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

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30-12.00 น. 3 
ณ ห้องประชุม 314 อาคาร 14 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 4 

ผู้มาประชุม 5 
1. นางสาววรางคณา   อ่อนทรวง ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  ประธาน 6 
2. นางสาวสมถวิล   สายนภา กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 7 
3. นางสาวน  าฝน   น้อยประเสริฐ กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 8 
4. นางสาวธัญญาภรณ์  มณีวงษ์ กลุ่มนโยบายและแผน 9 
5. นายปุญญภัค   ถายา กลุม่นโยบายและแผน 10 
6. นางสาวศรันญา   มานะรุ่งเรืองสิน กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  11 
7. นางสาวรุจิราพร   แตงผึ ง ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 
8. นางสาววีรวรรณ   ทัศนภิญโญ กลุ่มติดตามและประเมินผล 13 
9. นางสาววีรวรรณ   ลอยมา กลุ่มนโยบายและแผน 14 
10. นายประวัติ   โตกุลวัฒน์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 15 
11.  นางสาวอมรรัตน์   เกษร กลุ่มนโยบายและแผน 16 
12.  นายจุลภัทร   คงเจริญกิจกุล กลุ่มติดตามและประเมินผล 17 
13.  นางสาวรสรินทร์  หมัดสมาน เจ้าพนักงานธุรการ 18 
14. นางน  าอ้อย   ระงับ ฝ่ายบริหารทั่วไป 19 
15. นางสาวธิดารัตน์   นุชถนอม กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เลขานุการ  20 
 21 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 22 
1. นางสาวมนทิรา   รัชตะสมบูรณ์ กลุ่มติดตามและประเมินผล 23 
2. นางสาวสมฤดี   พินิจอักษร กลุ่มนโยบายและแผน 24 
3. นายจุมพต   สังข์ทอง กลุ่มติดตามและประเมินผล 25 
4. นางสาวชิสา   นันทกิจ กลุ่มติดตามและประเมินผล 26 
5. นางสาววันวิสาข์   ทองเปรม ฝ่ายบริหารทั่วไป 27 
6. นางสาวศุภธิดา   มุสตาฟา ฝ่ายบริหารทั่วไป 28 
7. นายอนันต์   ใจมั่น ฝ่ายบริหารทั่วไป 29 
8. นางสาวลัดดาวัลย์   วงศ์ชาชม กลุ่มติดตามและประเมินผล 30 
9. นางสาวธันยนันท์   รอดเหลือจาด กลุ่มนโยบายและแผน 31 
10.นายการัณยภาส   ยาค า กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 32 
11. นางสาวจินตนา   กิ่งแก้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป 33 
12. นางสาวสมพร   ระงับ ฝ่ายบริหารทั่วไป 34 
13. นายศุภฤกษ หุ่นยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
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เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี  1 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 วาระท่ี 1.2 ค าสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 กองแผนงานและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
  1 
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วาระท่ี 1.3 ค าสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั งกรรมการควบคุมภายในและการ1 
บริหารความเสี่ยง กองแผนงานและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 2 

 3 
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วาระท่ี 1.4  ค าสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 55/2561 เรื่อง แต่งตั งคณะท างานพัฒนาคุรภาพบริหาร1 
จัดการภาครัฐ กองแผนงานและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 2 

 3 
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วาระท่ี 1.5 ก าหนดการรับตรวจประเมิน Internal Audit กองแผนงานและวิชาการ ในวันที่  1 
29 มิถุนายน 2561 2 
แผนตรวจติดตามติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครั งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3 
กองแผนงานและวิชาการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยตรวจประเมินตามข้อก าหนดของ  ISO 9001:2015  4 
และ  5 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ตรวจประเมิน   6 
1.น.ส.กุลชญา  ไชยราช 7 
2.น.ส.จรรยา   มีศรี 8 
3.นางธนนันท์  จิตนภากาญจน์ 9 
4.นางล ายงค์   ผึ งสลับ 10 
ขอบเขตการตรวจประเมิน 11 
1.ISO 9001:2015 Quality Management System – Requirement  12 
2.นโยบายคุณภาพ การสื่อสาร วัตถุประสงค์ และตัวชี วัด 13 
3.ข้อก าหนดของหน่วยงาน / คู่มือคุณภาพของหน่วยงาน  14 
-เอกสาร OP WM WI และเอกสารบันทึก 15 
-การน าระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการย่อยสู่การปฏิบัติ 16 
กระบวนการที่ตรวจประเมิน 17 
1.กระบวนงานหลักของหน่วยงาน 18 
2.กระบวนงานสนับสนุนตามบริบทของหน่วยงาน 19 
 20 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 21 
ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั งแรก 22 
 23 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 24 
วาระที่ 3.1 การติดตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารที่ผ่านมา (The status of actions from previous 25 

management review ; 9.3.2 A)  26 
3.1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กอง27 

