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 กองแผนงานและวิชาการเป็นหน่วยงาน

กลางท่ีมีบทบาทสำาคัญในการจัดทำายุทธศาสตร์และ

นโยบาย การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านแผน

งานและยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ให้มีศักยภาพที่สามารถรองรับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงานประจำาปี

ฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานดังกล่าวซึ่งจะเป็นข้อมูลให้

ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

(นางสาววรางคณา อ่อนทรวง)

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ

สารจากผู้บริหาร
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บุคลากรกองแผนงานและวิชาการ

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ
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นางนำ้าอ้อย ระงับ

นางสาวสมพร ระงับ

นางสาววันวิสาข์ ทองเปรม   

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

นายศุภฤกษ์ หุ่นยนต์

นางสาวจินตนา กิ่งแก้ว

นายอนันต์ ใจมั่น

นางสาวรสรินทร์ หมัดสมาน                

นายประวัติ โตกุลวัฒน์

นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา         

พนักงานบริการ

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

พนักงานบริการ

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานพิมพ์  ส.3

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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นางสาวธันยนันท์  รอดเหลือจาด

นายปุญญภัค ถายา

นางสาวสมฤดี    พินิจอักษร

นางสาวอมรรัตน์ เกษรนางสาววีรวรรณ ลอยมา

นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและแผน
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นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

นางสาวชิสา นันทกิจ

นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์

นายจุลภัทร  คงเจริญกิจกุลนางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชาชม

นายจุมพต สังข์ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

กลุ่มติดตามและประเมินผล
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นางสาวสมถวิล สายนภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งานห้องสมุด

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม

นายการัณยภาส ยาคำา

นางสาวศรันญา  มานะรุ่งเรืองสิน

นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

บรรณารักษ์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

บรรณารักษ์ชำานาญการ
หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด
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 ผู้อำานวยการกองแผนงานและวชิาการ นางสาววรางคณา อ่อนทรวง นำาบคุลากรกองแผนงานและวชิาการ 
ประกาศคณุธรรมอตัลกัษณ์ “รบัผดิชอบ และซ่ือสัตย์” เพ่ือขับเคล่ือนกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์สู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. คุณธรรม “รับผิดชอบ”
    - เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
    - เราจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังให้ประสบผลสำาเร็จ
    - เราพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขหากเกิดการปฏิบัติงานผิดพลาด อย่างตรงไปตรงมา
2. คุณธรรม “ซื่อสัตย์”
    - เราจะปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา และไม่เบียดบังเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
    - เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก 
      ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
    - เราจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ
      ทางราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

           ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

คำาประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กองแผนงานและวิชาการ
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 องค์กรคุณธรรม  หมายถึง หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นใน
สิง่ทีถ่กูต้องบนพ้ืนฐานทางศลีธรรม วฒันธรรม และหลกักฎหมาย ตลอดจนให้บรกิารด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 
ด้วยความมีนำ้าใจ เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
แผ่นดิน ในอดีตการปลูกฝังคุณธรรมในสังคมไทย เน้นการใช้หลักธรรมของศาสนา โดยใช้กลไกบ้าน วัด โรงเรียน 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น บทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมเปลี่ยนแปลงไป  
ขณะที่ความสัมพันธ์กันในระบบองค์กรมีมากขึ้น ทั้งในสถานที่ทำางาน และการเป็นสมาชิกองค์กรในรูปแบบต่างๆ  
ดงันัน้ องค์กรจงึมอิทิธพิลต่อวถิชีวีติ ค่านยิม และการมคีณุธรรมของสมาชกิ กองแผนงานและวชิาการจงึต้องรณรงค์
ส่งเสริม ตระหนักในความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน
อย่างจริงจัง เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี เป็นพลังสำาคัญของการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

วิธีการด�าเนินงาน
 บุคลากรของหน่วยงานร่วมประชุมค้นหาปัญหาและจัดทำาข้อตกลง โดยมีเงื่อนไขของความสำาเร็จคือ  
การกำาหนดทศิทางการพฒันางานบรกิารให้ครอบคลมุทัง้ด้านคณุธรรมและจรยิธรรม เพือ่นำาไปสูก่ารเป็นบคุลากรที่
มจีริยธรรมในการทำางาน และเป็นหลกัปฏบิตัใินการนำาไปพัฒนาองค์กรคณุธรรม การพัฒนาจริยธรรมเร่ิมที ่“จิตใจ” 
และ “ลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริง” มีหลักการสำาคัญ 6 ประการ คือ 1) การนำาหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม มีนำ้าใจ สุภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) การมีจิตสำานึกที่ดี
งามในการปฏิบตัหิน้าที ่และการให้บรกิารท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 3) การวางตวัให้เหมาะสม รูจ้กัใช้จ่ายแต่เพียง
พอ ประหยัด รวมถึงการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 4) การไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์สำาหรับ
ตนหรือผู้อื่น ไม่เรียกร้องผลประโยชน์อันมิชอบ หรือประโยชน์อื่นใดอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 5) การไม่
บดิเบอืนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพือ่หวงัผลประโยชน์สำาหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ 6) ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด

ผลการด�าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2561 การสำารวจความพงึพอใจในคุณภาพการให้บรกิาร ปรับจากการสำารวจเองวเิคราะห์
เอง เป็นการวิเคราะห์และประเมินโดย กลุ่ม กพร. เพื่อลด conflict of interest ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้
บริการของกองแผนงานและวิชาการมีผลการประเมิน 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 จุดเด่นที่ได้รับความพึงพอในระดับ
มากที่สุด คือ ระบบบริการโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจและกระตือรือล้นในการให้บริการ  
จุดเด่นอื่นๆ คือรวดเร็วในการให้ข้อมูลงบประมาณ พัฒนาการสื่อสารให้มีช่องทางที่หลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบ 
กับผลคุณภาพการให้บริการของปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันที่มีจุดเด่นในความโปร่งใสเช่นกัน  
ความตั้งใจและมุ่งมั่นของบุคลากรกองแผนงานและวิชาการในการพัฒนากระบวนการทำางานนี้ เป็นส่วนหนึ่ง 
ที่สำาคัญของอัตลักษณ์คุณธรรม “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์”

คุณธรรม “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ บริการด้วยความโปร่งใส”
กองแผนงานและวิชาการ
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กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์”

• กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การสร้าง
คุณค่าของผลงาน การเชื่อมโยงผลลัพธ ์และ 
เป้าหมาย และการบริหารความเส่ียง” โดยมี  
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้ำานวยการกองแผนงาน 
และวิชาการ เป็นผู้ให้ความรู ้และข้อเสนอแนะ 
ในการสร้างคุณค่าของผลงาน ให้กับเจ้าหน้าที ่
กองแผนงาและวชิาการ ในวนัที ่7 พฤษภาคม 2561 

• ประชุมประจำาเดือน เพื่อถ ่ายทอดนโยบาย
ของผู้บริหารและติดตามผลการปฏิบัติงาน โดย
มี นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำานวยการ 
กองแผนงานและวิชาการ เป็นประธาน ในวันที่ 
24 เมษายน 2561 

• พธิสีรงนำา้พระและรดนำา้ขอพรเทศกาลสงกรานต์ 
บุคลากรกองแผนงานและวิชาการร่วมแต่งกาย
ชุดไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทย 
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 

• ประชุมจัดทำาแผนปฏิบัติการกองแผนงานทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจระดับหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กรมสื่อสารเป้าหมายปีงบประมาณ 
2561 ให้บุคลากรรับรู้และร่วมผลักดันด้วยกัน  
สร้างงาน สร้างทีม สร้างความรักในองค์กร DMSc 
& DPTC ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561
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 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆ กับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นเวลากว่า 76 ปี และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายครั้ง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมีนาคม 2485
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีนำาไปใช้ในการวินิจฉัยรักษา ป้องกัน ควบคุมโรครวมถึงการพัฒนาและ 
การตรวจสอบคณุภาพความปลอดภัยของผลติภณัฑ์และการบรกิารสุขภาพ พร้อมทัง้เป็นห้องปฏบิตักิารอ้างอิงและ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 กองแผนงานและวิชาการ เดิมเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนภายในชื่อ “ศูนย์ประสานงานและวิชาการ”  
มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2540 เป็น “กองแผนงานและวชิาการ” และในวนัท่ี  
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้กองแผนงานและวิชาการ  
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มอีำานาจหน้าทีโ่ดยตรงในการจดัทำาแผนงาน แผนปฏบิตักิาร การตดิตามและประเมนิผล 
การปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม พร้อมทั้งดำาเนินงานห้องสมุด 
ให้เกิดผลสมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำาและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกรม 

2. จดัระบบการสำารวจ การจดัเกบ็ และการใช้ประโยชน์ข้อมลูของหน่วยงานในสงักดัและเป็นศนูย์ข้อมลู
ของกรม 

3. ตดิตามและประสานงานกบัองค์การหรอืหน่วยงานต่างประเทศ ด้านความช่วยเหลอืและความร่วมมอื
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม 
5. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาของกองแผนงานและวิชาการ
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งานตามภารกิจ

กองแผนงานและวชิาการ แบ่งงานตามภารกจิ ออกเป็น 1 ฝ่าย และ 4 กลุม่ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป มหีน้าท่ีความรบัผดิชอบ ดังนี้

 งานสารบรรณ

 งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น 

 งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณเบื้องต้น

 งานพัสดุและยานพาหนะ

 งานอ�านวยการจัดการประชุมและสนับสนุนกลุ่มภารกิจอื่น ๆ

 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุม่นโยบายและแผน มหีน้าท่ีความรบัผดิชอบ ดังนี้

  จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  จดัท�าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิติัการด�าเนินงานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

  จัดท�าแผนงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  การประสานติดตามด้านการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และวุฒิสภา

  ด�าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3.	 กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  ติดตาม ควบคุม ก�ากับ การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน  

งบประมาณ และโครงการต่างๆ 

  พัฒนาระบบการติดตาม ก�ากับ และประเมินผลเชิงกลยุทธ์

  ประเมินผลการด�าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4.	 กลุ่มวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดังนี้

  พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การต่างประเทศ

  พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ประสานและติดตามความตกลงระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มห้องสมดุ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้ 

  จัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

  บริการทรัพยากรสารสนเทศ

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างอัตรากำาลังกองแผนงานและวิชาการ

กองแผนงานและวิชาการ					33		ต�าแหน่ง

ผูอ้�านวยกองแผนงานฯ	(1)							1		ต�าแหน่ง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายและแผน	

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มติดตามและประเมินผล

ข้าราชการ	3	ต�าแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)   126
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน (1)   128
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (2) 127,129
ลูกจ้างประจ�า	1	ต�าแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ส.3 (1)
พนักงานข้าราชการ	1	ต�าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ (1)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5	ต�าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ (2)
พนักงานบริการ (3)

เลขที่																																			
ต�าแหน่ง

เลขที่																																			
ต�าแหน่ง

เลขที่																																			
ต�าแหน่ง

เลขที่																																			
ต�าแหน่ง

ข้าราชการ	4	ต�าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (1)           134
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ (2)                136,138
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)                    135
พนักงานราชการ	2	ต�าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2	ต�าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2)

ข้าราชการ	4	ต�าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (1)    140
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)    141
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (1)         143
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (1)    144
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1	ต�าแหน่ง
บรรณารักษ์ (1)
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ�ารุง	1	ต�าแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ (1)

ข้าราชการ	4	ต�าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ (1) 130
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ (1) 131
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (2)             132,137
พนักงานราชการ	1	ต�าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ�ารุง	2	ต�าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2)

ข้าราชการ			16	ต�าแหน่ง

ลูกจ้างประจ�า		1	ต�าแหน่ง

พนักงานราชการ	4	ต�าแหน่ง

พนกังานกระทรวงสาธารณสุข	10	ต�าแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราว	2	ต�าแหน่ง
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วิสัยทัศน์ 

 “เป็นผู้น�าด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน”

พันธกิจ 

 1.  จัดท�า ประสานแผนงานและแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
 2. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. พฒันาบคุลากรของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้มคีวามรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
  รวมถึงการจัดท�าแผนงานและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2.  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ 
 3.  พัฒนาการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมร่วม

1. โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.  ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
4. ไม่เลือกปฏิบัติ

เป้าประสงค์

1. บุคลากรกองแผนงานและวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี
3.  มีแผนยุทธศาสตร์และระบบติดตามที่ดี 
4. มีความสามัคคีในองค์กร 

กลยุทธ์ในการดำาเนินการ

1.  กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2. กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ 
3. กลยุทธ์การพัฒนาการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1.  บคุลากรของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนาศกัยภาพให้มคีวามรู้ความเข้าใจและทกัษะ  
 ด้านนโยบาย และยทุธศาสตร์ รวมถงึการจัดท�าแผนงานและแผนงบประมาณได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

2. กองแผนงานและวิชาการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3.  กองแผนงานและวิชาการมีแผนยุทธศาสตร์และระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรของกองแผนงานและวชิาการ มคีวามรกัสามคัค ีและมคีวามเป็นหนึง่เดยีวในการด�าเนนิงาน 

 ให้ประสบผลส�าเร็จตามที่ก�าหนด

ยุทธศาสตร์กองแผนงานและวิชาการ
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบประมาณ ที่ใช้ในการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

 แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก 
(2100633018000000)
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (210061000M5121)  
ได้รับจัดสรร 84,000.00 บาท
 กิจกรรมดำาเนินการ : 

   ค่าใช้จ่าย Fix Cost/สาธารณูปโภค

 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศนูย์กลางข้อมลูอ้างองิทางห้องปฏบิตักิารทีม่คีวามทนัสมยัและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ (2100634011000000)
 กจิกรรมหลัก 1 พัฒนาและยกระดบัการบรหิารจดัการข้อมลูอ้างองิทางห้องปฏบิติัการให้มปีระสทิธภิาพ 
(210061000M5122) ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
 กิจกรรมดำาเนินการ : 

 โครงการบรหิารจดัการการดำาเนนิงานของกองแผนงานและวชิาการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
งบประมาณที่ได้รับ 3,100 บาท

 โครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร จดัทำาแผนงานโครงการและการจดัทำาแผนปฏบิตักิารกองแผน
งานและวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณที่ได้รับ 150,500 บาท

 กิจกรรมดำาเนินการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ กองแผนงานและวิชาการ ประจำา
ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณที่ได้รับ 173,400 บาท

 โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนโยบายเน้นหนัก ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งบประมาณที่ได้รับ 173,000 บาท

 กจิกรรมหลกั 2 ยกระดบัและบรูณาการฐานข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (210061000M5123) ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท
 กิจกรรมดำาเนินการ : 

  โครงการบรหิารจดัการการดำาเนนิงานของกองแผนงานและวชิาการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
งบประมาณที่ได้รับ 51,300 บาท

 โครงการจัดทำารายงานประจำาปีของกองแผนงานและวิชาการ ปี 60 งบประมาณที่ได้รับ 142,400
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565 

งบประมาณที่ได้รับ 523,500 บาท 
 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทำาตัวชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-

2565 งบประมาณที่ได้รับ  313,800 บาท
 โครงการประชมุเชิงปฏิบตักิารจดัทำาแผนปฏบิติัการท่ีมีประสิทธิภาพ งบประมาณท่ีได้รับ  500,000บาท
 โครงการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ปีงบประมาณ 2561 (DOC) งบประมาณที่ได้รับ 327,600 บาท
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณที่ได้รับ 91,400 บาท
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม  ประจำาปีงบประมาณ 2561

 โครงการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำา
ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณที่ได้รับ 800,000 บาท

 โครงการนิเทศงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 2561  งบประมาณท่ีได้รับ 
250,000 บาท

 
 ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางห้องปฏบิตักิารของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย (2100634014000000)
 กิจกรรมหลัก 1 : กำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
(210061000M5124) ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท
 กิจกรรมดำาเนินการ : โครงการบริหารจัดการการดำาเนินงานของกองแผนงานและวิชาการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณที่ได้รับ 1,500,000 บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
จำานวน 

