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 รายงานการประชุม 1 

ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ Management Review ของ กองแผนงานและวชิาการ 2 

คร้ังที ่1/2560 วนัที ่28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-15.30 น. 3 

ณ ห้องประชุม 314 อาคาร 14 ช้ัน 3 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4 

ผู้มาประชุม 5 
 6 

1. นางสาววรางคณา   อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ ประธาน 7 

2. นางวณิฏัฐา    เอกฉมานนท ์ กลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ 8 

3. นางสาวมนทิรา   รัชตะสมบูรณ์ กลุ่มติดตามและประเมินผล  9 

4. นางสาวสมฤดี   พินิจอกัษร กลุ่มนโยบายและแผน 10 

5. นางสาวสมถวลิ   สายนภา  กลุ่มติดตามและประเมินผล 11 

6. นายจุมพต    สังขท์อง กลุ่มติดตามและประเมินผล 12 

7. นางสาวน ้าฝน   นอ้ยประเสริฐ งานหอ้งสมุด 13 

8. นายปุญญภคั   ถายา  กลุ่มนโยบายและแผน 14 

9. นางสาววรีวรรณ   ลอยมา  กลุ่มนโยบายและแผน 15 

10.   นางสาวอมรรัตน์   เกษร  กลุ่มนโยบายและแผน 16 

11.   นางสาวศรันญา   มานะรุ่งเรืองสิน กลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์  17 

12.   นางสาวรุจิราพร   แตงผึ้ง  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 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 
 27 

1. นางสาวชิสา    นนัทกิจ  กลุ่มติดตามและประเมินผล 28 

2. นางสาวธญัญาภรณ์   มณีวงษ ์ กลุ่มนโยบายและแผน  29 

3. นางสาวลดัดาวลัย ์  วงศช์าชม กลุ่มติดตามและประเมินผล 30 

4. นางสาววรีวรรณ   ทศันภิญโญ กลุ่มติดตามและประเมินผล 31 
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5. นางสาวธนัยนนัท ์  รอดเหลือจาด กลุ่มนโยบายและแผน 1 

6. นางสาววนัวสิาข ์  ทองเปรม ฝ่ายบริหารทัว่ไป 2 

7. นางสาวศุภธิดา   มุสตาฟา ฝ่ายบริหารทัว่ไป 3 

8. นายอนนัต ์   ใจมัน่  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 4 

9. นางสาวจินตนา   ก่ิงแกว้  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 5 

10.   นางสาวสมพร   ระงบั  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 6 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 7 

ประธานในท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 8 

วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 9 

 1.1 ประธานแจง้วา่ จากการประชุมกรมเดือนมิถุนายน 2560 ท่านอธิบดีไดมี้นโยบายท่ีให้ท าการต่ออายุ10 

ใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เน่ืองจากเป็นการรับรองระบบคุณภาพของกรมและเป็นการ11 

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมอบหมายให้นพ.สมฤกษ์ รองอธิบดีท าหน้าท่ี QMR โดยกรมตอ้งท า surveillance   12 

พร้อม  re-certification ให้แลว้เสร็จก่อนวนัท่ี 7 กนัยายน 2560  โดยในส่วนของการ Internal Audit กองแผนงาน13 

และวิชาการจะไดรั้บการตรวจในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 จึงขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายให้ความร่วมมือและขอ้มูลใน14 

การเตรียมรับการตรวจรับรองดว้ย  15 

 1.2 ประธานแจง้นโยบายระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 16 

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน 256017 

ดงัน้ี  18 

 เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กองแผนงานและวิชาการจึง19 

ก าหนดนโยบายคุณภาพ ด้านนโยบาย งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานวิชาการ งาน20 

วิเทศสัมพนัธ์ รวมทั้งงานบริการห้องสมุด เป็นหน่วยสนับสนุนการพฒันางานตามภารกิจการแก้ไขปัญหา21 

ทางการแพทย์และสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์ -22 

การแพทยใ์นการเป็นองคก์รชั้นน าดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นระดบัประเทศ และภูมิภาคเอเชีย 23 

 โดยก าหนดใหมี้วตัถุประสงคคุ์ณภาพดงัน้ี 24 

1.สนบัสนุนงานดา้นนโยบาย แผนงบประมาณ การติดตามประเมินผล งานวิชาการ งานวิเทศ -สัมพนัธ์ รวมทั้ง25 

งานบริการหอ้งสมุด อยา่งมีประสิทธิภาพ 26 

2.ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจและมัน่ใจในผลงานและการสนบัสนุน/บริการของกองแผนงานและวชิาการ 27 

ซ่ึงก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญัใน 4 มิติดงัน้ี 28 

มิติท่ี 1  ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ 29 

  1.1 ประสิทธิผล : ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีมากกวา่ร้อยละ 85 30 

มิติท่ี 2  การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ 31 

  1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละระดบัความพึงพอใจผูรั้บบริการ มากกวา่ร้อยละ 87 32 
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มิติท่ี 3 การใหค้วามส าคญักบับุคลากร 1 