แผนงานและวิชาการ ปี 2561 28 
โดย...กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 29 
 30 



   แผน/ผลการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ กองแผนงานและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  1 
วัตถุประสงค ์2 

• เพื่อธ ารงรักษา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ระบบบริหารคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ ที่3 
เกี่ยวข้อง 4 

• เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ ทั ง 5 มิติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 5 
• เพื่อรักษามาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 6 
 7 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติการ 

1 การรับทราบนโยบายบริหารคุณภาพของกรมและการ
ด าเนินการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  

   X         ผู้อ านวยการกอง
แผนงานและ
วิชาการ 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
รับทราบ 

 ผลการด าเนนิงานตาม 1    √           
2 ผู้บริหารสื่อสารเรื่องประธานแจง้เพื่อทราบพร้อมทั งให้

แนวทางเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ของ
หน่วยงาน 

X X X X X X X X X X X X ผู้อ านวยการกอง
แผนงานและ
วิชาการ 

เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
รับทราบ 

 ผลการด าเนนิงานตาม 2    √           
3 ทบทวน/แต่งตั งและการมอบหมายงาน    X         ผู้อ านวยการ/

หัวหน้ากลุ่มฝ่าย 
ค าสั่งแต่งตั ง
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
บริหาร
คุณภาพและ
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
ฯ 

 ผลการด าเนนิงานตาม 3    √           
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติการ 

4 จัดท าแผนปฏบิัติการระบบบริหารคุณภาพ ประจ าปี 2561ของ
กองแผนงานและวิชาการและปรับปรุงแผน 

   X         เลขานุการ
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ 

ได้แผนปฏิบัติ
การระบบ
บริหารคุณภาพ
ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2560 

 ผลการด าเนนิงานตาม 4   √            

5 ทบทวน/ประกาศนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงค์คุณภาพกอง
แผนงานและวชิาการ 

   X         ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย/
เลขานุการฯ 

ได้นโยบาย
คุณภาพฯ ลง
วันที่ 4 ม.ค. 
61  

 ผลการด าเนนิงานตาม 5    √           

6 ปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015   X X         ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย 

ได้เอกสาร
คุณภาพของ
กองแผนฉบับ
แก้ไขล่าสุด 

 ผลการด าเนนิงานตาม 6    √           

7 ทบทวนเอกสารระบบบริหารคุณภาพและเอกสารที่
เก่ียวข้องขึ นระบบ Smart DI  

  X X         ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย/
เลขานุการฯ 

น าเอกสารเข้า
ระบบ SMART 
DI 

 ผลการด าเนนิงานตาม 7    √           

8 อบรมเพื่อทบทวนสร้างความเข้าใจในระบบ ISO 
9001:2015 และพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง 

   X         ผู้อ านวยการ/
ผู้แทนกลุ่มฝ่าย 

ผู้เกี่ยวข้องได้
เข้ารับการ
อบรมและได้
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติการ 

ร่วมจัดท าแผน
บริหารความ
เสี่ยงของกอง
แผน 

 ผลการด าเนนิงานตาม 8    √           
9 การตรวจประเมินด้วยตนเอง (Self Audit)    X    X      จัดส่งเอกสาร

ประกอบการ
ท า Self Audit
ครั งที่1 

 ผลการด าเนนิงานตาม 9    √     √      
10 รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน         X    ผู้อ านวยการ/

หัวหน้ากลุ่มฝ่าย/
ผู้แทนกลุ่มฝ่าย 

แผนการตรวจ
ประเมินวันที่  
29 มิ.ย.61 

 ผลการด าเนนิงานตาม 10         √      

11 แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะและเอกสารที่เก่ียวข้องจาก
ผลการตรวจติดตามภายใน  