(ล้านบาท)
จัดสรรเพิ่ม

เติม
ผลการ
เบิกจ่าย

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
     ค่าใช้จ่าย Fix Cost/สาธารณูปโภค

0.0840 100%

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ที ่26/2561
2. โครงการจดัการความรู้ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ (KM)
3. งบประมาณนโยบายเพือ่พฒันาระบบบรหิารคณุภาพตาม ISO 

9001:2015
4. โครงการธำารงรกัษาระบบรหิารจดัการคุณภาพ โดยการนำา

ระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และเกณฑ์
คณุภาพบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการปฏบิติังานของ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

5. จัดพิมพ์หนังสือคู่มือเห็ดมีพิษ
6. การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี

การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)
กจิกรรมหลกั 2 : ยกระดบัและบรูณาการฐานข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวงัพยากรณ์และเตือนภยัสขุภาพของประเทศ 
       1. โครงการมหกรรมคณุภาพ

0.5000

3.0000

11.0415

4.9500
0.4415
0.9000

0.8500

3.0000
0.9000

1.5000

100%
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
จำานวน 

(ล้านบาท)
จัดสรรเพิ่ม

เติม
ผลการ
เบิกจ่าย

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
กิจกรรมหลัก : กำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคระดับ
การบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
ค่าใช้สอยในการดำาเนินงาน

1. โครงการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (KM)

1.5000

0.2915

100%

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรหมแดนตาม
แนวทาง IHRและCBRN
งบบุคลากร 1. โครงการพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำาปีงบประมาณ 2561
งบบุคลากร 2. โครงการอบรมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสและ
อบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพ ISO 9001:2015

3. การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน100 
ปีการสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)

4. โครงการมหกรรมสมุนไพรไทย

3.1000

0.5000

0.6000

1.5000

0.5000

100%

ผลผลิต โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด  
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมหลัก ศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำาหนด
มาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1. งบประมาณเพือ่ดำาเนนิงานสนบัสนนุพฒันาระบบบริหาร
คณุภาพ จัดทำาแผนยทุธศาสตร์การแพทย์แม่นยำาและจดัทำาหนงัสอืการ
จัดการความรูข้องผูเ้กษยีณอายรุาชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2. โครงการมหกรรมคุณภาพ

2.1000

1.0000

1.1000

100%

แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ผลผลิต โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ด้านการแพทย์แม่นยำา

0.3030 100%

รวม 5.0840 18.3360 100%

รวมทั้งสิ้น 23.4200
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การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร และคณะ 

กลุ่มนโยบายและแผน

หลักการและเหตุผล
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจด้านการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์
มกีารศกึษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพทีดี่แก่ประชาชน 
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้แนวทาง
การดำาเนินงานการจัดทำายุทธศาสตร์หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให ้
ความสำาคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ โดยมีภารกิจ 3 ด้าน คือ 
 1. การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสร้างสุขภาพและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน  
 2. สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงและกำากับดูแล
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 
 3. การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
ความยั่งยืน 
 เพื่อมาสนับสนุนสาธารณสุข ๔.๐ อันประกอบไปด้วย Herb, Biotech & Bio-Med และ Health tech
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้นโยบายเน้นหนัก 3 ข้อหลัก ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดังนี้
 ความมั่นคง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นความมั่นคงสุขภาพของประชาชน การดูแลสุขภาพให้ 
มีมาตรฐานและเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยการพัฒนามาตรฐาน 3 ด้าน คือ
 1) มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 2) มาตรฐานการตรวจ
 3) มาตรฐานของนำ้ายาและชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
 ความมั่งคั่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้มีโครงการสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจรทีส่ำาคญัคอื เรือ่ง Biopharmaceuticals ยาทีผ่ลติในประเทศไทยให้มกีารพฒันาเพือ่ให้ได้มาตรฐานระดบั
สากลและมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ OECD GLP เพื่อยาไทยสามารถส่งออกต่างประเทศได้
 ความยัง่ยืน กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าพ้ืนฐานจากสินค้าเกษตรพ้ืนฐานธรรมดา
ให้เป็นสินค้าเกษตรสมัยใหม่หรือ Smart Product โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า (Value Added) รวมทั้ง
เป็นหน่วยงานที่จะตรวจสอบมาตรฐานสำาหรับการส่งออกของผลิตภัณฑ์เกษตรสมัยใหม่ได้ เพื่อสนองต่อนโยบาย
พัฒนา Smart Farmer 
 จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นวิสัยทัศน์ที่สนอง
ตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาต ิอนัได้แก่ การมเีอกราช อธปิไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำานาจรัฐ การดำารงอยูอ่ย่าง
มัน่คง ยัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาต ิการดำารงอยูอ่ย่างมัน่คงของชาติและประชาชนจากภยัคกุคามทุกรูปแบบ การ
อยูร่่วมกนัในชาตอิย่างสนัตสิขุเป็นปึกแผ่นมคีวามมัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหสัุงคมและการมเกยีรติและศกัดิศ์ร ี

ผลงานเด่น กองแผนงานและวิชาการ ในปีงบประมาณ 2561
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ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืน 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม ความมัน่คงทางพลงังานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของ
โลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์์และทำาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์์นั้น จำาเป็นจะต้องมี 
การวางแผนและกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให ้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำาเป็นจะต้องกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทาง
การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจำาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขคือประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
และ การเน้นประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง 4 ด้าน (4 Excellence)            
 1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)                 
 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)       
 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)  
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559-2563 และมี
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2560-2563 และได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมีแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายให้มีการทบทวนและ
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดำาเนินการภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรหลักที่รวมพลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ ตลอดจนบรรลุนโยบายเน้นหนัก 3 ข้อหลักที่อธิบดีมุ่งเน้นความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนดังกล่าวและเพื่อ
ให้รูปแบบการจัดทำายุทธศาสตร์ของกรมฯ และเป้าหมายการให้บริการกรมฯ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดมีความ
สอดคล้อง เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างภาระหน้าทีแ่ละสมรรถนะขององค์กร โดยให้แผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ เป้าหมายการให้บริการกรมฯ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดเป็นกระบวนการกำาหนดทิศทางในอนาคตของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่หมายถงึแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นัน้เป็นตวักำาหนดสภาพการณ์ที่
ต้องการ รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูรอบด้านอย่างเป็นระบบสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งยุทธศาสตร์์การจัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  
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20 ปียุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง บริบททางสังคม เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
 เหนือสิ่งอื่นใดอันสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหลักสำาคัญที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้น้อมนำาอัญเชิญ
หลักการศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นเข็ม
ทศินำาทางในการจดัทำาแผนยทุธศาสตร์กรมฯ กล่าวคอืต้องเหมาะสมกับพืน้ที ่ประหยดั เรยีบง่าย และปฏบิตัไิด้จรงิ
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำา “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565” ขึ้น โดยมีวิทยากรจากภาครัฐให้ความรู้และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ อำานวยการกอง/สถาบัน/สำานัก/
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป้าหมาย
การให้บริการกรมฯ เป็นการกำาหนดทิศทาง แนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
ให้บริการของกรมฯตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับ บรรลุตามวิสัย
ทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อน้อมนำาอัญเชิญหลักการศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นเข็มทิศนำาทางในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์กรมฯ
 2. เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดับสูง ผูอ้ำานวยการกอง/สถาบนั/สำานกั/ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผูท้รงคณุวฒุแิละ
คณะทำางานในการทบทวนแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป้าหมายการให้บรกิารกรมฯ ได้มส่ีวนร่วม 
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป้าหมายการให้บริการกรมฯ ทำาให้เกิดความเข้าใจ 
ตรงกนั เป็นเจ้าของร่วมกนั เพือ่ให้บรรลตุามวสิยัทศัน์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์อย่างเหมาะสมมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และกรอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 
ในสงักัดกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้เชือ่มโยงสอดคล้องเป็นเอกภาพ มุง่สูก่ารบรรลวุสิยัทศัน์ของกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์
เป้าหมาย
 ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำานวยการกอง/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ
ทำางานในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป้าหมายการให้บริการกรมฯ จำานวน 75 คน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ อำานวยการกอง/สถาบัน/สำานัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีส่วน
ร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทบทวนเป้าหมายการให้บริการกรมฯ ผลผลิต 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ทำาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. มกีรอบแนวทางการปฏบัิตริาชการ และกรอบการจดัทำาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ในสงักดักรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้เชือ่มโยงสอดคล้องเป็นเอกภาพ มุง่สูก่ารบรรลวุสิยัทศัน์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 1. ได้กรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุก
ระดับ
 2. ได้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565 ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ในหลวงรชักาลที ่9 กล่าวคอื เป็นการจดัทำาแผนยทุธศาสตร์
แบบหลักการมีส่วนร่วม ระเบิดจากข้างใน การรู้ - รัก - สามัคคี รู้ถึงปัจจัยปัญหา รักและเห็นคุณค่าสิ่งที่ทำา สามัคคี 
ร่วมใจของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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การจัดทำาตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร และคณะ 

กลุ่มนโยบายและแผน

หลักการและเหตุผล
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายให้มีการทบทวนและจัด
ทำาแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เพือ่การดำาเนนิการภารกจิกรมวทิยาศาสตร์การแพทยมคีวามเหมาะ
สม มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรหลักที่รวมพลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ตลอดจนบรรลุนโยบายเน้นหนัก 3 ข้อหลักที่อธิบดีมุ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและเพื่อให้รูปแบบการจัด
ทำายุทธศาสตร์ของกรมฯ และเป้าหมายการให้บริการกรมฯ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดมีความสอดคล้อง เน้นความ
สมัพนัธ์ระหว่างภาระหน้าทีแ่ละสมรรถนะขององค์กร โดยให้แผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เป้าหมาย
การให้บริการกรมฯ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดเป็นกระบวนการกำาหนดทิศทางในอนาคตของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ซึ่งหมายถึงแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นเป็นตัวกำาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการ รวบรวม
และวเิคราะห์ข้อมลูรอบด้านอย่างเป็นระบบสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมท้ังยุทธศาสตร์์การจัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข และทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง บริบททางสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปี 2562-2565 โดยผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ อำานวยการกอง/สถาบัน/สำานัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดังกล่าว  และจึง
เป็นเรือ่งทีด่ทีีจ่ะได้เกดิการยอมรบัและเชือ่มัน่ว่าเป็นแนวทางนำาพาให้องค์กรสู่ความสำาเร็จทีค่าดหวงัอย่างแท้จรงิ 
และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ยังให้ความสำาคัญต่อการประเมินผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ แบบรอบด้าน เพื่อให้
เข้าใจสภาพความเป็นจริงสะท้อนถึงความท้าทายในการทำางาน เพื่อสร้างคุณค่าอันเป็นกรอบการทำางานร่วมกัน
ของคนในกรม หลังจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แล้ว  ยังต้องมีตัวชี้วัดที่มีแนวทางการดำาเนินงานที่ครบถ้วน 
ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง 
เครื่องมือหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้า ความสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการดำาเนินงาน 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนดในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ในการ
ดำาเนนิกิจกรรมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐัหรอืองค์กรภาคเอกชนกต็าม ผูท้ีร่บัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิาร
ขององค์กรจะต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลก็คือ “ตัวชี้วัด” การบริหารงานที่ไม่มี
การติดตามหรือขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กร เพราะทำาให้ไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำาเนินการไปนั้น
มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำาเร็จหรือไม่สำาเร็จเพราะเหตุใด ผู้ที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ ในหลายกรณี
การมีตัวชี้วัดที่ถูกต้องชัดเจนจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผลการประเมิน
ตวัชีว้ดัทีไ่ด้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏบิตังิานในอนาคต เพือ่ให้การปฏบิตังิานต่อไปประสบผลสำาเรจ็
ตามวตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ซึง่ในปัจจบุนัภาครฐัได้ให้ความสำาคญั กบัตวัชีวั้ดค่อนข้างง
มากโดยได้มีการนำาตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน (ผลสำาเร็จ) หลัก (Key Performance Indicators 
: KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำางานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus)  แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ 
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 โดยคาดหวงัว่าจะเป็นเครือ่งมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำางานอย่างมปีระสทิธภิาพ และมผีลตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรม ซึง่จะเห็นได้ว่าตวัชีว้ดัมบีทบาทสำาคญัอย่างยิง่ในการเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เพือ่
ให้กระบวนการบรหิารแผนยทุธศาสตร์มปีระสทิธภิาพ มกีารขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ไปใช้เชงิปฏิบติัอย่างเป็นรปู
ธรรมมากขึ้น
 ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำา “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้เข้าใจ
ถึงความหมายของตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการกำาหนดตัวชี้วัดทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับกิจกรรม จนถึงเป้าหมายให้บริการกรมและให้สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถนำาไปใช้ในการประเมินผลและได้รับผลลัพธ์ที่สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพือ่ให้คณะทำางานทบทวนและจดัทำาแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565 และ
ผูเ้ข้ารบัการประชมุเชิงปฏิบัตกิารได้เข้าใจถงึความหมายของตวัชีว้ดัความสำาเรจ็และค่าเป้าหมายทีถ่กูต้องสามารถ
สร้างและกำาหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรม ฯ ปี พ.ศ. 2562-2565 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 2. เพือ่ให้กระบวนการบรหิารแผนยุทธศาสตร์มปีระสิทธภิาพ มกีารขับเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
 4. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และกรอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ใน
สงักัดกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้เชือ่มโยงสอดคล้องเป็นเอกภาพ มุง่สูก่ารบรรลุวสิยัทศัน์ของกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์
 เป้าหมาย
 คณะทำางานทบทวนและจัดทำาแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565 จำานวน 45 คน
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. บคุลากรของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์รบัทราบและเข้าใจ และเข้ามามส่ีวนร่วมในการกำาหนดตวัชีว้ดั 
ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565
 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีตัวชี้วัดที่ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565
 3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวทางการถ่ายทอดตวัชีว้ดัสูห่น่วยงานและบคุลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการขบัเคลือ่นการดำาเนินงานตามบทบาทท่ีสอดคล้องและไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กรตามแผนยทุธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์
 4. มีกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และกรอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ในสังกัด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องเป็นเอกภาพ มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 1. ได้ตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมมปีระสทิธภิาพตามแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มกีารกำาหนดค่า
เป้าหมาย โดยมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในกรม
 2. เกดิการรับผดิชอบร่วมกนัของทกุหน่วยงานในสงักัดกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ถงึค่าเป้าหมายทีว่างไว้
 3. ได้แผนทีย่ทุธศาสตร์กรมวทิยาสาสตร์การแพทย์เป็นการแสดงถึงความเชือ่มโยงรบัผดิชอบร่วมกันของ
ทุกหน่วยงาน
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การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายจุมพต สังข์ทอง นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล และคณะ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้เกิดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี สำาหรับ เฝ้าระวัง  ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งผลให้เกิดการนำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในสังคม
โลก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำาคัญในส่วนนี้และได้กำาหนดเป็นตัวชี้วัดคำารับรอง
ปฏิบัติราชการประจำาปีของกรม “จำานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี สุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอด เพิ่ม
ขึ้นจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 5 เรื่อง และ จำานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี สุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนา
ต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทาง การแพทย์หรือการ คุ้มครองผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง” เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ปัจจุบนักองแผนงานและวชิาการร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศได้จดัทำาโครงการพฒันาระบบบรหิาร
จัดการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น
ระบบในการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ และเพือ่เป็นฐานข้อมลูสนบัสนนุในการรวบรวม และวเิคราะห์ข้อมลูผลงานการศกึษาวจัิยด้านวทิยาศาสตร์
การแพทย์ของกรมต่อไป โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ http://innovation.dmsc.moph.go.th และได้
มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14  
ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจำานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
จากฐานข้อมูลจำานวน 5 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2560 และในปีงบประมาณ 2561 มีจำานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
อีกทั้งหมด 17 เรื่อง ดังนี้

