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1. วัตถุประสงค
เพื่อตรวจติดตามประเมินระบบบริหารงานคุณภาพของหนวยงานเพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานยังคงรักษาระบบ
คุณภาพตามขอกําหนด
2. ขอบขาย
ใชตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในสํานักตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ
3. เอกสารอางอิง/เอกสารที่เกี่ยวของ
ที่
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1 QM-ITDI-9001
คูมือคุณภาพ
2 QP-ITDI-9001-06 การปฏิบัติการแกไข
3 FR-9001-08-01
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
4 FR-9001-08-02
ประเมินคุณสมบัติของผูตรวจติดตาม
5 FR-9001-08-03
ทะเบียนรายชื่อผูตรวจติดตาม
6 FR-9001-08-04
กําหนดการตรวจติดตามภายใน
7 FR-9001-08-05
แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (Check List)
8 FR-9001-08-06
แบบบันทึกขอสังเกตและขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
9 FR-9001-08-07
รายงานสรุปแนวทางการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามภายใน
10 FR-9001-08-08
รายงานสรุปผลการตรวจติดตามภายใน
4. นิยาม
4.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจสอบระบบคุณภาพภายในหนวยงานโดย
ผู ต รวจติ ด ตามเป น บุ คลากรภายในสํ า นั ก หรือเปน บุคลากรจากหนว ยงานภายนอกเพื่อใหมั่น ใจวาทุกกิจ กรรมที่
เกี่ยวของของระบบคุณภาพไดมีการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.2 คณะผูตรวจติดตาม (Auditor Team) ประกอบดวยหัวหนาผูตรวจติดตาม (Lead Auditor) โดยตรวจติดตาม
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และผูตรวจติดตาม (Auditor) ทําหนาที่ตรวจติดตาม
4.3 ผูรับการตรวจติดตาม (Auditee) หมายถึง บุคลากรภายในสํานัก ที่รับการตรวจติดตาม
4.4 ขอบกพรอง หมายถึง การดําเนินการที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไว
4.5 ขอบกพรองหลัก (Major) หมายถึง การกระทําที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
และความถูกตองของงาน
4.6 ขอบกพรองรอง (Minor) หมายถึง การกระทําที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและมีผลกระทบตอคุณภาพของงานแต
ไมสงผลกระทบถึงความถูกตองของงาน
4.7 ขอสังเกต (Observation) หมายถึง ขอเท็จจริงที่พบระหวางการตรวจติดตามโดยสามารถยืนยันดวยขอมูลและ
หลักฐานที่มีอยู
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5. ความรับผิดชอบ
ผูจัดการดานคุณภาพ รับผิดชอบการจัดใหมีกิจกรรมการตรวจติดตาม และเปนผูประสานงาน
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO9001 กําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อ
ติดตามวาระบบคุณภาพที่ใชอยูนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูทําหนาที่ตรวจติดตามตองผานการอบรมหลักสูตรการตรวจ
ติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และเปนบุคลากรจากงานที่ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับงานที่ตรวจติดตาม
ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจติดตามนั้นเปนกลางและมีประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจติดตามนี้จะดําเนินการอยางนอยปละ 1
ครั้ง และสามารถจัดใหมีการตรวจติดตามนอกแผนไดในกรณีตางๆ ตอไปนี้ เชน
- เมื่อมีผูรับบริการรองเรียน
- เมื่อพบปญหาในการทํางาน
- เมื่อพบเครื่องมือ/อุปกรณไมเปนไปตามขอกําหนด
- เมื่อพบปญหาซ้ําจากการตรวจติดตามครั้งกอน
- และกรณีอื่นๆตามที่ ผูจัดการดานคุณภาพ เห็นสมควร
6.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
6.1.1 ผูจัดการดานคุณภาพสํารวจรายการกิจกรรมที่ตองรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
6.1.2 ผูจัดการดานคุณภาพกําหนดวันที่ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และคณะผูตรวจติดตาม ซึ่ง
ประกอบดวย ผูทําหนาที่เปนหัวหนาผูตรวจติดตาม และผูทําหนาที่เปนผูตรวจติดตาม ในแตละรายการ ทั้งนี้ผูตรวจ
ติดตาม จะตองไมเปนผูปฏิบัติการในดานที่ตนตรวจติดตาม กรณีที่ตองใชผูตรวจติดตามจากภายนอก ผูจัดการดาน
คุณภาพ เปนผูประสานงานหรือมอบหมายงาน
6.1.3 ผูจัดการดานคุณภาพ เปนผูรับผิดชอบ แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (FR-9001-08-01)
รวมถึงผูตรวจติดตามและกลุมงานที่รับการตรวจติดตาม
6.1.4 ผูจัดการดานคุณภาพ เสนอแผนการตรวจติดตามตอผูบริหารระดับสูงเพื่อขออนุมัติ หากมีเหตุจําเปนที่
สงผลใหไมสามารถดําเนินการตามแผนฯได ผูจัดการดานคุณภาพบันทึกเหตุผลความจําเปนลงใน แผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (FR-9001-08-01)
6.1.5 ผูจัดการดานคุณภาพ สรรหาและพิจารณาผูตรวจติดตามตามเกณฑที่กําหนดไว และขึ้น ทะเบียน
รายชื่อผูตรวจติดตาม (FR-9001-08-03) เพื่อใชเปนขอมูลในปถัดไป
1. ผานการอบรม หลักสูตร Internal Auditor ของ ISO 9001
2. ไมตรวจในงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู
3. มีความเปนธรรม ไมลําเอียง
4. มีความเขาใจในกระบวนการตรวจติดตาม
5. มีทักษะการพูด การเขียน และการเจรจา
6. มีทัศนคติเชิงบวก