   X    X X    ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย 

แก้ไข
ข้อบกพร่อง
ตามที่ผู้
ประเมินแจ้ง
เรียบร้อย 

 ผลการด าเนนิงานตาม 11    √           

12 รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก     X      X  ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย 

ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
จากบริษัท 

URS 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติการ 

 ผลการด าเนนิงานตาม 12     √          
13 แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะและเอกสารที่เก่ียวข้องจาก

ผลการตรวจประเมนิภายนอก 
    X        X  ผู้อ านวยการ/

หัวหน้ากลุ่มฝ่าย 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนนิงานตาม 13     √          

14 ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารระดับกอง     X        ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย/
เจ้าหน้าทีก่องแผนฯ 

รายงานการ
ประชุม MR 

 ผลการด าเนนิงานตาม 14         √      

15 ด าเนินการตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ 
ISO 9001:2015 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
1.1ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
มากกว่าร้อยละ 85 
1.2 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยสีุขภาพที่คิดคน้ใหม่
หรือพัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ นอย่างน้อย 1 เรื่อง 
2.ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รบับริการ 
มากกว่าร้อยละ 87 
3.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพฒันา
บุคลากร มากกว่าร้อยละ 90 
4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกองแผนงาน
และวิชาการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
4.2 กองแผนงานและวิชาการมกีารด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2015 และ PMQA 

     X   X X   X   X X   X   X X เรื่องท่ี 1 มอบฝ่าย
บริหารทั่วไป 
เรื่องท่ี 2,3 มอบ
กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล 
เรื่องท่ี 4,5 มอบ
ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย/
เจ้าหน้าทีก่อง
แผนงานและ
วิชาการ 
 

ส่งรายงานผล
การด าเนินการ
ตามนโยบาย
คุณภาพและ
วัตถุประสงค์
คุณภาพเดือน
ม.ค.และเม.ย.
61แก่ เลขา 

QMR  
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติการ 

5.ลดการใช้พลังงานและกระดาษ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 10  
 ผลการด าเนนิงานตาม 15    √   √        

16 ติดตามและประเมินผลตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์
คุณภาพ  

           X   X X ผู้อ านวยการกอง
แผนงานและ
วิชาการ 

 

 ผลการด าเนนิงานตาม 16               
17 รายงานผลการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหาร

คุณภาพต่อ QMR 
     X      X ผู้อ านวยการกอง

แผนงานและ
วิชาการ 

 

 ผลการด าเนนิงานตาม 17               
 1 
 2 
     มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  3 
 4 



วาระที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ (Changes in 1 
external and internal issues. That are relevant to the quality management system;9.3.2B) 2 
 เลขานุการ QMR น าเสนอการเปลี่ยนแปลงประเด็นภายนอกได้แก่  3 
➢ พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติและการแต่งตั งคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานในการเตรียมการ 4 

และเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติ / การจัดท าวงเงินและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับพรบ.ปฏิรูป5 
ประเทศ 6 
➢ (ร่าง) แผนปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 7 
➢ แนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข & Success Story  8 
➢ การจัดเขตสุขภาพตามยุทธศาสตร์ภาค 6 ภาค 9 
➢ การปฏิรูปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 

 11 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานได้ให้แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปกรม12 
และกองแผนฯ ดังนี  13 
1. การจัดท างบประมาณมีแผนบูรณาการที่มีความจ าเพาะเพ่ิมมากขึ น ให้ความส าคัญกับการเตรียมข้อมูล 14 
2. ต้องวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลง หรือ plan for change คือการหาวิธิหรือแนวทางที่จะรับความ15 
เปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการลด ปรับ เลิก หรือเพ่ิมภารกิจให้ทันความเปลี่ยนแปลง เช่นการปรับรูปแบบวิธีการ16 
สื่อสาร การใช้ Video Conference /การสร้างความมีส่วนร่วม 17 
3. เตรียมความพร้อมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 18 
4. ภารกิจงานด้านต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลที่กลุ่มวิชาการฯ 19 
5.พัฒนาระบบสารสนเทศให้รวดเร็วและลดขั นตอนการท างาน 20 
6.แผนพัฒนาบุคลกร โดยเตรียมความพร้อมในการสมัครเรียนป.เอก /การประเมินช านาญการ/การอบรมผู้บริหาร21 
ระดับต้น  22 
 23 
วาระที่ 3.3 ข้อมูลสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ (Information on the performance and 24 
effectiveness of the quality management system including trend in 9.3.2 C) 25 