           1.3 การพฒันา : การเตรียมความพร้อมผูบ้ริหารทดแทน ร้อยละ 100 2 

มิติท่ี 4  ภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการท่ีดี 3 

          1.4 เชิงพฒันา : กองแผนงานและวชิาการรักษามาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ได ้ 4 

มิติท่ี 5  การเงินและการตลาด 5 

           1.5 ประสิทธิภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มากกวา่ร้อยละ 96 6 

 7 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 8 

ไม่มี เน่ืองจากเป็นการประชุมคร้ังแรก  9 

 10 

วาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 11 

 3.1 ทบทวนลกัษณะส าคัญขององค์การ 12 

       หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ไดจ้ดัท าลกัษณะส าคญัขององค์การ กองแผนงานและวิชาการ 13 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา แก้ไขและ14 

ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั  15 

 มติทีป่ระชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดพ้ิจารณาลกัษณะส าคญัองคก์ร และร่วมกนัใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 16 

1. ลกัษณะองคก์าร 17 

• ปรับปรุงแกไ้ขวสิัยทศัน์และพนัธกิจของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หเ้ป็นปัจจุบนั 18 

• น ากระบวนการท างานจาก SOP มาใส่ในหัวขอ้กลไก/วิธีการท่ีส่วนราชการใช้ในการส่งมอบ19 

ผลผลิตและบริการตามพนัธกิจ 20 

• มอบหมายคุณวณิฎัฐาจดัท าสมรรถนะหลกัของส่วนราชการ 21 

• มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไปปรับปรุงขอ้มูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบนัและเพิ่มการวิเคราะห์22 

ขอ้มูลดา้นอตัราก าลงั  23 

• ปรับเปล่ียนผงัโครงสร้างองค์การ โดยให้กลุ่ม/ฝ่าย อยู่ในระดบัเดียวกนัและให้ห้องสมุดอยู่24 

ภายในกลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ 25 

• จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจดัท าลกัษณะส าคญัขององค์การ กองแผนงานและวิชาการและ26 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ดูแลส่วนราชการกองแผนงานและวชิาการ 27 

• มอบหมายใหทุ้กกลุ่ม/ฝ่าย จดัท าขอ้มูลขอ้ (7) ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และส่งใหคุ้ณ28 

สมฤดี ภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 60 29 

2. สถานการณ์ขององคก์าร 30 

• มอบหมายคุณจุมพตจดัท าขอ้มูลขอ้ (9)สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก31 

ประเทศ 32 
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• มอบหมายคุณปุญญภคัจดัท าขอ้มูลขอ้ (10) การเปล่ียนแปลงดา้นการแข่งขนั 1 

• มอบหมายคุณธิดารัตน์ จดัท าขอ้มูลขอ้ (11) แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ 2 

 3 

วาระที ่4 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ  4 

 ผูช่้วย QMR กองแผนงานและวิชาการ (นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม ) ได้สรุปผลการตรวจประเมิน5 

คุณภาพภายใน กองแผนงานและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 และไดท้บทวนระบบบริหารคุณภาพ ISO 6 

9001 : 2015 ตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 7 

ขอ้ก าหนดท่ี 4 บริบทขององคก์ร    8 

• กองแผนฯก าลงัด าเนินการทบทวนลกัษณะส าคญัขององคก์าร กองแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้9 

ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 10 

ขอ้ก าหนดท่ี 5 การเป็นผูน้ า  11 

• ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัท านโยบายคุณภาพ กองแผนงานและวิชาการและแจง้เวียนให้12 

ทราบทัว่กนั 13 

ขอ้ก าหนดท่ี 6 การวางแผน 14 

• ผูช่้วย QMR ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการระบบบริหารคุณภาพ และแผนบริหารความเส่ียง กองแผนงาน15 

และวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม 16 

ขอ้ก าหนดท่ี 7 สนบัสนุน  17 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไปรับผดิชอบในการปรับปรุงบญัชีครุภณัฑ์/ยานพาหนะใหเ้ป็นปัจจุบนั 18 

• ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายส่งขอ้มูลองค์ความรู้ในการท างาน เพื่อรวบรวมจดัท าบญัชีองค์ความรู้ขององค์กร( 19 

Organization Knowledge) ต่อไป 20 

• ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายส่งขอ้มูลประวติัการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยจะรวบรวมส่งหัวหน้า21 

ฝ่ายบริหารเพื่อท าการลงขอ้มูลในระบบ DPIS ต่อไป  22 

• ขณะน้ีกองแผนงานและวชิาการมี List of Documented Information ดงัน้ี  23 

1. 0600 WM 014 คู่มือปฏิบติังานการจดัท าแผนติดตามและประเมินผล 24 

2. 0604 QP001  ระเบียบปฏิบติั (Quality Procedure) การบริหารจดัการทัว่ไป 25 

3. 0604 QP 002 ระเบียบปฏิบติั (Quality Procedure) งานบริการหอ้งสมุด 26 

4. 0600 FM 053 แบบฟอร์มสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์-    27 

การแพทย ์จ าแนกงบรายจ่าย 28 

5. 0600 FM 054 แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........... 29 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์30 

6. 0600  FM 055 แบบฟอร์มแผนงานโครงการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 31 