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6.1.6 ผูจัดการดานคุณภาพ ทําการกําหนดการตรวจติดตามภายใน (FR-9001-08-04) ใหคณะผูตรวจ
ติ ด ตามก อนกํ า หนดการตรวจติ ดตามอย า งน อย 10 วั น ทําการ (สามารถ Download ขั้น ตอนในการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน / คูมือคุณภาพได)
6.1.7 คณะผูตรวจติดตามจัดทํา แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (FR-9001-08-05)(Check List) ในแตละ
กิจกรรมที่จะทําการตรวจติดตาม ใหพรอมกอนการตรวจติดตาม
6.2 ขั้นตอนการตรวจติดตาม
6.2.1 การเปดประชุม (Opening Meeting)
6.2.1.1 องคประชุมประกอบดวยผูบริหารสูงสุด ผูจัดการดานคุณภาพ คณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ผูรับการตรวจติดตามของกลุม/ฝาย ตามรายการที่ตองตรวจติดตาม ผูเขาประชุมลงชื่อการเขาประชุม
6.2.1.2 ผูบริหารสูงสุด/ผูจัดการดานคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจติดตาม
6.2.1.3 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในแจงกําหนดการตรวจติดตามอยางเปนทางการและขอปรึกษา
กําหนดการเขาตรวจติดตามกับผูรับการตรวจติดตาม เพื่อเห็นชอบและดําเนินการตามเวลาที่กําหนด
6.2.2 การตรวจติดตามดานบริหารจัดการ
6.2.2.1 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในดําเนินการตรวจติดตาม และบันทึกผลการตรวจติดตามใน (Check
List) แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (FR-9001-08-05)
6.2.2.2 ในกรณีที่พบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน บันทึกขอบกพรองและ
จําแนกขอบกพรองเพื่อลําดับความสําคัญของปญหา/ขอบกพรองที่พบ ปฏิบัติการแกไขใหสอดคลองกับขนาดและความ
รุนแรงของปญหา ดังนี้ ขอบกพรองสําคัญ (Major) ขอบกพรองยอย (Minor) ขอสังเกต (Observation) และดําเนินการ
เขียนขอบกพรองในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน พรอมระบุถึงสาเหตุของขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐาน ISO9001 ตามแบบฟอรม แบบบันทึกขอสังเกตและขอบกพรองที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (FR-9001-08-06)
6.2.2.3 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในจัดทําสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ลงใน รายงานสรุปผลจาก
การตรวจติดตามภายใน (FR-9001-08-08) เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามในภาพรวมตอผูจัดการดานคุณภาพ
6.2.3 การปดประชุม (Closing Meeting)
6.2.3.1 องคประชุมประกอบดวยคณะเดิมที่เขาประชุมการเปดประชุม (Opening Meeting) ผูเขาประชุม
ลงชื่อการเขาประชุม
6.2.3.2 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทําการแจงใหผูรับผิดชอบพื้นที่ที่ถูกตรวจติดตามทราบถึง
ขอบกพรองที่พบ ลงนามรับทราบเพื่อดําเนินการแกไขและระยะเวลาการแกไข
6.2.3.3 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน และผูถูกตรวจติดตามรวมประชุมปดการตรวจติดตาม ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่ไดรับมอบหมาย
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6.3 ขั้นตอนการการแกไขขอบกพรอง
6.3.1 ผูจัดการดานคุณภาพ รวบรวมขอบกพรองที่ไดจากการตรวจติดตามภายใน และจัดประชุมเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเพื่อจัดทํา รายงานสรุปแนวทางการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามภายใน (FR-9001-08-7) โดย
รายการประกอบดวย แนวทางการแกไข ผูรับผิดชอบและกําหนดวันแลวเสร็จ โดยผูรับผิดชอบดําเนินการตาม การ
ปฏิบัติการแกไข (QP-ITDI-9001-06) เพื่อเปด CAR
6.3.2 ผูจัดการดานคุณภาพมอบหมายใหมีผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดําเนินการติดตามผลการแกไข
และปองกันตามระยะเวลาที่กําหนดใน CAR พรอมทั้งบันทึกผลการติดตามผลการแกไขและปองกันลงใน CAR
- กรณีผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูจัดการดานคุณภาพติดตามผลการแกไขขยาย
เวลาในการแกไขปญหาตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อครบกําหนดการขยายระยะเวลาการ
แกไขปญหาแลว ผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในทําการ
ออก CAR ซ้ําสําหรับปญหาเดิม
- กรณีการติดตามประเมินผล มีประสิทธิผลสามารถกําจัดปญหาและปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก ผูตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน เสนอผลตรวจติดตามตอผูจัดการดานคุณภาพเพื่ออนุมัติผลการแกไข ปด
สถานะ CAR และแจงในผูตรวจติดตามคุณภาพภายในทราบสถานะการแกไข
6.3.3 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการใหผูจัดการดานคุณภาพทําการสรุปผลการดําเนินการเขาที่ประชุมทบทวน
ประจําป เพื่อปองกันปญหาในกรณีที่เปนปญหาที่มีผลกระทบกับระบบคุณภาพ
หมายเหตุ : การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอกใหมีแนวปฏิบัติในการแกไขขอบกพรองตามเอกสารฉบับนี้
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ระเบียบปฏิบัติ
การตรวจติดตามภายใน
7. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
7.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
ผู้รับผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