3.3.1 ความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง (customer satisfaction and Poe back 26 
from relevant interested parties ;9.3.2 C-1) 27 

นายปุญญภัค ถายา กลุ่มติดตามและประเมินผล  น าเสนอ ผลการประเมินความพึงพอใจ กองแผนฯ รอบ 6 28 
เดือน ได้ร้อยละ 81.20 โดยมีรายละเอียด ดังนี  29 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีต่อกองแผนงานและวิชาการ (ผน.) โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม30 
มีความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 31 
พบดังนี  32 

➢ ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยมีความพึง33 
พอใจในเรื่องระบบบริการโปร่งใส ตรวจสอบได้ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) 34 

➢ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) โดยมีความพึงพอใจ ในเรื่อง35 
ความเต็มใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) 36 

➢ ด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยมีความพึงพอใจในเรื่องความ37 
หลากหลายของช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร (เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน Social Media) สูงที่สุด 38 
(ค่าเฉลี่ย 4.07) 39 
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➢  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (กรณีมาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ) โดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก 1 
(ค่าเฉลี่ย 4.08) โดยมีความพึงพอใจ 2 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ มีดังนี  3 
➢ ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ/ขั นตอนในการทางาน เช่น แบบสอบถามขาดความชัดเจน ทาให้ได้ข้อมูลไม่4 

แม่นย า / ไม่มีค าถามถึงประสิทธิผลการทางาน / การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลควรส่งผล5 
เร็วขึ น เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงได้ทันเวลา / ควรเปิดเผยคะแนนผลการประเมินให้ทราบ / ควรมีการ6 
เตรียมข้อมูลเพ่ือพิจารณาทาโครงการที่เหมาะสมล่วงหน้า ก่อนการท าโครงการ 7 

➢ ข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่บางท่านแสดงกิริยาไม่เหมาะสม 8 
➢ ข้อเสนอแนะด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น กรณีมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรแจ้งหน่วยงานทราบ9 

ช่วงเวลา เพ่ือตรวจสอบข้อมูล / ควรมีการสื่อสารที่เป็นทางการด้วย ไม่ยึดติดแต่ทาง line อย่างเดียว / ควร10 
เพ่ิมการสื่อสารให้ทั่วถึง โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติใหม่ เช่น การลงข้อมูล Doc เนื่องจากบางหน่วยงานมีการ11 
ตีความแตกต่างกัน / เอกสารที่เกี่ยวกับการติดตามงาน ถ้านาขึ นใน website ของกองแผนฯ จะดีมาก 12 

จุดเด่นในการให้บริการ มีดังนี  13 
➢ จุดเด่นด้านกระบวนการ/ขั นตอนให้บริการ เช่น มีขั นตอนการให้บริการที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน / กองแผนฯ 14 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ นอย่างเห็นได้ชัด / มีการใช้ IT ในการพัฒนางาน 15 
➢ จุดเด่นด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ / บุคลากรมีความรู้16 

ความเข้าใจในงาน ให้คาแนะนาได้ชัดเจน และสามารถให้ข้อมูลแทนผู้รับผิดชอบหลักได้ / พูดอัธยาศัยดี 17 
➢ จุดเด่นด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น มีหลากหลายช่องทางในการสื่อสาร / มีการพัฒนาปรับปรุงการให้ข้อมูลและ18 

ช่องทางการติดต่อมากขึ น / รวดเร็วในการให้ข้อมูลด้านงบประมาณ และการสื่อสารเป็นมิตร / ช่องทาง19 
ติดต่อ สะดวก รวดเร็ว / ติดตาม สอบถาม และชี แจงข้อมูลเป็นระยะๆ / สามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่20 
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 21 
 22 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้ปรับปรุงเว็บไซต์กองแผนฯ โดยมอบหมาย 23 

นายการัณยภาส  ยาค า เป็น DIO กองแผนฯ แทนนายประวัติ เพ่ือรับผิดชอบเว็บไซต์กองแผนฯ และมอบหมาย24 
นายจุลภัทรเป็นผู้ดูแล (Admin) Facebook กองแผนงานและวิชาการร่วมกับนายประวัติ โดยให้ทุกกลุ่มฝ่ายที่มี25 
การจัดกิจกรรมต่างๆ รายงานผลการด าเนินกิจกรรมและรูปภาพลงไลน์กองฯ /จัดท า QR Code เพ่ือให้26 
ผู้รับผิดชอบสื่อสารต่อไป  27 