ลำาดับ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน

1 ระบบการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค สถาบันชีววิทยาศาสตร ์ทาง 
การแพทย์

2 การตรวจค่าความแรงของวคัซนีบซีจีโีดยวธิ ีIntracellular ATP assay สถาบันชีววัตถุ

3 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราช
บัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ระยะที่สอง (National Single Window follow the pathogen 
and animal toxin act of Department of Medical Sciences 
Phase II: NSW-DMSc Phase II)

สำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ



กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27

ลำาดับ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน

4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณกัญชาในปัสสาวะโดยวิธี 
LC-MS/MS

สำานักยาและวัตถุเสพติด

5 พัฒนาฐานข้อมูล “ระบบแจ้งเตือนภัย” ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง

6 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยเชื้อราเบื้องต้น 
(EQAS for Basic Fungus photo survey)

สำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

7 ประเมนิคณุภาพการตรวจวเิคราะห์ การตรวจสารบ่งชีม้ะเรง็ (EQAS 
for Tomur markers)

สำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

8 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การตรวจแถบทดสอบปัสสาวะ
 ( EQAS for Urine strip Test)

สำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

9 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การทดสอบความเข้ากันได้ของ
โลหิต ( EQAS for Compatibility Test)

สำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

10 ชุดตรวจวัด THC อย่างง่ายสำาหรับเฮมพ์ (THC strip test) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 
เชียงใหม่

11 การตรวจวัดปริมาณยาสูตรพื้นฐานยาต้านวัณโรคโดยใช้เทคนิค  
LC-MS/MS 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง 
การแพทย์

12 การศึกษานำาร่องการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดโรคภาวะ
ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนมากผิดปกติ (Congenital Adrenal  
Hyperplasia:CAH) ชนิดขาดเอนไซม ์ 21-hydroxylase  
ในประเทศไทย

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง 
การแพทย์

13 การพัฒนาวิธีตรวจสารเสพติดในปัสสาวะด้วยวิธี GC-MS ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก

14 e - report ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที 2 
พิษณุโลก

15 การพัฒนา e-report ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์

16 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ Training Record ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์

17 การให้บริการทดสอบความชำานาญทางพยาธิวิทยาคลินิก  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9  
นครราชสีมา

โดยได้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพให้แก่หน่วยงานอื่นจำานวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง ดังนี้

ลำาดับ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ถ่ายทอด

1 ระบบการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมทั้งจี
โนมของเชื้อวัณโรค

สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

กรมควบคุมโรค และผู้เกี่ยวข้อง
กับงานควบคุมวัณโรค

2 การตรวจค่าความแรงของวัคซีนบีซีจีโดย
วิธี Intracellular ATP assay 

สถาบันชีววัตถุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
และ National Institute of 
Infectious Diseases, Japan
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ลำาดับ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ถ่ายทอด

3 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราช
บัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่สอง 
(National Single Window follow 
the pathogen and animal toxin 
act of Department of Medical 
Sciences Phase II: NSW-DMSc 
Phase II)

สำานักมาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการ

ผู้ประกอบการตามพระราช
บัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์/
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแล
ระบบ

4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ
กัญชาในปัสสาวะโดยวิธี LC-MS/MS

สำานกัยาและวตัถเุสพติด ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง

5 ชุดทดสอบอย่างง่าย กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ชุดทดสอบด้านคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของอาหาร
ชุดทดสอบด้านเครื่องสำาอาง
ชุดทดสอบด้านยาและวัตถุเสพติด

ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต., 
สอน.) ในจังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพร่ และน่าน

6 การพัฒนาศูนย์แจ้งเตือนภัยในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 12/1 ตรัง

สำานักงานสาธารณสุข  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล อาสาสมัครสาธารณสุข

7 ชุดทดสอบยาแผนโบราณ และชุด
ทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องสำาอาง

1. ชุดทดสอบ เรทิโนอิค ในเครื่องสำาอาง
2. ชุดทดสอบ ไฮโดรควินโนนในเครื่อง
สำาอาง
3. ชุดทดสอบ ปรอทในเครื่องสำาอาง
4. ชุดทดสอบ สเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี 

8 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจาก
ใบหม่อน

สถาบันวิจัยสมุนไพร บริษัทด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำากัด

9 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง serum all in 1 
ผสมสารสกัดจากแก่นมะหาด

สถาบันวิจัยสมุนไพร บริษัทด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำากัด

และได้มีการนำานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 29 เรื่อง ดังนี้
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ลำาดับ ชื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน

ประเภทการใช้ประโยชน์ (โปรดใช้เครื่องหมาย √ 
เพื่อเลือกการใช้ประโยชน์ในตาราง)

ทางการ
แพทย์
หรือ

สาธารณสุข

ประยุกต์ 
ใช้ทาง

ห้องปฏิบัติ

เชิง
วิชาการ

เชิง
สาธารณะ

เชิง
นโยบาย
ในระดับ
ต่างๆ

เชิง
พาณิชย์

เชิง
เศรษฐกิจ

สาธารณสุข

1 การตรวจวัดปริมาณยาสูตร
พื้นฐานยาต้านวัณโรคโดยใช้
เทคนิค LC-MS/MS 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
ทางการ
แพทย์

 √ √     

2 การตรวจวัดปริมาณ 
ยาไซโคเซอรีนโดยใช้เทคนิค 
LC-MS/MS 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
ทางการ
แพทย์

 √ √     

3 การศึกษานำาร่องการตรวจ
คัดกรองสุขภาพทารกแรก
เกิดโรคภาวะต่อมหมวกไต
ผลิตฮอร์โมนมากผิดปกติ 
(Congenital Adrenal 
Hyperplasia:CAH) ชนิดขาด
เอนไซม์ 21-hydroxylase ใน
ประเทศไทย

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
ทางการ
แพทย์

  √     

4 ผลิตภัณฑ์ DMSc Stem Pro สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
ทางการ
แพทย์

√       

5 ผลิตภัณฑ์ DMSc Stem Safe สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
ทางการ
แพทย์

√

6 วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจ 
Hb typing

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
ทางการ
แพทย์

√

7 ระบบการวิเคราะห์รหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ
วัณโรค

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
ทางการ
แพทย์

√
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ลำาดับ ชื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน

ประเภทการใช้ประโยชน์ (โปรดใช้เครื่องหมาย √ 
เพื่อเลือกการใช้ประโยชน์ในตาราง)

ทางการ
แพทย์
หรือ

สาธารณสุข

ประยุกต์ 
ใช้ทาง

ห้องปฏิบัติ

เชิง
วิชาการ

เชิง
สาธารณะ

เชิง
นโยบาย
ในระดับ
ต่างๆ

เชิง
พาณิชย์

เชิง
เศรษฐกิจ

สาธารณสุข

8 การพัฒนาวิธีตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะด้วยวิธี GC-MS

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที 
2 พิษณุโลก

√

9 e - report ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที 
2 พิษณุโลก

√

10 ชุดทดสอบสเตียรอยด์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
12 สงขลา

√

11 ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
12 สงขลา

√

12 ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิก ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
12 สงขลา

√

13 ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
12 สงขลา

√

14 ชุดทดสอบยาแผนโบราณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต

√

15 ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่อง
สำาอาง (3 ชนิด)

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต

√
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ลำาดับ ชื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน

ประเภทการใช้ประโยชน์ (โปรดใช้เครื่องหมาย √ 
เพื่อเลือกการใช้ประโยชน์ในตาราง)

ทางการ
แพทย์
หรือ

สาธารณสุข

ประยุกต์ 
ใช้ทาง

ห้องปฏิบัติ

เชิง
วิชาการ

เชิง
สาธารณะ

เชิง
นโยบาย
ในระดับ
ต่างๆ

เชิง
พาณิชย์

เชิง
เศรษฐกิจ

สาธารณสุข

16 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ
ที่สอง (National Single 
Window follow the path-
ogen and animal toxin 
act of Department of 
Medical Sciences Phase II: 
NSW-DMSc Phase II)

สำานัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติ
การ

√ √ √ √ √

17 ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์    การตรวจสารบ่ง
ชี้มะเร็ง (EQAS for Tomur 
markers )

สำานัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติ
การ

√ √

18 ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์  การตรวจแถบ
ทดสอบปัสสาวะ ( EQAS for 
Urine strip Test)

สำานัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติ
การ

√

19 ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์  การทดสอบความ
เข้ากันได้ของโลหิต ( EQAS 
for Compatibility Test)

สำานัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติ
การ

√

20 ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์   การวินิจฉัยเชื้อ
ราเบื้องต้น (EQAS for Basic 
Fungus photo survey)

สำานัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติ
การ

√ √

21 ชุดทดสอบอย่างง่ายด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
1/1 เชียงราย

√ √

22 การตรวจค่าความแรงของวัค
ซีนบีซีจีโดยวิธี Intracellular 
ATP assay

สถาบันชีว
วัตถุ

√ √ √

23 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอ็น
โดทอกซินโดยวิธี Chromoge-
nic kinetic method

สถาบันชีว
วัตถุ

√ √ √
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ลำาดับ ชื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน

ประเภทการใช้ประโยชน์ (โปรดใช้เครื่องหมาย √ 
เพื่อเลือกการใช้ประโยชน์ในตาราง)

ทางการ
แพทย์
หรือ

สาธารณสุข

ประยุกต์ 
ใช้ทาง

ห้องปฏิบัติ

เชิง
วิชาการ

เชิง
สาธารณะ

เชิง
นโยบาย
ในระดับ
ต่างๆ

เชิง
พาณิชย์

เชิง
เศรษฐกิจ

สาธารณสุข

24 การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 
D antigen ในวัคซีนป้องกัน
โรคโปลิโอชนิดเชื้อตาย โดยวิธี 
indirect ELISA  

สถาบันชีว
วัตถุ

√ √ √

25 1.ชุดทดสอบอาหาร 5 ชุด 
-สารโพล่าในนำ้ามันทอดซำ้า 
-บอแรกซ ์
-สารฟอกขาว 
-กรดซาลิซิลิค (สารกันรา) 
-บอแรกซ ์
-ฟอร์มาลิน 
2.ชดุทดสอบเครือ่งสำาอาง 3 ชดุ 
-กรดเรทิโนอิกในเครื่อง 
สำาอาง (กรดวิตามิน A) 
-ไฮโดรควิโนนในครีมทาหน้า 
-ปรอทในครีมทาหน้า 
3. ชุดทดสอบยา 1 ชุด 
-ชุดทดสอบ Steroid ในยา
แผนโบราณ (เทคนิค TLC)

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การ
แพทย์ที่ 5 
สมทุรสงคราม

√ √

26 1.ชดุทดสอบเครือ่งสำาอาง 3 ชดุ
-กรดเรทิโนอิกในเครื่อง
สำาอาง (กรดวิตามิน A)
-ไฮโดรควิโนนในครีมทาหน้า
-ปรอทในครีมทาหน้า
2.. ชุดทดสอบยา 1 ชุด
-ชุดทดสอบ Steroid ในยา
แผนโบราณ (เทคนิค TLC)

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การ
แพทย์ที่ 5 
สมทุรสงคราม

√ √ √

27 การพัฒนา e-report ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 
3 นครสวรรค์

√

28 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
ปริมาณกัญชาในปัสสาวะโดย
วิธี LC-MS/MS

สำานักยาและ
วัตถุเสพติด

√ √ √

29 การให้บริการทดสอบความ
ชำานาญทางพยาธิวิทยาคลินิก  

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การ
แพทย์ที่ 9  
นครราชสีมา

√
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ผลการดำาเนินงานการบริหารจัดการองค์การตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ธิดารัตน์ นุชถนอม และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดและขบัเคลือ่นให้มกีารปรบัปรงุระบบบรหิารคณุภาพให้ครอบคลมุงาน
บรหิารด้านคณุภาพท่ัวท้ังองค์กร โดยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างต่อ
เนือ่ง โดยได้รบัการ Surveillance Audit จากหน่วยงานภายนอก บรษิทั URS (United Registration of Systems) 
ในเดอืนกุมภาพนัธ์ และตลุาคม พ.ศ.2561 รวมท้ังมกีารบรูณาการกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ร่วมกับระบบบริหารคณุภาพห้องปฏิบตักิารอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้อง 

ผลการด�าเนนิงานตามขอบเขตของการบรรลวุตัถปุระสงค์คณุภาพ ปีงบประมาณ 2561 น�าเสนอได้ ดังนี้

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ผลการดำาเนินการ 

ณ 30 ก.ย.61

1.1 ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 94.27

1.2.1 จำานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา
1.2.2 จำานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือพัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค

อย่างน้อย 5 เรื่อง

 อย่างน้อย 2 เรื่อง

12 เรื่อง 

29 เรื่อง
 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 87 ร้อยละ 87.06

3.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผน
พัฒนาบุคลากร

มากกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 97.81 

4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA)

มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 89.62

4.2 ดำาเนินงานสอดคล้องกับ ISO 9001:2015/ระบบ
ริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ/ระบบบริหารคุณภาพ 
PMQA

ได้รับการตรวจประเมิน/ 
Surveillance ตาม
มาตรฐาน 9001 : 2015 
ภายใน ปี 2561และมีกา
รบูรณาการตาม PMQA 
หมวด 1-7

รับการตรวจประเมิน 
Surveillance ในเดือน
ก.พ.และต.ค. 61/
มีการบูรณาการระบบ
คุณภาพ ISO และ 
PMQA

5.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่อง
ลดการใช้พลังงาน

  ไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ 10

ไฟฟ้า 33.90 %
นำ้ามัน – 81.72 %  

5.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่อง
ลดการใช้กระดาษ

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ – 19.01 %
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สถานการณ์และแนวโน้มของประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ 2 ปีย้อนหลัง

 กองแผนงานและวิชาการ ในฐานะเลขานุการ QMR ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพ 
โดยในระดบักรม มกีารจดัท�านโยบายคณุภาพและวตัถปุระสงค์คณุภาพ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 และด�าเนนิการ 
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรทราบโดยทั่วถึงกัน จัดท�าค�าสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีรับมอบใบรับรอง
มาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 จดัประชมุทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) และประชมุ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (QMR Meeting) ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจประเมิน และร่วมใน
การรับตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

 ส�าหรับในปีงบประมาณ 2562 นั้น จะมีการด�าเนินการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทั่วทั้ง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 / PMQA และระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ เตรียมรับการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ ISO/IEC 17025:2017 บูรณาการด้านความเส่ียงกับการ 
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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การจัดทำาโปรแกรมการเบิกจ่ายวัสดุกองแผนงานและวิชาการ

