
การด าเนินการบริหารจัดการองค์การ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562



➢ผู้ตรวจประเมิน (บริษัท URS ) แจ้งปิดประเด็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องจากการตรวจ 
surveillance เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 61 เรียบร้อยแล้ว

➢ผู้ตรวจประเมิน แจ้งหลักเกณฑ์รอบระยะเวลาการตรวจ  surveillance ปีละ 
1 ครั้ง โดยกรมฯจะได้รับการตรวจประเมิน ช่วงเดือนสิงหาคม 2562

สรุปประเด็นจากที่ประชุม QMR Meeting 2/2562 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62



สรุปประเด็นจากที่ประชุม QMR Meeting 2/2562 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62
คณะท างาน เป้าหมาย ปี 2562

1. คณะท างานจัดการ
เอกสารและสารสนเทศ   

ควบรวมเอกสารด้านการบริหารจัดการร่วมกับเอกสารด้าน Technical 
อย่างน้อย 3 เรื่อง 

2. คณะท างานตรวจติดตาม
ภายใน  

การตรวจติดตามภายใน จะบูรณาการระบบ ISO9001 และ PMQA  
- ปรับ checklist

3. คณะท างานพัฒนา
กระบวนการและนวัตกรรม

กระบวนการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้
ใช้แบบฟอร์มตามระบบคุณภาพ ร้อยละ 100

4. คณะท างานจัดการความ
เสี่ยง

ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 100



คณะท างาน เป้าหมาย ปี 2562

5. คณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์         

1.จัดท าบัญชีครุภัณฑ์พื้นฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เป็นปัจจุบัน  (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 23 เม.ย.62)*
2.คู่มือการจัดท า/สอบเทียบ บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 10 เครื่อง 
3. ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AMS ให้มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

6. คณะท างานบริหารจัดการแผนการ
ทดสอบความช านาญ 

DMSc PTP ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองก่อน  ได้รับการรับรอง
เพ่ิมขึ้น 10 แผนงาน

7. คณะอนุกรรมการและคณะท างาน
ด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 

คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน ชีวภาพ เคมี และรังสี

สรุปประเด็นจากที่ประชุม QMR Meeting 2/2562 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62



➢ ขอให้คณะท างานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ส่งแผนปฏิบัติการ มายังกอง
แผนงานและวิชาการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อเสนอท่าน QMR 
อนุมัติและแจ้งให้ทราบต่อไป

➢ขอให้แต่ละหน่วยงานทัง้ส่วนกลางและ ศวก. ส ารวจครุภัณฑ์พื้นฐานเพิม่เติม
จากปี 2559 ส่งมายังคณะท างานบริหารจัดการเครือ่งมือวิทยาศาสตร์  

ภายในวันที่ 27 มกราคม 2562*****

➢ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100

ปรับเป้าหมายในวัตถุประสงค์คุณภาพ (ซึ่งก าหนดไว้ ร้อยละ 96)



รายงานผลตามตัวชี้วัดตามนโยบายวัตถุประสงค์คุณภาพ รอบ 3 เดือน
มิติ ตัวชี้วัด เกณฑ์ผ่าน ค่าท่ีวัดได้ ผู้รับผิดชอบ

1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

1.1 ประสิทธิผล ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มากกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 14.26 ผน.

1.2 นวัตกรรม 1. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนา
ต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนา
ต่อยอด 
มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค

อย่างน้อย 8 เรื่อง

อย่างน้อย 2 เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ส านักวิชาการฯ
/ผน.

2 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ

2.1 คุณภาพ ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ มากว่าร้อยละ 87 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

กพร.

3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร

3.1 การพัฒนา บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มากกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 9.52 สล. (ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที)่



มิติ ตัวชีว้ัด เกณฑ์ผ่าน ค่าที่วัดได้ ผู้รับผิดชอบ

4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี

4.1 การพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA)

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
คณะท างานจัดการความเสี่ยง

4.2 ประสิทธิผล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการด าเนินงาน
สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบบริหารคุณภาพ 
PMQA 

ได้รับการตรวจประเมิน/ 
Surveillance ตามมาตรฐาน 

9001 : 2015 และมีการบูรณาการ
ระบบ PMQA /ระบบบริหาร

คุณภาพห้องปฏิบัติการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

คณะเลขานุการ QMR / 
คณะท างานภายใต้ระบบบริหาร

คุณภาพ

5 การเงินการตลาด

5.1ประสิทธิภาพ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 ร้อยละ 19.23 ฝ่ายคลัง สล.

5.2 ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 5 ล้าน
ขึ้นไป 

ผลการ Validate/ผลการตรวจ
วิเคราะห/์การเพ่ิมมูลค่า-สร้าง
รายได้ (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ตรวจสอบข้อมูล

หน่วยงานท่ีมีครุภัณฑ์ราคา 5
ล้านขึ้นไป 

รายงานผลตามตัวชี้วัดตามนโยบายวัตถุประสงค์คุณภาพ รอบ 3 เดือน