 28 
3.3.2 ขอบเขตของการบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (the extent to which quality objective have  29 

been met 9.3.2 C-2) 30 
เลขา QMR ได้น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี   31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 



ล ำดับ มิติ ตัวช้ีวัด ก ำหนดวัดผล เกณฑ์ผ่ำน ค่ำทีว่ัดได้ ผลกำรประเมิน สถำนะ
หมำยเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

1
1.1 ประสิทธผิล: ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทุกไตรมาส มากกวา่ร้อยละ 85 82.36 14 จาก 17 

โครงการ
ไมผ่่าน รุจิราพร

1.2 นวตักรรม: 1.2.1 จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหมห่รือ
พฒันาต่อยอดทีเ่พิม่ขึ้นจากปีงบประมาณทีผ่่านมาอย่างน้อย 1 
เร่ือง

ทุกไตรมาส เพิม่จากปีทีผ่่านมาอย่างน้อย 5 เร่ือง 1.00 โปรแกรมการ
ควบคุมและ
เบิกจ่ายวสัดุ

ผ่าน ประวติั

2
2.1 คุณภาพ: ร้อยละระดับความพงึพอใจผู้รับบริการ ทุกไตรมาส มากกวา่ร้อยละ 87 81.20 ไมผ่่าน ปุญญภัค

3
3.1 การพฒันา: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากร ทุกไตรมาส มากกวา่ร้อยละ 90 93.33 ผ่าน วรีวรรณ

4
4.1 การพฒันา: กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มกีารบริหารจัดการทีดี่ตามหลัก

ธรรมาภิบาล
กนัยายน ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

มากกวา่ร้อยละ 80
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

น้ าฝน

4.2 ประสิทธผิล: กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มกีารด าเนินงานสอดคล้องกบั
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ และระบบบริหารคุณภาพ PMQA

กนัยายน ได้รับการตรวจประเมนิ Surveillance ตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ภายในปี 
2561 และมกีารด าเนินการตาม PMQA 
หมวด 1-7

รับการตรวจ 
Internal Audit
 วนัที ่1 กพ.61

 + จัดต้ัง
คณะกรรมการ 

ISO/PMQA

คณะกรรมกา
ร 

ISO/PMQA

5
5.1 ประสิทธภิาพ: ลดการใช้พลังงานและกระดาษ ทุกไตรมาส ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 10 12.85 ผ่าน ประวติั

ภำวะผู้น ำและกำรบริหำรจดักำรทีดี่

กำรเงินกำรตลำด

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015 ประจ ำปีงบประมำณ 2561

หน่วยงำน : .........กองแผนงำนและวิชำกำร........................... ประจ ำเดือน ....เมษำยน...พ.ศ. ...2561......

ผลติภัณฑ์และกระบวนกำร

กำรใหค้วำมส ำคัญกับผู้บริกำร

กำรใหค้วำมส ำคัญกับบุคลำกร

1 



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และคาดว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพเมื่อสิ นปีงบประมาณ และประธาน1 
มอบหมายให้รายงานประสิทธิภาพการลดการใช้พลังงาน (น  ามัน) เพ่ิมเติมด้วย  2 

 3 
3.3.3 การจัดการข้อร้องเรียน (9.3.2 C-3) 4 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2561 กองแผนฯยังไม่มีข้อร้องเรียน  5 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 
3.3.4 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและปฏิบัติการแก้ไข (nonconformities and  corrective actions;  8 

9.3.2 C-4) 9 
3.3.5 ผลการเฝ้าระวัง (Monitoring and measurement results;9.3.2 C-5) 10 
3.3.6 ผลการตรวจติดตาม (Audit results;9.3.2 C-6) 11 
เลขานุการ QMR  น าเสนอ ดังนี   12 
คณะท างานตรวจติดตามภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการตรวจติดตามภายในครั งที่ 1  13 

ประจ าปี 2561 ในวันที่ 1 ก.พ.61 และผลการประเมิน กองแผนฯ ดังนี  14 
➢ ข้อสังเกตที่ได้ ( OBS) ไม่พบแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือเอกสารที่ได้พิจารณาแล้วไม่พบการเปลี่ยนแปลง 15 