นายประวัติ โตกุลวัฒน์ และคณะ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ตามพระราชบัญญตั ิการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที ่24 กมุภาพนัธ์ 
2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
มาตรา 113 การดำาเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บำารุงรักษา และการจำาหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด
 จากผลการปฏิบัติงานในการบริหารพัสดุ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าได้เกิดข้อปัญหาในการ
ดำาเนินการบรหิารพสัด ุทัง้การลงบญัชหีรอืทะเบยีนคมุพสัด ุการลงบนัทกึเอกสารทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผูป้ฏบิตัหิน้าท่ี
ขาดความรูค้วามเข้าใจในด้านกฎและระเบียบทีไ่ด้มกีารประกาศใช้ พระราชบญัญตั ิการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้การดำาเนินการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำาหนด มีการรายงานผลการตรวจนับ
รายการรบัจ่ายพสัด/ุครภัุณฑ์ ล่าช้าและเมือ่ได้มกีารตรวจสอบพบว่ารายการวสัดุคงเหลอืไม่ตรงกบัรายงานการเบกิ
จ่ายพัสดุอีกด้วย
 จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงานและวชิาการได้ดำาเนนิการตรวจสอบและหา
วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ดำาเนินการตามข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
มกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าทีเ่ข้ามารบัผดิชอบดแูลการรบั-จ่ายพสัด ุเพือ่ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด และได้พฒันาโปรแกรม
จากความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และการนำาไปประยุกต์ใช้กับงานที่
เกีย่วข้อง เพือ่ช่วยในการดำาเนินการบริหารพสัดขุองหน่วยงาน ให้สามารถควบคมุดแูลพสัดทุีอ่ยูใ่นความครอบครอง
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตรงตามที่กำาหนด โดยที่โปรแกรมสามารถบันทึกการจัดเก็บ บันทึกการเบิกจ่าย ได้ตรง
กับบัญชีพร้อมทั้งสามารถรายงานผลการเบิกจ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ในรูปแบบไฟล์
เอกสาร PDF ซ่ึงมีรายละเอียดและแบบฟอร์มตรงกับบัญชีวัสดุ ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจนับการรับจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำาปี 
 จากการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ทำาให้กองแผนงานและวิชาการสามารถดำาเนินการบริหารพัสดุได้ตาม
ขั้นตอนที่กำาหนดในระเบียบ สามารถตรวจสอบวัสดุคงเหลือและบริหารพัสดุได้ตรงตามเป้าหมายของผู้บริหาร
หน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุได้พอเหมาะ ตรงตามความต้องการและประหยัด
งบประมาณ ช่วยลดความเสีย่งในการบรหิารพสัดทุีผ่ดิพลาดลง และลดภาระทีจ่ะเกดิขึน้ให้กบัคณะกรรมการตรวจ
สอบการรับจ่ายพัสดุของหน่วยงาน ส่งผลช่วยให้เกิดความมั่นใจ และมีความไว้วางใจในการดำาเนินงานในปีถัดไป



รายงานประจำาปี 256036

โปรแกรมบัญชีเบิกจ่ายพัสดุกองแผนงานและวิชาการ

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับ - จ่ายพัสดุ เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
ภาพแสดงการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลพัสดุที่อยู่ในบัญชีวัสดุ

ภาพแสดงรายละเอียดพัสดุ รวมทั้งการรับ-จ่ายพัสดุในแต่ละครั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงเลขที่เอกสารที่ใช้ประกอบ
การเบิกจ่าย หน่วยงาน/กลุ่มงานผู้เบิก ลงวันที่ และระบุชนิดของวัสดุที่ชัดเจน

โปรแกรมบัญชีเบิกจ่ายพัสดุกองแผนงานและวิชาการ 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับ - จ่ายพัสดุ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 
ภาพแสดงการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลพัสดุที่อยู่ในบัญชีวัสดุ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดพัสดุ รวมทั้งการรับ-จ่ายพัสดุในแต่ละครั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงเลขท่ีเอกสารที่ใช้ประกอบการ
เบิกจ่าย หน่วยงาน/กลุ่มงานผู้เบิก ลงวันที่ และระบุชนิดของวัสดุที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดวัสดุ 

รายละเอียดการรับ - จ่ายวัสดุ 

โปรแกรมบัญชีเบิกจ่ายพัสดุกองแผนงานและวิชาการ 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับ - จ่ายพัสดุ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 
ภาพแสดงการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลพัสดุที่อยู่ในบัญชีวัสดุ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดพัสดุ รวมทั้งการรับ-จ่ายพัสดุในแต่ละครั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงเลขท่ีเอกสารที่ใช้ประกอบการ
เบิกจ่าย หน่วยงาน/กลุ่มงานผู้เบิก ลงวันที่ และระบุชนิดของวัสดุที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
  

รายละเอียดวัสดุ 

รายละเอียดการรับ - จ่ายวัสดุ 
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงในการรายงานยอดคงเหลือตามบัญชีหรือทะเบียนประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ภาพแสดงรายงานการเบิกรับ-จ่ายวัสดุ ตามบัญชีหรือทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้มีการตรวจ
นับเรียบร้อยแล้ว 
 

 
ภาพแสดงความเชื่อมโยงในการรายงานยอดคงเหลือตามบัญชีหรือทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร และคณะ 

กลุ่มนโยบายและแผน

หลักการและเหตุผล
 กระบวนการวางแผนเป็นการก�าหนดทิศทางหรือแนวทางการด�าเนินงานในอนาคตขององค์กร  
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่การด�าเนนิการภารกจิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มคีวามเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ 
บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรหลักที่รวมพลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน�าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติโดยการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเป็นการก�าหนด
ทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน รวมท้ังการก�าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้
ล่วงหน้า มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปใช้เชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ
หน่วยงานกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิตามแผนงาน/โครงการทีว่าง
ไว้และน�าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์โดยกองแผนงานและวชิาการจงึได้จดัท�า “โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัท�า
แผนปฏิบตัริาชการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562” โดยมผีูอ้�านวยการกอง/สถาบนั/ส�านกั/ศนูย์วทิยาศาสตร์
การแพทย์ รองผู้อ�านวยการกอง/สถาบัน/ส�านัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจัดท�าแผนงานและงบ
ประมาณ และติดตามผลการด�าเนินงาน และ/หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการของหน่วยงาน ได้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ สร้างความเข้าใจในการจัดท�าแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได้ และสามารถน�าไปใช้ในการประเมนิผลและได้รบัผลลพัธ์ทีส่ะท้อนผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานได้อย่างแท้จรงิ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการและน�าไปจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานโดยน�าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานน�าแผนยุทธศาสตร์กรมฯไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
 4. เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้
 5. เพื่อให้กรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และกรอบการจัดท�าแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ใน
สงักดักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้เชือ่มโยงสอดคล้องเป็นเอกภาพ มุง่สู่การบรรลุวสัิยทศัน์ของกรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์

กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/คำารับรองปฏิบัติราชการ/งานพัฒนา
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เป้าหมาย
 ผู้อ�านวยการกอง/สถาบัน/ส�านัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รองผู้อ�านวยการกอง/สถาบัน/ส�านัก/ศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจดัท�าแผนงานและงบประมาณ และตดิตามผลการด�าเนนิงาน และ/หรอืเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการของหน่วยงาน จ�านวน 120 คน

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับทราบและเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท�าแผน
ปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์มแีนวทางการถ่ายทอดตวัชีว้ดัสู่หน่วยงานและบคุลากร เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามบทบาททีส่อดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กรตามแผนยทุธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์
 3. มีกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และกรอบการจัดท�าแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องเป็นเอกภาพ มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 1. ได้แผนถ่ายทอดตัวชี้วัดกรมสู่หน่วยงานและบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด�าเนิน
งานตามบทบาทที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์
 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ
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การจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ธัญญาภรณ์ มณีวงษ์   วีรวรรณ ลอยมา  และคณะ

กลุ่มนโยบายและแผน

 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ เป็นสิ่งส�าคัญ ในการบริหารองค์กร ด้วยงบประมาณ
เป็นปัจจัยทีมี่ผลต่อความส�าเรจ็ในการบรรลวุสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายการให้บรกิารของหน่วยงาน และเนือ่งจาก
งบประมาณเป็นทรพัยากรท่ีมจี�ากดั ดงันัน้ ในการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ จงึต้องมกีาร
ด�าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล จัดท�าตามกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางที่ก�าหนด สอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ นโยบายรฐับาล มข้ีอมลูรายละเอียดเพือ่ประกอบการชีแ้จงงบประมาณในทกุ
ระดับ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงบประมาณ  คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติ 
เพ่ือให้ได้มาซึง่การอนมุตังิบประมาณ โดยต้องแล้วเสรจ็ตามก�าหนดเวลาของปฏทินิงบประมาณ ซ่ึงการจดัท�าค�าขอ
งบประมาณนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการพิจารณาว่าหน่วยงานภายในองค์กรจะมีความต้องการวงเงินงบประมาณเท่าใด 
แต่หากเป็นการพิจารณาว่าในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานในองค์กร มีค่าใช้จ่ายรายการใดบ้าง
ทีส่ามารถเบกิจ่ายได้ตามสทิธ ิและภาระความจ�าเป็น ดังนัน้การจดัท�าวงเงินค�าของบประมาณจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�า
ผลจากการทบทวนและการก�าหนดเป้าหมายการให้บริการกรมมาใช้ประกอบการพจิารณาว่ากจิกรรมใดท่ีควรคงไว้
และกจิกรรมใดทีส่มควรยกเลกิ จากนัน้น�ามาพจิารณาจดัท�าค�าของบประมาณส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน
ตามกจิกรรมทีว่างแผนไว้ พร้อมท้ังน�าวงเงนิเบิกจ่ายจรงิของแต่ละรายการในปีทีผ่่านมามาใช้ประกอบการพจิารณา 
เนือ่งด้วยในแต่ละปีกรอบวงเงนิงบประมาณของประเทศทีร่ฐับาลจะสามารถจดัสรรปันส่วนให้กบัหน่วยงานเพือ่น�า
มาใช้ปฏิบัติงานได้นั้นจะมีอยู่อย่างจ�ากัด ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องค�านึงว่าในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายควร
ด�าเนินงานเช่นไรให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณประหยัดที่สุด 
 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย 6 
แผนงาน 1 ผลผลิต 7 โครงการ 1 รายการ ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศกัยภาพคน แผนงานยทุธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมสุีขภาวะทีดี่  แผนงานบรูณาการป้องกนั ปราบปราม
และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ  ผลผลติเป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางห้องปฏบิตักิารของประเทศ
และภมูภิาคเอเชยี โครงการการพฒันาศกัยภาพด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ในการวินจิฉัยและป้องกนัโรคเพ่ือความ
ม่ันคงด้านสขุภาพ โครงการพฒันาผลติภณัฑ์สขุภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพนัธกุรรม โครงการ
พฒันาศกัยภาพห้องปฏบิตักิารควบคมุคุณภาพเพ่ือสนบัสนนุการพฒันามาตรฐานการผลติยา Biopharmaceutical 
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ โครงการองค์
ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีมีความเป็นเลิศ โครงการองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วย
ผลติภณัฑ์สขุภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์ และรายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ  โดยได้รบัอนมุติังบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 1
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แผนงาน
งบ

บุคลากร
งบดำาเนิน

งาน
งบลงทุน

งบ
อุดหนุน

งบราย
จ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 499.4518 13.8026 - - - 513.2544

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 499.4518 13.8026 - - - 513.2544

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพคน

- 146.1479 111.4209 1.1000 2.7604 261.4292

ผลผลิตเป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้อง
ปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

- 146.1479 111.4209 1.1000 2.7604 261.4292

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี

- 207.1886 275.8398 - 1.2517 484.2801

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ
ป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

- 155.8521 250.6472 - 1.2517 407.7510

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทาง
พันธุกรรม

- 20.8256 25.1926 - - 46.0182

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

- 30.5109 - - - 30.5109

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 499.4518 13.8026 - - - 513.2544

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 499.4518 13.8026 - - - 513.2544

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพคน

- 146.1479 111.4209 1.1000 2.7604 261.4292

ผลผลิตเป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้อง
ปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

- 146.1479 111.4209 1.1000 2.7604 261.4292

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี

- 207.1886 275.8398 - 1.2517 484.2801

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ
ป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

- 155.8521 250.6472 - 1.2517 407.7510

ตารางที่ 1 สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       หน่วย : ล้านบาท
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แผนงาน
งบ

บุคลากร
งบดำาเนิน

งาน
งบลงทุน

งบ
อุดหนุน

งบราย
จ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทาง
พันธุกรรม

- 20.8256 25.1926 - - 46.0182

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

- 30.5109 - - - 30.5109

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

- 82.0261 29.8810 - - 111.9071

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ 
ยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมี
ทางห้องปฏิบัติการ

- 82.0261 29.8810 - - 111.9071

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม - 8.25000 - - 21.6980 29.9480

โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีมี
ความเป็นเลิศ

- 8.2500 - - 20.5500 28.8000

โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

- - - - 1.1480 1.1480

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

- 8.0800 - - - 8.0800

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทาง 
การแพทย์

- 8.0800 - - - 8.0800

รวมทั้งสิ้น 499.4518 465.4952 417.1417 1.1000 25.7101 1,408.8988

จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณกองแผนงานและวิชาการได้ดำาเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดำาเนินการเข้าสู่กระบวนการบริหารงบประมาณ 
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำาปีงบประมาณ 2561

ธิดารัตน์ นุชถนอม และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกบัมลูนธิกิรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้จดัการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หัวข้อ “Medical Sciences Innovation for healthy 
Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0” ระหว่าง 
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์  ปิยะสกล  
สกลสตัยาทร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธีิเปิดการประชมุวชิาการ วตัถปุระสงค์
เพือ่เป็นเวทใีห้นกัวชิาการด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ รวมทัง้เครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้มโีอกาสน�าเสนอผลงาน แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้า 
ทดัเทียมนานาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละประชาชนต่อไป รปูแบบของการประชมุประกอบไปด้วย

 ปาฐกถาพิเศษ โดยองค์ปาฐก ภญ.อมรา  วงศ์พุทธพิทักษ์  ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกียรติยศ ประจ�าปี 2561

 Keynote Speech และ Invited Speaker โดยวิทยากรรับเชิญผู้มีความรู้ความสามารถจากหลาก
หลายสาขาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 การประกวดรางวลัวทิยาศาสตร์การแพทย์ดเีด่น (DMSc Award) โดยมผีูส้นใจทัง้บคุลากรภายในและ
ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งผลงานประกวดรวมทั้งสิ้น จ�านวน 35 เรื่อง 

 การประกวดการน�าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral / Poster Presentation โดยมีผู้
สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสาขานวัตกรรมด้านโรค  สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค สาขา 
เครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และสาขา Medical Science  
Symposium ส�าหรับการน�าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  โดยแบ่งเป็นแบบบรรยายจ�านวน 31 ผลงาน
และแบบโปสเตอร์จ�านวน 140 ผลงาน 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งในด้านรูปแบบและความเหมาะสมในการจัดการ ด้านเนื้อหาสาระและองค์ความรู้  
การน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการประชมุน�าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ ส�าหรับหวัข้อการบรรยายทีไ่ด้รับความสนใจ
มากที่สุดได้แก่ “การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดย รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม  
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24-26

ผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24-26 

 
 

 
ระดับความพึงพอใจมาก        แทนค่า ด้วยคะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง แทนค่า ด้วยคะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจน้อย       แทนค่า ด้วยคะแนน 1 
 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24-26 นั้น พบว่าการ
จัดการประชุมวิชาการที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจระดับมาก ทั้งในด้านรูปแบบการจัดการและ
ด้านเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งต่อไป จะพัฒนา
แนวทางในการพัฒนาการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังตัวอย่างเช่น  

➢ จัดท าโปรแกรมแยกการลงทะเบียนระหว่างผู้ส่งผลงานประกวดกับผู้เข้าร่วมงานทั่วไปเพ่ือแก้ไขปัญหา
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจ านวนก่อนเวลาที่ก าหนด 
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ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการ

ประชมุวิชาการฯคร้งที่ 24 ประชมุวิชาการฯครัง้ที่ 25 ประชมุวิชาการครัง้ที่ 26
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ประชมุวิชาการฯครัง้ท่ี 24 ประชมุวิชาการฯครัง้ท่ี 25 ประชมุวิชาการฯครัง้ท่ี 26

ระดับความพึงพอใจมาก        แทนค่า ด้วยคะแนน 3
ระดับความพึงพอใจปานกลาง แทนค่า ด้วยคะแนน 2
ระดับความพึงพอใจน้อย       แทนค่า ด้วยคะแนน 1
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24-26 นั้น พบว่าการจัดการ
ประชุมวิชาการที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจระดับมาก ทั้งในด้านรูปแบบการจัดการและด้านเนื้อหา
สาระและองค์ความรู้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งต่อไป จะพัฒนาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังตัวอย่างเช่น 

 จัดท�าโปรแกรมแยกการลงทะเบียนระหว่างผูส่้งผลงานประกวดกบัผูเ้ข้าร่วมงานทัว่ไปเพือ่แก้ไขปัญหา
จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจ�านวนก่อนเวลาที่ก�าหนด

 จดัท�าเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code จดัท�าเอกสารออนไลน์ทางเว็บไซต ์หรือห้อง
สมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สนใจ

 เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างจัดประชุมวิชาการเพ่ือขยายความร่วมมือ
และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 ศกึษาข้อผดิพลาดจากบริษทัรบัจดัการประชมุ (Organizer) ในปีทีผ่่านมา และแจ้งให้บรษิทัรบัจดัการ
ประชุมในปีต่อๆ ไปรับทราบข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ�้าอีก    

 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการ
วทิยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวทสี�าหรบัเผยแพร่ผลงาน แลกเปลีย่นประสบการณ์และองค์ความรูด้้านวชิาการ สร้าง
เครอืข่ายความร่วมมือระหว่างผูเ้ข้าประชุมและองค์กรต่างๆ เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของนกัวิชาการ นกัวจิยั
และบคุคลทีเ่กีย่วข้องในด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ รวมทัง้เป็นการประชาสัมพันธ์กรมวทิยาศาสตร์ การแพทย์ให้
เป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับประโยชน์จากการจัดประชุมวิชาการได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

(พ.ศ. 2461 – 2561) “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา”

สมถวิล สายนภา และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 ปีพุทธศักราช 2561 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย จึงเป็นโอกาสส�าคัญที่กระทรวง
สาธารณสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านสขุภาพจะมกีารทบทวนเรยีนรูแ้ละเผยแพร่เรือ่งราวความเป็นมาต่างๆ จาก
ประวัติศาสตร์สุขภาพและการแพทย์การสาธารณสุขไทยรวมท้ังเป็นโอกาสท่ีหน่วยงานต่างๆบุคลากรสาธารณสุข
และสาธารณชนจะได้จัดกิจกรรมวิชาการนิทรรศการ การแสดงผลงานในด้านพัฒนาการของระบบสาธารณสุขใน
ประเทศไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความส�าเร็จพัฒนาการผลงานท่ีผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุขและระบบ
สาธารณสุขไทยให้บุคคลากรสาธารณสุข ประชาชนได้รับทราบ และที่ส�าคัญเป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมท่ี
จะท�าให้บคุลากรสาธารณสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นมาและการสร้างสรรค์พัฒนา
ระบบสาธารณสุขของประเทศจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสุขภาพของประชาชนโดยจัดให้มี  การประชุมวิชาการเป็น
ช่องทางส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมวิชาการและการเรียนรู้
ประวัตศิาสตร์ร่วมกนั รวมทัง้เป็นการกระตุน้ส่งเสรมิและพฒันาให้บคุลากรสาธารณสขุ   ทกุสาขาอาชพีได้มโีอกาส
น�าเสนอองค์ความรูใ้หม่ๆ จากการศกึษา ค้นคว้า วจิยัเผยแพร่สูเ่วทสีาธารณะ เปิดโอกาสให้บคุลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อ
เกดิองค์ความรู ้นวตักรรมทีท่นัสมยัเป็นประโยชน์อนัจะน�าไปสู่การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวชิาการ และ
ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธาณสขุมนีโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุร่วมกนัเป็นเจ้าภาพจัด
งานโดยในส่วนของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจดังานในงานประชมุวชิาการและมหกรรมแสดง
ผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ได้ใช้งบประมาณ
จ�านวน 2,400,000 บาท มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
 2. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนท่ีมาร่วมชมงานได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                           
          3. เพื่อเผยแพร่ผลงานนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ในการจดังานดงักล่าว ได้รบัความร่วมมอืจากทกุหน่วยงาน ในการจัดนทิรรศการแสดงผลงานแก่ประชาชน 
รวมถงึการให้บรกิารแก่ประชาชน  การอภปิรายทางวชิาการ การประกวดผลงานวชิาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน เช่น รถซาเล้งขนเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างง่ายรุกไปถึง 
ประตูบ้าน ผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ มโนราห์ภาคใต้ การแสดงสินค้าจาก SME ที่มีศักยภาพ จ�านวน 10 ราย 
ท�าให้ประชาชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากยิ่งขึ้น 



กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 47

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำาปีงบประมาณ 2561

สมถวิล สายนภา และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรท้ัง

ภาครัฐและเอกชนกำาหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 โดย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่ สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การ

แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำาเสนอนวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ใน

เชิงวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบสร้างงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถนำามาใช้

ประโยชน์  ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สร้างโอกาสของสมนุไพรไทยสูก่ารส่งออกผลติภณัฑ์สมนุไพรสูป่ระเทศอาเซียน 

นำาพาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของประเทศสู่การเป็นผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์และ

การบริการสุขภาพอันส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

1) การประชุมวิชาการประจำาปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  2) การ

ประกวดผลงานวิชาการ 3) ตลาด ความรู้ 4) การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผน

ไทย(ลานวัฒนธรรมและสวนสมุนไพร) 5) การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานและ  

6) การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าภาพร่วมในการจดังาน ได้ใช้งบประมาณในการจัดกจิกรรม 

จำานวน 500,000 บาท เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เผยแพร่ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรให้แก่ผู้สนใจท่ีเข้าชมงาน รวมทั้งผลงานท่ีกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยอีงค์ความรูพั้ฒนาคณุภาพสมนุไพรด้วยวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสร้างเศรษฐกจิ

ชุมชน ในการจัดงาน มกีลุม่เป้าหมาย คือ นกัเรยีน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป/บคุลากรในสาธารณสขุ นกัวชิาการ/ 

นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร

 ผลการดำาเนินงาน สามารถเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ 

เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์  และผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่รู้จักของประชาชนและผู้เข้าชมงาน อีกทั้งมี

ผูป้ระกอบการทีก่รมวทิยาศาสตร์การแพทย์เข้าไปพัฒนา เข้าร่วมแสดงสินค้า จำานวน 15  ผู้ประกอบการ สามารถ

จำาหน่ายสินค้าและมีรายได้จากการจำาหน่ายในงานนี้ประมาณ 800,000 บาท                                                                                

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
     สมถวิล สายนภา และคณะ 

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพร
ทั้งภาครัฐและเอกชนก าหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและพ้ืนที่  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก น าเสนอนวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ใน
เชิงวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบสร้างงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสของสมุนไพรไทยสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ประเทศ
อาเซียน น าพาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของประเทศสู่การเป็นผู้น าด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพอันส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม 1) การประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
แห่งชาติ  2) การประกวดผลงานวิชาการ 3) ตลาด ความรู้ 4) การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย(ลานวัฒนธรรมและสวนสมุนไพร) 5) การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานและ 6) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ได้ใช้งบประมาณในการจัด
กิจกรรม จ านวน 500,000 บาท เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เผยแพร่ผลงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรให้แก่ผู้สนใจที่เข้าชมงาน รวมทั้งผลงานที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน ในการจัดงาน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป/
บุคลากรในสาธารณสุข นักวิชาการ/นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 
 ผลการด าเนินงาน สามารถเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรให้แก่ประชาชนและ
ผู้สนใจ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  และผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่รู้จักของประชาชนและผู้เข้าชมงาน 
อีกทั้งมีผู้ประกอบการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้า ไปพัฒนา เข้าร่วมแสดงสินค้า  จ านวน  15  
ผู้ประกอบการ สามารถจ าหน่ายสินค้าและมีรายได้จากการจ าหน่ายในงานนี้ประมาณ 800,000 บาท                                                                                 

 

 

 

 

     

 

  
 
 



รายงานประจำาปี 256048

โครงการจัดงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำาปีงบประมาณ 2561

สมถวิล สายนภา และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทสำาคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข
และเก่ียวกับการกำาหนดและควบคมุมาตรฐานทางห้องปฏบิตักิารทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุของประเทศ
รวมถงึส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพห้องปฏบิติัการ ประเมนิคณุภาพการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิติัการ 
และการให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐและเอกชนของประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งผลให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลท้ังภาครัฐ
และเอกชนมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพสูงมากข้ึน ทำาให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานมหกรรมคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงาน 
เครือข่ายทีเ่กีย่วข้องนำาเสนอผลงานด้านคณุภาพและมาตรฐานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์และเชดิชหูน่วยงาน
ที่มีผลงานตามเกณฑ์ด้านคุณภาพมาตรฐานของกรมฯ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,200,000 บาท 
 โดยรูปแบบของงาน ประกอบไปด้วย การอภิปราย จัดแสดงนิทรรศการ และมอบประกาศเกียรติคุณ โล่
รางวัล
 จากการจัดงานมหกรรมคุณภาพในครั้งนี้ มีความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือได้นำาเสนอ
ผลงานคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แพร่หลาย และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
ยิง่ขึน้ ทัง้ยงัมีโอกาสแลกเปลีย่นความรู้ ความคดิเหน็และประสบการณ์ เพือ่ให้เกดิองค์ความรู้สามารถนำาไปประยกุต์
ใช้ในการปฏิบตังิาน อนัจะส่งผลให้มกีารพฒันาผลงานทีม่คีณุภาพมาตรฐานและสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

โครงการจัดงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สมถวิล สายนภา และคณะ 
กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทส าคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวง
สาธารณสุขและเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ และการให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
คุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชนของประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งผลให้โรงพย าบาลและ
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพสูงมากขึ้น ท าให้ประชาชน
ได้รับบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานมหกรรมคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   เพ่ือเป็นเวทีให้
หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้องน าเสนอผลงานด้านคุณภาพและมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเชิด
ชูหน่วยงานที่มีผลงานตามเกณฑ์ด้านคุณภาพมาตรฐานของกรมฯ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,200,000 บาท  

 

โดยรูปแบบของงาน ประกอบไปด้วย การอภิปราย จัดแสดงนิทรรศการ และมอบประกาศเกียรติคุณ โล่
รางวัล 
 จากการจัดงานมหกรรมคุณภาพในครั้งนี้ มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือได้น าเสนอ
ผลงานคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แพร่หลาย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ทั้งยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 
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การติดตามผลการดำาเนินงานความก้าวหน้า MOU ประจำาปีงบประมาณ 2561

ศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 เพื่อให้การดำาเนินงานความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองแผนงานและวิชาการได้ดำาเนินการติดตามผลการดำาเนินงานตามบันทึกข้อ
ตกลง / ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding / MOU)  ประจำาปีงบประมาณ 2561 โดยได้ติดตาม
การดำาเนินงานความก้าวหน้า ตามรายไตรมาส (ทุกระยะ 3 เดือน) การรายงานประกอบด้วย การรายงานผลการ
ดำาเนินงาน / กิจกรรม ตามแผนกิจกรรมและเป้าประสงค์ของความร่วมมือ อุปสรรค / ปัญหาที่พบ และมีการระบุ
ระยะเวลาในการดำาเนนิการท่ีชดัเจน   จากการติดตามพบว่า หน่วยงานทีร่บัผดิชอบมกีารดำาเนนิงานตามแผน และ
ส่งรายงานผลการดำาเนินงาน ครบถ้วน ตรงตามเวลา โดยปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการลงนามบันทึก
ความตกลงและความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ประจำาปีงบประมาณ 2561 จำานวน 26 ฉบับ 
และผลการดำาเนินงานได้จำานวน 22 ฉบับ ดังนี้

MOU หน่วยงานคู่สัญญา
หน่วยงาน
หลักที่รับ
ผิดชอบ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลลงทะเบียน
ประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Counter Service) 

กรมการปกครอง สมป

ข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมูลจาก
บัตรประจำาตัวประชาชน

กรมการปกครอง สมป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการธำารงรักษา
และสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
สากล ISO15189 และ ISO15190:2003 ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สมป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการธำารงรักษา
และสร้างเสริมความเข้มแข็งการบริการด้วยระบบคุณภาพ 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สมป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านวัณโรค

กรมการแพทย์ สชพ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด สชพ.

ความร่วมมือการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบ
ยาต้นแบบ และการศึกษาวิจัยทางคลินิก กับองค์การ
เภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม สชพ.
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MOU หน่วยงานคู่สัญญา
หน่วยงาน
หลักที่รับ
ผิดชอบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหา
วัณโรคของประเทศไทย

สำานักงานปลัดฯ กรมการแพทย์ กรม
ควบคุมโรค กรมวิทย์ฯ สวส. สนง.พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ม.ขอนแก่น ม.จุฬา ม.มหิดล ม.สงขลาฯ  
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ กทม. 
สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ  
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมฯ มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรค
เอดส์

สชพ.

บันทึกข้อตกลงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์ตาม
มาตรฐาน GMP 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ สชพ.

ความร่วมมือการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำากัด สชพ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการวิจัยการแพทย์แม่นยำา 
(Precision Medicine) สำาหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย  สชพ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาการ
ใช้ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โดย คณะแพทยศาสตร์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) แพทยสภา และ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สชพ.

บันทึกการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโครงการ  
“ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำา
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น”  

มหาวิทยาลัยโอซาก้า (ประเทศญี่ปุ่น) สวส

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 9 หน่วยงานร่วมใจต้านภัย
แอลกอฮอล์

1. สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กรมการแพทย์  
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
4.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
5. กรมควบคุมโรค 
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
7. กรมสุขภาพจิต 
8. กรมอนามัย 
9. สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รส 
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MOU หน่วยงานคู่สัญญา
หน่วยงาน
หลักที่รับ
ผิดชอบ

โครงการพัฒนามาตรวิทยาด้านเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ     
3. สถาบันมาตรวิทยา 
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รส

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข
ของประเทศ

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
2. องค์การเภสัชกรรม กระทรวง
สาธารณสุข  
3. องค์การสุรา กระทรวงการคลัง

สว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันโภชนาการ ม.มหดิล สคอ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดเตรียมชีววัตถุ
อ้างอิงมาตรฐาน

องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย

ชว

Memorandum of Understanding on Cooperation 
for the Quality Control of Vaccines and Biological 
Products

National Institute of Infectious 
Diseases, Ministry of Health, Labour 
and Welfare ประเทศญี่ปุ่น

ชว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด ชว

สัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุข
ภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำากัด สวพ.

สัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ serum all 
in 1 จากสารสกัดมะหาด

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำากัด สวพ.

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการจัดเตรียมชีววัตถุ
อ้างอิงมาตรฐาน 

องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย 

ชว 

Memorandum of Understanding on Cooperation for 
the Quality Control of Vaccines and Biological 
Products 

National Institute of Infectious 
Diseases, Ministry of Health, Labour 
and Welfare ประเทศญี่ปุ่น 

ชว 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวชิาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ชว 

สัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพที่
มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ 

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จ ากดั สวพ. 

สัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑ์ serum all in 
1 จากสารสกดัมะหาด 

บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จ ากดั สวพ. 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมป, 4
สชพ, 8

สวส, 1
รส, 2

สว, 1
สคอ, 1

ชว, 3
สวพ, 2

สรุปจ ำนวน MOU ประจ ำปี 2561
แยกตำมหน่วยงำน
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การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

นำ้าฝน น้อยประเสริฐ การัณยภาส ยาคำา

กลุ่มห้องสมุด

 การประชาสมัพนัธ์ห้องสมดุ หมายถงึ การตดิต่อสือ่สารระหว่างห้องสมดุกบัผูใ้ช้บรกิาร โดยใช้วธิเีผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การดำาเนินงานของห้องสมดุ ให้ผูใ้ช้บริการและบคุคลทัว่ไปทราบว่า ห้องสมดุมศัีกยภาพในการบริการ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อห้อง
สมุด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้แหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ
การวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่มดำาเนินงานใช้สื่อสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์ในปี พ.ศ. 2561 
โดยสร้าง Facebook ห้องสมุด เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการส่งเสริมให้มีผู้ใช้
บริการมากขึ้น จัดทำา QR Code ของ Facebook ห้องสมุด และ QR Code เว็บไซต์ห้องสมุด เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ของห้องสมุดให้มีความทันสมัย เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สารนิเทศท่ีจัดหาใหม่ ได้แก่ หนังสือ วารสาร 
เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทราบข่าวสารบริการสารนิเทศที่ทันสมัย ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
ตรงกับความต้องการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำาสารนิเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้
ทรพัยากรสารนเิทศทีจ่ดัหามาถกูใช้อย่างคุม้ค่า และเกดิประโยชน์มากทีส่ดุ การเผยแพร่ความรูต่้างๆ เพือ่ให้ข้อมูล
ข่าวสารถกูส่งออกไปถงึผูใ้ช้บรกิารให้มากทีส่ดุ ส่งผลให้ผูใ้ช้บรกิารเหน็ความสำาคญัของห้องสมดุ เกดิทัศนคติทีดี่ต่อ 
ห้องสมุด สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด และผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
 จากผลการสำารวจพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพลักษณ์โดยรวมของห้องสมุดมากที่สุด
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การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

น้ าฝน น้อยประเสริฐ การัณยภาส ยาค า 
กลุ่มห้องสมุด 

 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ โดยใช้วิธี
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานของห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปทราบว่า ห้องสมุดมีศักยภาพ
ในการบริการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู  ้แหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย และมี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่มด าเนินงานใช้สื่อสังคมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในปี พ.ศ. 2561 
โดยสร้าง Facebook ห้องสมุด เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการส่งเสริมให้มี
ผู้ใช้บริการมากขึ้น จัดท า QR Code ของ Facebook ห้องสมุด และ QR Code เว็บไซต์ห้องสมุด เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของห้องสมุดให้มีความทันสมัย เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สารนิเทศที่จัดหาใหม่ ได้แก่ 
หนังสือ วารสาร เพ่ือให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทราบข่าวสารบริการสารนิเทศที่ทันสมัย ด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว ตรงกับความต้องการ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าสารนิเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็น
อย่างดี และเพ่ือให้ทรัพยากรสารนิเทศที่จัดหามาถูกใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด การเผยแพร่
ความรู้ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารถูกส่งออกไปถึงผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเห็นความส าคัญของ
ห้องสมุด เกิดทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด และผู้ใช้บริการเกิด
ความประทับใจ  

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพลักษณ์โดยรวมของห้องสมุดมากท่ีสุด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53

การจัดทำาแผนเก็บตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มนทิรา   รัชตะสมบูรณ์  ปุญญภัค  ถายา  ลัดดาวัลย์  วงค์ชาชม และคณะ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 แผนเกบ็ตวัอย่างผลติภัณฑ์สขุภาพของสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำาปีงบประมาณแต่ละปี
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยาจะขอความร่วมมอืกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะทีก่รมวทิยาศาสตร์
การแพทย์มีบทบาทภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2552 
พบว่าในแต่ละปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำานวนมากกว่า 10,000 รายการ ซึ่ง
ถือว่าเกินภาระงานที่ค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โอนงบประมาณค่าตรวจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าว ตำ่ากว่าที่ปรากฏในเล่มแผนและค่าบริการที่เรียกเก็บตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยตัวอย่างที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งมายังขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความเร่งด่วน ความ
จำาเป็น ผลงานยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการที่จะนำาไปวางแผนในปี ต่อไป
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้อำานวยการกองแผนงานและ
วิชาการ ได้ปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการส่งตัวอย่าง เพื่อลดปัญหาภาระงานและการติดหนี้ค้าง
ชำาระ นำาไปสูก่ารปรกึษาหารอืระหว่างผูบ้ริหารของ 2 หน่วยงาน ผูบ้รหิารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์และผูบ้รหิาร
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา จงึได้มาร่วมกนัปรกึษาหารอืแนวทางกำาหนดการจดัทำาแผนการเกบ็ตวัอย่าง
ผลติภัณฑ์สขุภาพทีส่อดคล้องกบัปัญหา ความจำาเป็นเร่งด่วน ทัง้นีเ้พ่ือให้งานคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลตภณัฑ์สุขภาพ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 ผลจากการปรึกษาหารือในครั้งน้ีทำาให้เกิดการประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติของ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
6 ด้าน  (อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด   เครื่องสำาอาง  วัตถุอันตราย) มีการร่วมกันคิดแผนการเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง ดังนี้
 1. มีการวเิคราะห์ข้อมลูผลติภณัฑ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูจากผลการเฝ้าระวงัของสำานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ยา อาหารเสริม และเครื่องสำาอางที่มีความนิยมบนโลกออนไลน์
 2. มกีารวเิคราะห์แนวทางการเกบ็ตวัอย่างร่วมกนั จัดทำาแผนการดำาเนนิงานทีส่อดคล้องกบัสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับแผนฯ
 3. มีการกำาหนด Priority ของผลิตภัณฑ์ที่จัดทำาแผนการตรวจวิเคราะห์ เช่น การให้ความสำาคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อร้องเรียนมาเป็นลำาดับต้นๆ/เน้นการดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสำาหรับประชาชนที่เร่งด่วน
 4. เป็นการทำาแผนร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาก่อนจัดสรรงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2562 (ขาลง)
เมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561) ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารืออีกครั้ง จนได้ข้อสรุป ดังนี้

1. การจัดทำาแผนให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง
 1.1  ในปี 2562 ให้จัดทำาในรูปแบบแผนงานร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน จำานวนตัวอย่างตามแผน จำานวน 
9,815 ตัวอย่าง  รายละเอียดตามตาราง 1.2



รายงานประจำาปี 256054

 1.3   สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ทำาหนงัสอืแจ้งสำานกังานสาธารณสขุจงัหวัดถงึจำานวนตวัอย่าง  
ที ่อย. จะสนบัสนนุงบประมาณค่าตรวจวเิคราะห์ให้ สสจ. ดำาเนนิการ  ภายใต้แผนเกบ็ตัวอย่างเท่านัน้  หากนอกเหนอืจาก 
แผนให้ สสจ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เพื่อป้องกันใบแจ้งหนี้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
 1.4   สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำาเนินการเร่งรัดการจัดทำาแผนเก็บตัวอย่างฯ ให้แล้วเสร็จ
พร้อมโอนเงินภายในต้นเดือนพฤศจิกายน

2. การบริหารงบประมาณ ปี 2562
 2.1 สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา จัดสรรงบเบกิแทนกนัให้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ในวงเงนิ
ประมาณ 40 ล้านบาท และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์จะเร่งจดัสรรลงสู่ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ก่อนในงวดท่ี 1 
 2.2 การเก็บตัวอย่างกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน ถ้าเกินจากแผน (9,815 ตัวอย่าง) ขอให้พิจารณายอดชำาระเป็น
กรณีๆ ไป โดยหารือแนวทางอีกครั้ง 
 2.3 หากมีการแจ้งหนี้ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารยา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้แจ้ง
หนี้มาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ เพื่อประสานในภาพระดับกรม 

3. การจัดการข้อมูล
 3.1 ขอให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูการตรวจวเิคราะห์ระหว่างกรมวทิย์ฯ และ อย. ทัง้จากแผนเก็บตวัอย่างฯ 
และจากที่กรมมีการเฝ้าระวัง โดยเสนอให้เริ่มจากระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทย์ with you  ซึ่งต้องมี
ระบบการกำากับติดตามและประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ร่วมกัน
 3.2 หากมกีารตรวจพบผลการวเิคราะห์พบสารอันตรายทีป่ลอมปนในผลติภณัฑ์(เทยีบกับสารมาตรฐาน) 
ขอให้มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าระหว่างหน่วยงาน และแถลงข่าวร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน
 3.3 ขอให้กรมวิทย์ฯ ส่งข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ desoxy-D2PM ที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ
รวบรวมให้กองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณายกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

ตาราง 1.2 

กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน (ตัวอย่าง)

Situation Base Risk Base Solution Base กรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน รวม

1. อาหาร 560 2,130 0 1,397 4,087

2. ยา 108 0 0 150 258

3. เครื่องมือแพทย์ 150 40 0 30 220

4. วัสดุเสพติด 65 0 0 115 180

5. เครื่องสำาอางและวัตถุอันตราย 320 330 30 190 870

6. งานด่าน 45 2,605 0 610 3260

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน 0 930 0 10 940
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การจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแบบสงป.)

มนทิรา   รัชตะสมบูรณ์  ปุญญภัค  ถายา  ลัดดาวัลย์  วงค์ชาชม และคณะ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบัจัดสรรงบประมาณรวมทัง้สิน้  1,467,773,700 บาท   
ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำานวน 3 แผนงาน วงเงินงบ
ประมาณ 1,232,185,800 บาท และแผนงานบรูณาการ จำานวน 4 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 235,587,900 บาท 
รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 1,467,773,700 บาท สำานักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ดำาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จำานวน 7 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 1,467,773,700 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วย) ตามที่ขอทำาความตกลงไปได้ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  เมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ประกาศใช้บังคับแล้ว
 กองแผนงานและวิชาการ เป็นหน่วยงานจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแบบสงป. )ประกอบด้วย
 1. ภาพรวมแบบ สงป. 301
 2. แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
  - แบบ สงป. 302
  - แบบ สงป. 302 – ฝึกอบรม/สัมมนา
  - แบบ สงป. 302/1 -รายละเอียด
 3. แผนงานบูรณาการป้องกัน  ปราบปรามและบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
  - แบบ สงป. 301 (แผนบูรณาการ)
  - แบบ สงป. 302 (แผนบูรณาการ)
  - แบบ สงป. 302 – ฝึกอบรม/สัมมนา
  - แบบ สงป. 302/1– รายละเอียด
 4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
  - แบบ สงป. 301 (แผนบูรณาการ)
  - แบบ สงป. 302 (แผนบูรณาการ)
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
  - แบบ สงป. 301 (แผนบูรณาการ)
  - แบบ สงป. 302 (แผนบูรณาการ)
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
  - แบบ สงป. 301 (แผนบูรณาการ)
  - แบบ สงป. 302 (แผนบูรณาการ)
  - แบบ สงป. 302 – ฝึกอบรม/สัมมนา
  - แบบ สงป. 302/1 – รายละเอียด
 โดยได้นำาข้อมูลการเบิกจ่ายที่ผ่านระบบ GFMIS จากฝ่ายคลัง มาดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกรอกลงใน
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แบบฟอร์มต่างๆ ข้างต้น ทุกเดือน ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ Ev-Mis 
และสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และ Sign off  ในระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณ Ev-Mis  ซ่ึงปีนีผ้ลการเบกิจ่ายงบประมาณสรุปได้ดงันี้ 
 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำานวน 3 แผนงาน วงเงินงบ
ประมาณ 1,232,185,800 บาท ใช้ไป จำานวน 1,181,718,800 บาท
 2. และแผนงานบูรณาการ จำานวน 4 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 235,587,900 บาท ใช้ไป จำานวน 
227,953,400 ล้านบาท 
 รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 1,467,773,700 บาท ใช้ไป จำานวน 1,409,672,200 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.36  ได้ทำาเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำานวน 67,888,781 บาท
 ผลการติดตามงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนในปีนี้ มีจำานวนงบลงทุนท้ังส้ิน 107 รายการ เป็นเงิน
งบประมาณ จำานวน 473,028,700 บาท ก่อหนี้ผู้พันได้ จำานวน 428,450,117.80 บาท  เบิกจ่ายได้ จำานวน 
366,404,769 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.51 และแผนเงินเหลือจ่าย 847 รายการ/เครื่อง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
จำานวน 46,447,094 บาท ก่อหนีผ้กูพนัได้ จำานวน 833 รายการ/เคร่ือง เป็นเงินงบประมาณ จำานวน 34,407,607 บาท  
 เบิกจ่ายได้ 34,281,303 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63 ซึ่งติดตามทุกวันศุกร์ เพื่อเข้าที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ทุกเดือน ทำาให้ผลงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่สำานักงบประมาณกำาหนด ไม่มีงบประมาณคืนเงิน
แผ่นดนิ แต่ก็พบความล่าช้าการจดัซือ้จดัจ้างครภุณัฑ์เป็นบางรายการ ท้ังทีเ่กดิจากการรายงานของหน่วยงานภายใน
และภาคเอกชน ที่ไม่อาจส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้
ลุล่วง และเป็นข้อสังเกตุในการดำาเนินงานปีต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอีก
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การบริหารจัดการงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วีรวรรณ ทัศนภิญโญ และคณะ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานวิชาการ ซ่ึงมีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทาง 
ห้องปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนนุการแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุขและเศรษฐกจิของประเทศ รวมท้ังตรวจวเิคราะห์
เพ่ือประเมินความเสีย่งและเตอืนภยัทางสขุภาพ ซ่ึงกองแผนงานและวชิาการมหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการงานวจัิย 
และสนันสนุนข้อมูลการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย
 ในปี 2561 กองแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสำานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือให้กรรมการใช้ในการพิจารณาข้อ
เสนอโครงการวิจัยในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกำาหนดกรอบการวิจัยและพัฒนามุ่งเป้า กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสื่อสารให้นักวิจัยรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำาข้อเสนองานวิจัย
ในปีต่อไป
 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น และงบดำาเนินงานวิจัย ของโครงการวิจัยประจำาปี 2561 ที่ได้
รับจัดสรรทั้งสิ้น 32 โครงการ เป็นจำานวนเงิน 39,031,500 บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีผลการเบิก
จ่ายในภาพรวมทั้งสิ้น 38,915,100 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.71 
 ทั้งนี้ กองแผนงานและวิชาการยังได้ดำาเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงาน
วิจัยสำาหรับปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งสิ้น 81 โครงการ เสนอของบประมาณ
รวม 83,660,293บาท ซึ่งมติที่ประชุมได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่น และงบประมาณดำาเนินการวิจัย จำานวน 
46 โครงการ เป็นเงิน 29,948,000บาท 
 อย่างไรกต็าม การบรหิารจดัการงานวจิยั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องดำาเนนิการผ่านระบบบรหิาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ของสำานักงานวิจัยแห่งชาติที่
ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมิน
ข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำาเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  
ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ในการบริหารงานวิจัยและงบ
ประมาณการวิจัยด้วยระบบ NRMS น้ัน หน่วยงานภาครัฐประมาณ 200 หน่วยงาน ได้นำาข้อมูลวิจัยเข้าระบบ 
NRMS ตัง้แต่เริม่เสนอขอทนุวิจยัจนถงึสิน้สดุการวจัิย และสามารถสืบค้นข้อมลูจากระบบเพ่ือนำาไปจัดทำารายงาน
หรือสารสนเทศการวจิยัในเรือ่งต่าง ๆ  เนือ่งจากระบบงบประมาณการวจิยัได้มกีารปรบัเปลีย่นไปตามแนวทางการ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนำาข้อมูลเข้าระบบ
และการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำาออกข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำาเนินงานและ
การใช้งานระบบมากน้อยแตกต่างกันตามระดับความต้องการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ระบบ ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีข้อมูลวิจัยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี และปัจจุบันข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS ได้ถูกนำาไปใช้ในเชิงนโยบาย
เพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหน่วยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น
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การบริหารจัดการความรู้กองแผนงานและวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 2561