ผูจ้ ัดการด้านคุณภาพ

สํารวจกิจกรรมพร้อมกําหนดวันที�ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน
และคณะผูต้ รวจติ ดตาม

ผูจ้ ัดการด้านคุณภาพ

ดําเนิ นการตามแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน FR-9001-08-01
ตามกิจกรรมที �รับการตรวจติ ดตาม

ผูบ้ ริ หารระดับสู ง

พิจารณาอนุ มตั ิแผน
อนุ มตั ิ

ผูจ้ ัดการด้านคุณภาพ

สรรหาและประเมินคุณสมบัติของผูต้ รวจ
ติดตามภายในตามเกณฑ์ที�กาํ หนดไว้

ผูจ้ ัดการด้านคุณภาพ

จัดทํากําหนดการตรวจติดตามภายใน
FR-9001-08-04 ให้คณะผูต้ รวจติ ดตาม
ก่อนอย่างน้อย 10 วันทําการ
ใช่
จบ

ไม่อนุ มตั ิ

รหัส :
แกไขครั้งที่ :
QP-ITDI-9001-08
2
เริ่มใชวันที่ :
หนาที่ :
26 กันยายน 2562
6/7

ระเบียบปฏิบัติ
การตรวจติดตามภายใน
7.2 ขั้นตอนการตรวจติดตาม
ผู้รับผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

ผูเ้ ข้าประชุม

ลงชื �อการเข้าประชุ ม

ผูจ้ ัดการคุณภาพ

แจ้งวัตถุประสงค์และแจ้งกําหนดการ
ตรวจติดตามอย่างเป็ นทางการ

หัวหน้าที มและทีมผูต้ รวจ
ติดตาม

ดําเนิ นการตรวจติดตาม และบันทึกผลการ
ตรวจติดตามใน (Check List) แบบบันทึก
ผลการตรวจติดตาม FR-9001-08-05
ไม่พบ

ผูต้ รวจติ ดตาม

สิ� งที �ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
พบ

ผูต้ รวจติ ดตาม

เขียนแบบบันทึ กข้อสังเกต
และข้อบกพร่ องที �ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
FR-9001-08-06

ผูถ้ ู กตรวจ

ลงนามรับทราบเพื�อดําเนิ นการแก้ไข
และระยะเวลาการแก้ไข

หัวหน้าที มผูต้ รวจติดตาม

จัดทําสรุ ปผลการตรวจติ ดตามภายใน ลงใน
รายงานสรุ ปผลจากการตรวจติ ดตามภายใน
FR-9001-08-08
จบ

ระเบียบปฏิบัติ
การตรวจติดตามภายใน

รหัส :
แกไขครั้งที่ :
QP-ITDI-9001-08
2
เริ่มใชวันที่ :
หนาที่ :
26 กันยายน 2562
7/7

7.3 ขั้นตอนการแกไขขอบกพรอง
ผู้รับผิดชอบ

ขั�นตอน
เริ � ม

ผูจ้ ัดการด้านคุณภาพ

รวบรวมข้อ บกพร่ องที �ได้จากการตรวจ
ติดตามภายในมาจัดทํา รายงานสรุ ป
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่ องจากการ
ตรวจติดตามภายใน FR-9001-08-07

ผูร้ ั บผิดชอบ

ปฏิบตั ิ การแก้ไข
QP-ITDI-9001-06
จบ