ที่กระทบกับการให้บริการ (ข้อก าหนด 6.3 แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง )  16 
➢ ข้อสังเกตเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ  17 

1.ข้อสังเกตที่ดี กองแผนฯมีการด าเนินงานสอดคล้องกับข้อก าหนดคุณภาพ ISO9001:2015  อย่างครบถ้วนและ18 
ต่อเนื่อง 19 
2.ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง : การแสดงเอกสารหลักฐาน หากมี WM ระดับกรมก าหนดไว้ ควรแสดงให้ครบตามที่ 20 
WM ก าหนด เช่น 0600 WM 0008 ควรแสดงหลักฐานในข้อ 10.0-10.7 เป็นต้น  21 

➢ โดยเลขา QMR ได้ส่งเอกสารแก้ไข คือ แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง กองแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561  22 
และผ่านการแก้ไขและปิดข้อสังเกตที่ได้รับ ตามหนังสือที่ สธ 0602/0878 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก้ไขข้อสังเกตจาก23 
การตรวจติดตามภายในครั งที่ 1 ประจ าปี งปม.2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 24 
 25 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
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3.3.7 สมรรถนะของผู้บริการภายนอก (The performance of external  Providers;9.3.2 C-7) 1 
ฝ่ายบริหาร  น าเสนอ ดังนี   2 
ฝ่ายพัสดุ ได้ด าเนินการประเมินผู้ขาย ครั งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน3 

มีนาคม 2561 มีผู้ขาย จ านวน 30 ราย ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทั งหมด 12 ราย โดยเกณฑ์การประเมินจะตรวจสอบ4 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  5 

 6 
 7 
วาระที่ 3.4  ทรัพยากร (The adequacy of resources ; 9.3.2D) 8 
3.4.1 การได้รับการสนับสนุนของ QMR 9 
 กองแผนงานและวิชาการได้น าเสนอการสนับสนุน 10 
➢ งบประมาณในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของกรม 11 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 15-16 มกราคม 61 จ านวน  220,293 บาท 12 
➢ การสนับสนุนด้านขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพได้แก่ การมอบนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ  13 

อนุมัติคณะท างาน สถานที่ท างาน และทรัพยากรต่างๆ 14 
 15 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 
 18 
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วาระท่ี 3.5 การระบุความเสี่ยง (The effectiveness of actions taken to address risks and 1 
opportunities ; 9.3.2 E) 2 
            นางสาวสมถวิล สายนภา ประธานกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กองแผนฯ น าเสนอ3 
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 กองแผนงานและวิชาการ ตามกระบวนการหลักและกระบวนการ4 
สนับสนุน 5 

 6 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และประธานมีข้อสั่งการ ส าหรับความเสี่ยงสีแดง ดังนี   7 

1.ความเสี่ยงเรื่องบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภาระงาน: มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารวิเคราะห์ปริมาณงานเพ่ือน าเสนอต่อไป 8 
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ : ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บันทึกข้อผิดพลาดในการท างานของ9 
บุคลากรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน 10 
3.การควบคุมพัสดุไม่มีประสิทธิภาพ : เนื่องจากปัญหานี ได้รับการแก้ไขแล้ว มอบหมายนายประวัติจัด KM ในเรื่อง11 
นวัตกรรมการจัดการพัสดุกองแผนฯ 12 
 13 

 วาระที่ 3.6 โอกาสในการพัฒนา (Opportunities for improvement ; 9.3.2 F)  14 
               ประธานได้ให้ข้อเสนอโอกาสในการพัฒนา คือการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด ISO 9001:2015 กับภารกิจของ15 
ตนเองและในภาพรวมของหน่วยงาน เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามข้อก าหนด ไม่ได้ท าเพียงเพ่ือให้ผ่าน16 
การประเมินเท่านั น และเมื่อเข้าใจระบบคุณภาพอย่างแท้จริงแล้วจะสามารถน ามาลดภาระงานที่ซ  าซ้อนลงได้ และ17 
กล่าวชื่นชมบุคลากรกองแผนฯที่ร่วมกันพัฒนาระบบคุณภาพได้ดีขึ น  18 
 19 
 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 20 
 วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 21 
 22 
 23 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 24 

       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 25 
       ผู้จดรายงานการประชุม 26 
 27 
       นางสาวสมถวิล  สายนภา 28 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 29 
 30 


