกสำร
และสำรสนเทศฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
วัตถุประสงค์: เพ่ือทบทวน/ปรับปรุง/จัดท ำ
เอกสำรในระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015  
ผสานเอกสารให้สอดรับกับข้อก าหนดด้านบริหาร
จัดการของระบบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
และบ ารุงรักษาระบบเอกสารและสารสนเทศ 
(Smart DI)  โดยแผนได้รับ อนุมัติจาก QMR 
เมื่อวันที่ ๑๓ กพ.๒๕๖๒ 

รับทรำบ 
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วาระ เรื่อง/สาระ มติที่ประชุม 
4.3 จ ำนวนเอกสำรในระบบ Smart DI ณ เดือน มีค.

๒๕๖๒ 
- เอกสำรระดับกรม   รวม    175   รำยกำร 
- เอกสำระดับหน่วยงำน รวม ๔๑๔  รำยกำร 
รวมทั้งสิ้น  ๕๘๙  รำยกำร 

- รับทรำบ 
- มอบฝ่ำยเลขำนุกำร ท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำน
ทีจ่ัดท ำคู่มือคุณภำพ ระบบ ISO 9001:2015 
ของหน่วยงาน ว่า ระบบ ISO 9001:2015 ใช้
คูม่ือคุณภาพเล่มเดียว คือ คู่มือคุณภาพของ
กรม 

๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
5.1 กำรทบทวนเอกสำรในระบบบริหำรคุณภำพ ISO 

9001:2015 
 

5.1.1 เอกสำรระดับกรม  
 - คู่มือคุณภำพ 0600 QM 0001 แก้ไขครั้งที่ ๐๒  

ประกาศใช้เดือน กย.๒๕๖๑ 
- เห็นสมควรให้ปรับปรุงเนื้อหำให้เป็นปัจจุบัน 
ในส่วนของภำคผนวกท่ีเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้แก่ นโยบำยและ
วัตถุประสงค์คุณภำพ ผังลักษณะส ำคัญของ
องค์กำร  โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง เป็นต้น  
โดยให้คณะท ำงำน ช่วยดูเนื้อหำของ QM  
ในส่วนที่ควรปรับปรุง และแจ้งฝ่ำยเลขำนุกำร 
ภำยในวันที่ 23 เมย.2562  
- กระบวนกำรต้นแบบ เห็นสมควรเสนอ QMR 
เรื่อง กำรผสำนเอกสำรให้สอดรับกับข้อก าหนด
ด้านบริหารจัดการของระบบมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคัดเลือกหน่วยงำนน ำร่อง 
ส่วนกลำง 1 หน่วยงำนและ ศวก. 1 หน่วยงำน  
โดยประยุกต์ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
ในกำรด ำเนินงำน 

 - คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรควบคุมเอกสำร 
และบันทึก 0600 WM 0001 แก้ไขครั้งที่ ๐๑ 
ประกาศใช้ เดือน ตค.๒๕๖๑ 

- มอบฝ่ำยเลขำนุกำรปรับปรุงเนื้อหำให้เป็น
ปัจจุบัน โดยให้คณะท ำงำน ช่วยดูเนื้อหำ 
ในส่วนที่ควรปรับปรุง และแจ้งฝ่ำยเลขำนุกำร 
ภำยในวันที่ 23 เมย.2562  

 - ประธำนคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์เสนอให้คณะท ำงำนจัดระบบ
เอกสำรฯ พิจำรณำเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำ
เอกสำรด้ำนเทคนิคของกรมฯ DMSc SOP 

มอบฝ่ายเลขานุการ ท าหนังสือแจ้งประธาน  
คทง.บริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
- 0600 WM 0001 ในระบบ ISO 9001:2015 
มีการก าหนดรูปแบบ/หัวข้อ ของ  SOP เพ่ือ
รองรับเอกสารด้านเทคนิคไว้แล้ว โดยอ้างอิง
ตาม SOP for Writing SOPs ของเดิม 
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วาระ เรื่อง/สาระ มติที่ประชุม 
- การตรวจรับรองเอกสารก่อนน าขึ้นระบบและ
การทบทวนเอกสารประจ าปี คทง.จัดระบบ
เอกสารฯ จะรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
โดยจะปรึกษา/ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ตามความเหมาะสม  

๕.๑.๒ เอกสำรระดับหน่วยงำน - ผอ.ศทส. ขอความร่วมมือหน่วยงานให้
ตรวจสอบเอกสารในระบบ Smart DI ว่ามี
เอกสารค้างการด าเนินการอยู่ในระบบหรือไม่
และให้ด าเนินการกับเอกสารให้สิ้นสุด
กระบวนการ  
- มอบฝ่ำยเลขำนุกำร ท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำน
ให้ด ำเนินกำรทบทวนเอกสำรในระบบ 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เอกสำรมีควำม
ถูกต้อง พอเพียง เหมำะสมและเป็นปัจจุบัน 
ตำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ 
0600 WM 0001 

6 เรื่องอ่ืน ๆ 
(ไม่มี) 

 

 
 

หรรษำ  ทองค ำ ผู้สรุป 
เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ 

22 เมษำยน 2562 
 
 