คณะทำางานจัดการความรู้กองแผนงานและ

วิชาการ

 ตามแนวทางพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 หมวด 3  
มาตรา 11 ที่ระบุให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสมำา่เสมอ ซึง่กองแผนงานงานและวชิาการได้เล็งเหน็ถงึความสำาคญัในประเด็นดังกล่าวนี ้และได้มกีารแต่งตัง้ 
คณะทำางานจัดการความรู้ โดยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน และนำาไปสู่การจัดทำาแผนงานจัดการความรู้ของกองแผนงานและวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และเพื่อให้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของกองแผนงานและวิชาการ 
สนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นได้มีการแต่ง
ตัง้คณะทำางานจดัการความรู ้โดยมกีารวเิคราะห์องค์ความรูท้ีจ่ำาเป็นต่อการปฏบิตังิานซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน และนำาไปสู่การจัดทำาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้กองแผนงานและวิชาการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของกองแผนงานและ
วชิาการ สนับสนนุการปฏบัิตไิด้อย่างเป็นรปูธรรม และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้ โดย
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
 1. จัดส่งบุคคลากรเข้ารับการถ่ายทอดฝึกอบรมทักษะองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์กองแผนงานและวิชาการ
 2. พฒันาฐานข้อมลูองค์ความรูข้องกองแผนงานและวชิาการให้บคุลากรสามารถเข้าถงึได้อย่างเหมาะสม
 3. พัฒนาฐานข้อมูลการจัดการความรู้ในช่องทางเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ
 4. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเชงิการวชิาการ เพือ่ให้เกดิความเข้าใจทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง แก่บคุลากร
กองแผนงานและวชิาการ ในหวัข้อ Biopharmaceutical หวัข้อ การสร้างคณุค่าให้ผลงาน และ หวัข้อ OECD GLP
 5. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตร Microsoft Excel Advance และหลักสูตร Microsoft Power Point Advance
 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
ปัญหาและอุปสรรค
 1. จากการที่กองแผนงานและวิชาการต้องรับงานมอบหมายเร่งด่วนในระดับกรมอยู่บ่อยครั้ง ทำาให้เป็น
อุปสรรคต่อบุคลากรในการพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 2. แม้ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ให้แก่บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การจัดหาเอกสารตำารา และ
การพัฒนาคลังความรู้บนเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์และดึงองค์ความรู้ที่อยู่
ในตัวบุคลากรของกองแผนงานและวิชาการ (Tacit Knowledge) เพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในส่วนต่าง ๆ ยังไม่
สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 3. การวัดและประเมินผลการนำาองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่บุคคลากรไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานยังไม่มีแนวทางท่ีสามารถประเมินได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำาหนดแนวทาง
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรกองแผนงานและวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนา
 1. จากการที่ในปัจจุบันมีชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ฯในระดับกรม ควรมีการพัฒนา
ต่อยอดโดยประสานเครอืข่ายผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละเรือ่งของชมุชนนกัปฏบิตัมิาแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นระดบัหน่วยงาน 
 2. สภาพแวดล้อมให้ให้มีบรรยากาศเหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร รวมถึงสร้างแรง
จูงใจให้บคุลากรเกดิความตระหนกัในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง เช่น กำาหนดเป็นตวัช้ีวดัในการพจิารณาประเมิน
ผลระดับบุคคล การมีสภากาแฟให้พูดคุยเรื่องงานเป้นประจำาทุกอาทิตย์ เป็นต้น 
 3. วิเคราะห์และจัดทำามาตรฐานแนวทางการประเมินองค์ความรู้ที่จำาเป็นในระดับบุคคล โดยอิงจาก
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานอื่น ๆ นำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน



รายงานประจำาปี 256060

คณะกรรมการ/คณะทำางาน ระดับกระทรวงฯ

ลำาดับที่ เลขที่คำาสั่ง ชื่อคำาสั่ง รายชื่อคณะกรรมการ

1 1/2560 คณะกรรมการดำาเนินงาน 100 ปีการสาธารณสุข
ไทย (พ.ศ.2461 - 2561)

 ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 1/2561 คณะอนุกรรมการดำาเนินงาน โครงการจัดงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการ
ประจำาปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3 46/2561 คณะทำางานออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ
แห่งชาติ

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 152/2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 
21 แห่ง

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการ/คณะทำางาน ระดับกรมฯ

ลำาดับที่ เลขที่คำาสั่ง ชื่อคำาสั่ง รายชื่อคณะกรรมการ

1 2329/2561 คณะทำางานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน

2 1703/2561 คณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการจัดแสดง
นิทรรศการในการจัดประชุมวิชาการและมหกรรม
แสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 
- 2561) ประจำาปีงบประมาณ 2561

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวธิดารัตน์ นุขถนอม
นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นายประวัติ โตกุลวัฒน์

3 2184/2561 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจำากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

4 1282/2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

5 1324/2561 คณะทำางานติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตาม
คำารับรองการปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
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ลำาดับที่ เลขที่คำาสั่ง ชื่อคำาสั่ง รายชื่อคณะกรรมการ

6 2179/2560 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐและคณะทำางานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์
นายปุญญภัค ถายา
นายจุมพต สังข์ทอง

7 924/2561 คณะทำางานดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มเติม

นางสาวธิดารัตน์ นุขถนอม

8 760/2561 คณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ “100 ปี การสสาธารณสขุไทย”

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

9 927/2561 คณะทำางานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปี 2561

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

10 970/2561 คณะทำางานจัดทำาแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

11 505/2561 คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

12 156/2561 คณะกรรมการดำาเนินการระบบข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

13 2334/2560 คณะทำางานประสานงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

14 2289/2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวธิดารัตน์ นุขถนอม
นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน

15 2482/2560 คณะทำางานตรวจราชการหน่วยงานภายในกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์
นางสาวชิสา นันทกิจ

16 2384/2560 คณะทำางานพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

17 2256/2560 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดสร้างอาคาร Medi-
cal Science Innovation Center (MSIC)

คณะกรรมการบริหารโครงการจัด
สร้างอาคาร Medical Science 
Innovation Center (MSIC)



รายงานประจำาปี 256062

ลำาดับที่ เลขที่คำาสั่ง ชื่อคำาสั่ง รายชื่อคณะกรรมการ

18 2322/2560 เลขานุการผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพระดับกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561

ผู้อำานวยการกองแผนงานและ
วิชาการ
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวธิดารัตน์ นุขถนอม

19 2227/2560 คณะกรรมการพฒันาบคุลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

20 2366/2560 คณะกรรมการบริหารแผนทดสอบความชำานาญทาง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

คณะกรรมการ/คณะทำางาน ระดับกอง

ลำาดับที่ เลขที่คำาสั่ง ชื่อคำาสั่ง รายชื่อคณะกรรมการ

1 155/2561 คณะทำางานจัดการความรู้ นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์
นายปุญญภัค ถายา
นายจุมพต สังข์ทอง
นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ
นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

2 153/2561 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของกองแผนงานและวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 
2562

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา
นายจุมพต สังข์ทอง
นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นายประวัติ โตกุลวัฒน์

3 149/2561 คณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี 2561 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ
นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์
นางสาวธันยนันท์ รอดเหลือจาด
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน
นางสาวรสรินทร์ หมัดสมาน



กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63

ลำาดับที่ เลขที่คำาสั่ง ชื่อคำาสั่ง รายชื่อคณะกรรมการ

4 151/2561 คณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี 2561 เพิ่มเติม นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นายประวัติ โตกุลวัฒน์

5 125/2561 ผู้รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองแผนงานและ
วิชาการ

นางสาวสมถวิล สายนภา

6 66/2561 ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล นายจุมพต สังข์ทอง

7 63/2561 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้า
หน้าที่กองแผนงานและวิชาการ

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นายจุมพต สังข์ทอง
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

8 55/2561 คณะทำางานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กอง
แผนงานและวิชาการ

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวสมถวิล สายนภา
นายจุมพต สังข์ทอง
นายปุญญภัค ถายา
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นายประวัติ โตกุลวัฒน์
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

9 8/2561 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของกองแผนงานและวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 
2562

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา
นายจุมพต สังข์ทอง
นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นายประวัติ โตกุลวัฒน์

10 7/2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 กองแผนงานและวิชาการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
หวัหน้ากลุม่ตดิตามและประเมนิผล
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
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ผลงานเผยแพร่

ลำาดับ ชื่อเรื่อง กลุ่ม/ฝ่าย

1 รายงานผลการดำาเนินงานรอบ 6 และ 9 เดือน ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มติดตามและประเมินผล

2 การจัดทำาคำาของบประมาณรายจ่ายประจำาปีกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์

กลุ่มนโยบายและแผน

3 รายงานสรุปผลการประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มนโยบายและแผน

4 บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปี 2561 กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ที่ หัวข้อ วันที่ ผู้เป็นวิทยากร

1 บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับงานเทคนิค
การแพทย์

27 สิงหาคม 2561 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

2 บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับงานเทคนิค
การแพทย์

4 กันยายน 2561 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

3 บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับงานเทคนิค
การแพทย์

6 กันยายน 2561 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

4 บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับงานเทคนิค
การแพทย์

7 กันยายน 2561 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง

5 วิทยากรภาคสนาม (Moderator) และร่วมเสวนา
ระดมสมองการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561 
การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
(Management toward Sustainable Health 
Development) และร่วมอภิปรายเรื่อง ข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุข
ภาวะอย่างยั่งยืน (Management and Innova-
tion)  หัวข้อ “สวยไม่เสี่ยง รู้ทันเรื่องยา อาหาร
เสริมและเครื่องสำาอาง”

19 กรกฎาคม 
2561

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

การพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากร
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การรับการอบรม

ที่ หลักสูตร ระยะเวลา
สนับสนุน
ประเด็น

ผู้รับการอบรม

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

11-12 ตุลาคม 
2560

การบริหาร
จัดการ

นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม

2 โครงการอบรมหลักสูตร ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระบบการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

30 ตุลาคม 2560 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาววันวิสาข์  ทองเปรม
นางสาวศุภธิดา  มุสตาฟา

3 การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม
แผนงาน/งบประมาณ (ระบบ DOC) 
ประจำาปีงบประมาณ 2561

8 ธันวาคม 2560 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ:การ
ประเมินตนเองและการจัดทำาแผน
พัฒนาองค์การ

14-15 ธันวาคม 
2560

การบริหาร
จัดการ

นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม

5 ประชุมสัมมนาจัดการความรู้  
เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 1

19 ธันวาคม 2560 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

6 อบรม Microsoft Excel Advanced 8-10 มกราคม 
2561 

22-24 มกราคม 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง 
นางสาวชิสา นันทกิจ 
นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์ชาชม 
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ 
นายประวัติ โตกุลวัฒน ์
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล  
นายการัณยภาส  ยาคำา 
นางสาวธันยนันท์  รอดเหลือจาด 
นางสาววีรวรรณ  ลอยมา 
นางสาวอมรรัตน์ เกษร
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ที่ หลักสูตร ระยะเวลา
สนับสนุน
ประเด็น

ผู้รับการอบรม

7  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการ 
ความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์

15-16 มกราคม 
2561

การบริหาร
จัดการ

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง 
นางสาวชิสา นันทกิจ 
นางสาวสมถวิล  สายนภา 
นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 
นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน

8 การจัดทำาตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ 2562-2565

18 มกราคม 2561 บริหาร
จัดการ

นางสาวชิสา นันทกิจ 
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

9 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่าง 
ห้องสมุดในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

5-6 กุมภาพันธ์ 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายการัณยภาส  ยาคำา

10 โครงการอบรมการใช้ multimedia 5-6 กุมภาพันธ์ 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน 
นายการัณยภาส  ยาคำา

13 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Biophar-
maceutical

28 กุมภาพันธ์ 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

14 อบรมหลักสูตร Leadership 
Development and Strategic 
Planning

5 มีนาคม 2561 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวสมฤดี  พินิจอักษร
นางสาวธันยนันท์  รอดเหลือจาด
นางสาววีรวรรณ  ลอยมา

15 โครงการประชุม “การบูรณา
การระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 และเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

6 มีนาคม 2561 การบริหาร
จัดการ

นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม

16 การจัดทำาบัญชีครัวเรือนและ
การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

7 มีนาคม 2561 การบริหาร
จัดการ

นางสาวสมถวิล  สายนภา 
นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน 
นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
ระบบบริหารจัดการองค์ความ
รู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

19 มีนาคม 2561 การวิเคราะห์ นางสาวชิสา นันทกิจ 
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ความร่วมมือบริการสารสนเทศ 
ในกระทรวงสาธารณสุข

21-23 มีนาคม 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายการัณยภาส  ยาคำา

31 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

24 มีนาคม 61 การบริหาร
จัดการ

นายการัณยภาส  ยาคำา
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
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ที่ หลักสูตร ระยะเวลา
สนับสนุน
ประเด็น

ผู้รับการอบรม

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแผน
บริหารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข 
ประจำาปี 2561

15-17 มีนาคม 
2561

การบริหาร
จัดการ

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 

18 อบรมโครงการพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการสำาหรับผู้บริหาร  
ภายใต้หลักสูตร “นักบริหารระดับ
สูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini 
Master of Management in 
Health: Mini M.M.)”

21 มีนาคม 2561 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวสมฤดี  พินิจอักษร

19  อบรม Microsoft Powerpoint 
Advanced

22-23 มีนาคม 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายประวัติ โตกุลวัฒน ์
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

20 โครงการ DMSc ZERO  
Corruption

23 มีนาคม 2561 การบริหาร
จัดการ

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

21 โครงการอบรมด้านกฎหมาย
คอมพิวเตอร์หัวข้อ “รู้ทันภัย
ไซเบอร์และบทลงโทษตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์

26 มีนาคม 2561 การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

22 โครงการพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านสารสนเทศ

3-4 เมษายน 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
นางสาวรสรินทร์ หมัดสมาน

23 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การพัฒนางานประจำาสู่การวิจัย
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

5 เมษายน 2561 การวิเคราะห์ นางสาวสมถวิล  สายนภา

36 การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

22 เมษายน - 6 
กรกฎาคม 2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวสมฤดี  พินิจอักษร

24 อบรมการเป็นผู้ตรวจติดตาม
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
ISO 9001:2015

24-25 เมษายน 
2561

การบริหาร
จัดการ

นางสาวสมถวิล  สายนภา 
นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง 
นางสาวชิสา นันทกิจ

25 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณและ 
การเขียนหนังสือราชการ

7-8 พฤษภาคม 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวจินตนา กิ่งแก้ว

26 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

3-4 พฤษภาคม 
2561

การบริหาร
จัดการ

นางสาววันวิสาข์  ทองเปรม 
นายอนันต์ ใจมั่น 
นายการัณยภาส  ยาคำา
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ที่ หลักสูตร ระยะเวลา
สนับสนุน
ประเด็น

ผู้รับการอบรม

27 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ OECD GLP 11 พฤษภาคม 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

28 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

16-17 พฤษภาคม 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ

29 ประชุมสัมมนาจัดการความรู้ เรื่อง
เล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2

16-17 พฤษภาคม 
2560

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง 
นางสาวชิสา นันทกิจ 
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา 
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล  
นายการัณยภาส  ยาคำา

30 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหาร โดยใช้หลัก 7 habits

17-18 พฤษภาคม 
2561

การบริหาร
จัดการ

นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน

32 Grammar in real life 26 พ.ค.-11 ส.ค.
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายการัณยภาส  ยาคำา

33 English Conversation 27 พ.ค.-5 ส.ค.
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน

34  โครงการอบรมให้ความรู้หลัก
กฎหมายปกครอง

7 มิถุนายน 2561 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ ์
นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

35 ผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น 11- 29 มิถุนายน 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นายจุมพต  สังข์ทอง

37 การทำาวิจัยออนไลน์ 5-7 กันยายน 
2561

การวิจัยและ
พัฒนา

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม

38 เอกสารนำาเสนอ “การจัดทำา TOR 
การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุ สำาหรับกรรมการและ
ผู้บริหาร”

17 กันยายน 
2561

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคล

นางสาวสมถวิล  สายนภา
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
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เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ

การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง (ภารกิจสนับสนุน) ครั้งที่ 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จุลภัทร คงเจริญกิจกุล