7. 0600 FM 056 แบบฟอร์รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ กรมวทิยาศาสตร์- 32 
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การแพทย ์1 

8. 0604 FM 001 แบบเสนอหนงัสือ/วารสารเขา้หอ้งสมุด กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์2 

9. 0604 FM 002 ใบสมคัรสมาชิกหอ้งสมุด กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์3 

10. 0604 FM 003 แบบกรอกรายการขอใชบ้ริการหอ้งสมุด กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์4 

11. 0604 FM 004 แบบฟอร์มขอใชบ้ริการขอยมืหนงัสือ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย  ์5 

12. 0604 FM 005 สถิติผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุด กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์6 

13. 0604 FM 006แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการหอ้งสมุด กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์7 

14. 0604 FM 007 แบบฟอร์มการติดตามขอ้มูล กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์8 

โดยให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบเอกสารของตนเอง ท าการปรับปรุงเน้ือหาให้เป็นปัจจุบนั และส่ง9 

เอกสารท่ีแกไ้ขแลว้ใหคุ้ณธิดารัตน์ เพื่อท าการน าเขา้ระบบ SMART DI ต่อไป 10 

ขอ้ก าหนดท่ี 8 การด าเนินการ 11 

• เน่ืองจากกองแผนฯไม่มีผลิตภณัฑแ์ละบริการ จึงไม่ตอ้งรับการตรวจในขอ้ก าหนดน้ี 12 

ขอ้ก าหนดท่ี 9 การประเมินสมรรถนะ 13 

• มีการรายงานผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์คุณภาพ / ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาระบบ14 

บริหารคุณภาพโดยฝ่ายบริหาร 15 

• การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนด าเนินการโดยคุณสมถวิล กลุ่มติดตาม16 

และประเมินผล 17 

• กองแผนฯไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยในปีงบประมาณ 2559 ผลการ18 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในพบข้อบกพร่องจากกการตรวจติดตามภายใน (NC) จ  านวน 4 ขอ้ และ19 

ขอ้สังเกตจากการตรวจติดตามภายใน(OBS) จ  านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี 20 

NC 1 หน่วยงานไม่มีแผนปฏิบติัการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปีงปม.2559 21 

NC 2 ไม่มีการวางแผนการเปล่ียนแปลงของหน่วยงาน 22 

NC 3 หน่วยงานไม่มีการประชุมเพื่อทบทวนฝ่ายบริหาร (MR ) ของหน่วยงาน 23 

NC 4 ไม่มีแผนปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงาน 24 

OBS 1 เอกสารลกัษณะส าคญัขององคก์ร (One page) ไม่สอดคลอ้งกบัรายงานลกัษณะส าคญัขององคก์ร 25 

OBS 2 พบมีการวเิคราะห์ความเส่ียง แต่ยงัไม่สอดคลอ้ง/ครบถว้นตามท่ีกรมก าหนดและไม่มีแผน  26 

            บริหารความเส่ียง 27 

OBS 3 เอกสาร 0604 QP 001 การบริหารจดัการทัว่ไป ฉบบัแกไ้ข คร้ังท่ี 01 วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ไม่  28 

            เป็นปัจจุบนั (พบรายช่ือหน่วยงานยกเลิกจากโครงสร้างหน่วยงานภายในของกรมวทิยฯ์แลว้  29 

           ไดแ้ก่ ส านกัจดัการความรู้ และศูนยว์สัดุอา้งอิงดา้นวทิยาศาสตร์แห่งชาติ )  30 

OBS 4 พบเอกสารท่ีไม่ไดค้วบคุม คือ แบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด และบนัทึกการประสานงาน  31 

            และตามงานทางโทรศพัท ์โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 32 
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OBS 5 หน่วยงานไม่ไดติ้ดตามประเมินผล การด าเนินงานของแผนปฏิบติัการระบบบริหารคุณภาพ กอง  1 

           แผนงานและวชิาการประจ าปี 2559 ท่ีไดล้งนามเม่ือ 9 ธนัวาคม 2558 2 

           โดยผูรั้บผิดชอบไดด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องและผูต้รวจติดตามภายในไดพ้ิจารณาเห็นชอบ3 

ปิดขอ้บกพร่องและขอ้สังเกตท่ีพบ แลว้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 4 

• ตอ้งมีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (MR) โดยการประชุมวนัน้ีเป็นการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 5 

งปม.2560 6 

ขอ้ก าหนดท่ี 10 การปรับปรุง 7 

• ทบทวน วเิคราะห์ แกไ้ข ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 8 

 9 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และเสนอให้ท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหาร10 

คุณภาพ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของกองแผนงานและวิชาการ 11 

เพื่อให้การด าเนินการระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และจะมีการนัดประชุม12 

คณะกรรมการเพื่อจดัท าบญัชีความเส่ียงกองแผนฯต่อไป  13 

วาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 14 

                ไม่มี 15 

  16 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 17 

 18 

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม     ผูจ้ดรายงานการประชุม 19 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  ผูต้รวจรายงานการประชุม 20 