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 การจดัการความรูเ้ป็นกระบวนการท่ีสามารถยกระดับและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในองค์กร เนือ่งจาก
แต่ละองค์กรจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะ ตลอดจนศักยภาพที่แตกต่างกัน การจัดการความรู ้
จงึเป็นกระบวนการหนึง่ทีจ่ะสามารถดงึศกัยภาพและสมรรถนะทีโ่ดดเด่นของบคุลากร ซ่ึงจะช่วยดึงองค์ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่อยู่ในตัวบุคลากรออกมาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถทำาให้ผู้อื่นเรียนรู้ได้ ตลอดจนยังสามารถทำาให้
องค์กรสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์กรของตนควรเพิ่มสมรรถนะหรือองค์ความรู้ด้านใดให้กับบุคลากร
 ในปีงบประมาณ 2561 ทีมงานจดัการความรู ้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้เลง็เหน็ถงึความสำาคัญของการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยให้ทุกหน่วยงานส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประกวด
เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ซึ่งกองแผนงานและวิชาการได้คัดเลือกให้ นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มติดตาม
และประเมินผล เข้าร่วมประกวดภายใต้เรื่อง 9ผ่าน (เก้าผ่าน-ก้าวผ่าน)
 9 ผ่าน เป็นเรื่องราวของผู้นำาเสนอที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวท่ีต้องฝ่าฟันและผ่านอุปสรรค์จากการเป็น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 9 ประเด็น ดังนี้
 1. ความอาย 2. การทำางานเป็นทีม  3. การประสานงาน  4. การสื่อสาร 5. การวิเคราะห์ 6. การนำาเสนอ
ผลงาน  7. การทำางานแบบเร่งรีบ 8. การถูกตำาหนิ และเรื่องที่ 9. คือการผ่านเรื่องราวทั้ง 8 ข้อที่กล่าวมาด้วยความ
รักในการทำางาน การใช้หวัใจในการทำางาน เหมอืนดัง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในหลวง
รชักาลที ่9 ทีพ่ระองค์ท่านทำางานอย่างต่อเนือ่งโดยไม่เหนด็เหนือ่ย เพราะพระองค์ใช้ความรักทีม่ต่ีอประชาชนเป็น
แรงทีท่ำาให้พระองค์ผ่านไปได้ พระองค์เคยกล่าวไว้ว่า “..เมือ่ข้าพเจ้าเป็นนกัเรยีนอยูใ่นยโุรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนกั
ว่า ประเทศของข้าพเจ้า คืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกระทั่ง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ 
ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำาให้ข้าพเจ้าสำานึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้า
ไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านท่ีจริงจังอะไรนักแต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำางานที่นี่ ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การที่
ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง” ดังนั้น อยากให้ทุกท่านสามารถฝ่าฟันและก้าวผ่าน 
อุปสรรค์เรื่องต่างๆไปให้ได้ด้วยการใช้หัวใจและความรักในการทำางาน

เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจ 
 

การประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลัง (ภารกิจสนับสนุน) คร้ังที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จุลภัทร คงเจริญกิจกุล 
กลุ่มติดตามและประเมินผล 

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่สามารถยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
เนื่องจากแต่ละองค์กรจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ สมรรถนะ ตลอดจนศักยภาพท่ีแตกต่างกัน การ
จัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถดึงศักยภาพและสมรรถนะที่โดดเด่นของบุคลากร ซึ่งจะช่วย
ดึงองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีอยู่ในตัวบุคลากรออกมาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนเรียนรู้ได้ ตลอดจน
ยังสามารถท าให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์กรของตนควรเพ่ิมสมรรถนะหรือองค์ความรู้ด้านใดให้กับ
บุคลากร 

ในปีงบประมาณ 2561 ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยให้ทุกหน่วยงานส่ งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วม
ประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งกองแผนงานและวิชาการได้คัดเลือกให้ นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน กลุ่มติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประกวดภายใต้เรื่อง 9ผ่าน (เก้าผ่าน-ก้าวผ่าน) 

9 ผ่าน เป็นเรื่องราวของผู้น าเสนอที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่ต้องฝ่าฟันและผ่านอุปสรรค์จากการเป็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 9 ประเด็น ดังนี้ 
1. ความอาย 2. การท างานเป็นทีม  3. การประสานงาน  4. การสื่อสาร 5. การวิเคราะห ์6. การน าเสนอผลงาน  
7. การท างานแบบเร่งรีบ 8. การถูกต าหนิ และเรื่องที่ 9. คือการผ่านเรื่องราวทั้ง 8 ข้อที่กล่าวมาด้วยความรักใน
การท างาน การใช้หัวใจในการท างาน เหมือนดั่งท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านท างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่เหน็ดเหนื่อย เพราะพระองค์ใช้ความรักที่มีต่อประชาชน
เป็นแรงที่ท าให้พระองค์ผ่านไปได้ พระองค์เคยกล่าวไว้ว่า “..เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคย
ตระหนักว่า ประเทศของข้าพเจ้า คืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกระทั่ง ข้าพเจ้าได้
เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งท าให้ข้าพเจ้าส านึกในความรักอันมีค่ายิ่ง 
ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนักแต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการท างานที่นี่ ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ 
การที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง” ดังนั้น อยากให้ทุกท่านสามารถฝ่าฟันและก้าว
ผ่านอุปสรรค์เรื่องต่างๆไปให้ได้ด้วยการใช้หัวใจและความรักในการท างาน 
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การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง (ภารกิจสนับสนุน) ครั้งที่ 2  ประจำาปีงบประมาณพ.ศ. 2561

การัณยภาส ยาคำา

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ห้องสมุด)

 การประชุมสัมมนาจัดการความรู้ เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นำาเสนอในชื่อเรื่อง เป็ดน้อยในห้องสมุด
 เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านการพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำางานให้กับบุคลากรในกรมเดียวกัน และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ทำางานซึ่งกันและกัน ซึ่งหัวข้อที่พูด
ในวันนั้นมีอยู่ 4 หัวข้อ ได้แก่
 1. พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
 2. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศใน Social Media 
 3. บริการจัดหาบทความวารสารวิชาการต่างประเทศ 
 4. ทำาคิวอาร์โค้ดวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 นอกเหนือจากความประทับใจแล้ว สิ่งที่ได้พูดไปในวันนั้นทำาให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ยังไม่ทราบถึงบทบาทของห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกิดความเข้าใจและมีเสียงตอบรับท่ีดีกลับมา
จึงทำาให้ห้องสมุดได้ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนงานของกรมได้อีกทางหนึ่ง เช่นหลักๆสนับสนุนบทความอ้างอิง
วารสารวิชาการต่างประเทศให้กบันกัวจิยั ทำาให้นกัวจิยัสามารถดำาเนนิงานได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ และในนาม
ของห้องสมดุเชือ่ว่าถ้างานวจิยัของกรมฯเป็นงานวจิยัทีม่คีณุภาพแล้ว กรมฯจะสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ขึน้มา
ได้อีกต่อไป ทำาให้กรมฯตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

การประกวดเรื่องเล่าเรา้พลัง (ภารกิจสนับสนุน) ครั้งที่ 2  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

การัณยภาส ยาค า 
กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ห้องสมุด) 

การประชุมสัมมนาจัดการความรู้ เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร น าเสนอในชื่อเรื่อง เป็ดน้อยในห้องสมุด 

เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านการพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างานให้กับบุคลากรในกรมเดียวกัน และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ท างานซึ่งกันและกัน ซึ่งหัวข้อที่พูด
ในวันนั้นมีอยู่ 4 หัวข้อ ได้แก่ 

1. พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง  
2. ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศใน Social Media  
3. บริการจัดหาบทความวารสารวิชาการต่างประเทศ  
4. ท าคิวอาร์โค้ดวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
นอกเหนือจากความประทับใจแล้ว สิ่งทีไ่ดพู้ดไปในวันนั้นท าให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ยังไม่ทราบถึงบทบาทของห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกิดความเข้าใจและมีเสียงตอบรับที่ดีกลับมาจึง
ท าให้ห้องสมุดได้ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนงานของกรมได้อีกทางหนึ่ง เช่นหลักๆสนับสนุนบทความอ้างอิง
วารสารวิชาการต่างประเทศให้กับนักวิจัย ท าให้นักวิจัยสามารถด าเนินงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และใน
นามของห้องสมุดเชื่อว่าถ้างานวิจัยของกรมฯเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพแล้ว กรมฯจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ขึ้นมาได้อีกต่อไป ท าให้กรมฯตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม 
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง (ภารกิจสนับสนุน) ครั้งที่ 3   ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อนันต์ ใจมั่น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ในวันที่ผมได้รับมอบหมายจากผู้อำานวยการกอง ให้เข้าร่วมทำากิจกรรม “เรื่องเล่าเร้าพลัง”  ผมมีความ
กังวลใจ และรู้สึกหนักใจมาก น้องๆในกองท่ีเขาเคยเข้าร่วมทำากิจกรรมครั้งก่อน ๆ ล้วนทำากันไว้ดี การตอบรับ
จากผู้เข้าร่วมฟังก็เป็นท่ีน่าพอใจ ผมเองก็คอยเชียร์คอยแสดงความยินดีกับน้องๆตลอดมา พอถึงวันท่ีผมจะต้อง
ทำากิจกรรมเอง ผมเกรงว่าจะทำาได้ไม่ดีเท่ากับที่น้องๆเขาเคยทำากันไว้
 ผมตดัสนิใจนำาเรือ่งจากประสบการณ์การเจ็บป่วยของผมมาเล่า เป็นความทรงจำาจากช่วงหนึง่ของชวีติผม 
ที่ป่วยหนักแทบจะเอาชีวิตไม่รอด การป่วยด้วยโรคที่ไม่มีวันหาย ผมรู้สึกสิ้นหวัง ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่
การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดท่ีผมหวังและพยายามจะเรียนให้จบเพื่อรับปริญญากับเขาสักใบ ผมก็ต้องหยุดและ
เลิกเรียนไปในที่สุด หลังจากป่วยหนักอยู่แปดปีกว่า ก็มาถึงจุดที่เป็นเหมือนปาฏิหาริย์แห่งชีวิตของผม เมื่อผมได้
รับการเปลี่ยนไตจากการบริจาค ผมเหมือนได้รับชีวิตใหม่ ได้เกิดใหม่อีกครั้ง จากที่ทุกทนเจ็บป่วยมานานจนถึงวัน
ทีผ่มได้รบัชีวติใหม่ ทำาให้ผมรบัรูว่้าชวีติของผมมเีวลาจำากดั ผมต้องเร่งรบีทำาคณุงามความดีเพือ่ทดแทนคณุทัง้หมด
ที่ได้รับมาให้ได้ในช่วงชีวิตนี้
 ผมขึ้นพูดบนเวทีเป็นคนแรก ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ขึ้นพูดบนเวทีต่อหน้าผู้บริหาร
ระดับกรมซึ่งท่านนั่งกันเป็นแถวอยู่ด้านหน้าเวที ทั้งคณะกรรมการซึ่งท่านก็เป็นผู้ทรงฯผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้น ผมมอง
ไปในห้องประชุม มีผู้มาร่วมในกิจกรรมเต็มห้องประชุมใหญ่ ผมพยายามควบคุมความรู้สึกทั้งหมด คิดอย่างเดียว
ผมต้องทำาได้ วนันัน้ผมเล่าเรือ่งจากความรูส้กึทีอ่ยูใ่นความทรงจำาของผม ผมเริม่มัน่ใจจากสายตาผูฟั้งทีม่องมาทีผ่ม 
ผมสมัผสัความรูส้กึของคนฟังได้พอ ผมพดูจบลงจากเวท ีมคีนให้กำาลงัใจผม ยิม้ทกัทายผมมากมาย ผมรูส้กึประทบั
ใจและรูสึ้กภาคภมูใิจ รูส้กึตืน่และรูส้กึเป็นเกยีรตมิากทีไ่ด้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุจากท่านอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ (นพ.สุขุม กาญจนพิมาย) และได้เป็นผู้แทนระดับกรมเข้าไปแข่งขันในระดับกระทรวง 
 ในการเดนิทางไปแข่งขันเรือ่งเล่าเร้าพลงัในระดบักระทรวง แม้ว่าจะไม่ได้รบัรางวลั แต่กเ็ป็นประสบการณ์
ที่มีค่ามาก  เป็นโอกาสที่ดีของผม ที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับรู้รับฟังจากเรื่องเล่าถึงการเสียสละ
เวลา แรงกายและสติปัญญา ของบุคคลากรด้านสาธารณสุขหลายสาขา ที่เขาทุ่มเททำางานเพื่อพี่น้องประชาชนที่
อยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ ทุ่มเททำางานในสถานที่เสี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านเล่าเรื่องราว
จากความรู้สึกที่มาจากใจ บางคนเล่าไปก็ก้ันนำ้าตาตัวเองไม่อยู่ ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับท้ังสามท่านท่ีได้รับ
รางวัลอย่างจริงใจ และอยากขอบคุณทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ผมจะนำาไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป
 กับโอกาสที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่ผมได้รับในคร้ังนี้  ผมขอกราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดี 
(นายแพทย์พิเชฐ บัญญติั) ท่านคณะกรรมการ ท่านผูอ้ำานวยการกองแผนฯ ท่านผูอ้ำานวยการจากศนูย์วทิยาศาสตร์
การแพทย์ทุกแห่ง และพี่ ๆ น้อง ๆ จากกองแผนงานและวิชาการ รวมทั้งผู้ที่ร่วมเป็นกำาลังใจและร่วมยินดีกับผม
จากทุก ๆ หน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง (ภารกิจสนับสนุน) คร้ังที่ 3  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนันต์ ใจมั่น  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ในวันที่ผมได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกอง ให้เข้าร่วมท ากิจกรรม “เรื่องเล่าเร้าพลัง”  ผมมีความ
กังวลใจ และรู้สึกหนักใจมาก น้องๆในกองที่เขาเคยเข้าร่วมท ากิจกรรมครั้งก่อน ๆ ล้วนท ากันไว้ดี การตอบรับ
จากผู้เข้าร่วมฟังก็เป็นที่น่าพอใจ ผมเองก็คอยเชียร์คอยแสดงความยินดีกับน้องๆตลอดมา พอถึงวันที่ผมจะต้อง
ท ากิจกรรมเอง ผมเกรงว่าจะท าได้ไม่ดีเท่ากับท่ีน้องๆเขาเคยท ากันไว้ 
 ผมตัดสินใจน าเรื่องจากประสบการณ์การเจ็บป่วยของผมมาเล่า เป็นความทรงจ าจากช่วงหนึ่งของชีวิต
ผม ที่ป่วยหนักแทบจะเอาชีวิตไม่รอด การป่วยด้วยโรคที่ไม่มีวันหาย ผมรู้สึกสิ้นหวัง ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง 
แม้แต่การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดที่ผมหวังและพยายามจะเรียนให้จบเพ่ือรับปริญญากับเขาสักใบ ผมก็ต้องหยุด
และเลิกเรียนไปในที่สุด หลังจากป่วยหนักอยู่แปดปีกว่า ก็มาถึงจุดที่เป็นเหมือนปาฏิหาริย์แห่งชีวิตของผม เมื่อ
ผมได้รับการเปลี่ยนไตจากการบริจาค ผมเหมือนได้รับชีวิตใหม่ ได้เกิดใหม่อีกครั้ง จากที่ทุกทนเจ็บป่วยมานาน
จนถึงวันที่ผมได้รับชีวิตใหม่ ท าให้ผมรับรู้ว่าชีวิตของผมมีเวลาจ ากัด ผมต้องเร่งรีบท าคุณงามความดีเพ่ือทดแทน
คุณทั้งหมดท่ีได้รับมาให้ได้ในช่วงชีวิตนี้ 
 ผมขึ้นพูดบนเวทีเป็นคนแรก ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ขึ้นพูดบนเวทีต่อหน้าผู้บริหาร
ระดับกรมซึ่งท่านนั่งกันเป็นแถวอยู่ด้านหน้าเวที ทั้งคณะกรรมการซึ่งท่านก็เป็นผู้ทรงฯผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้น ผมมอง
ไปในห้องประชุม มีผู้มาร่วมในกิจกรรมเต็มห้องประชุมใหญ่ ผมพยายามควบคุมความรู้สึกทั้งหมด คิดอย่างเดียว
ผมต้องท าได้ วันนั้นผมเล่าเรื่องจากความรู้สึกที่อยู่ในความทรงจ าของผม ผมเริ่มมั่นใจจากสายตาผู้ฟังที่มองมาที่
ผม ผมสัมผัสความรู้สึกของคนฟังได้พอ ผมพูดจบลงจากเวที มีคนให้ก าลังใจผม ยิ้มทักทายผมมากมาย ผมรู้สึก
ประทับใจและรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกตื่นและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นพ.สุขุม กาญจนพิมาย) และได้เป็นผู้แทนระดับกรมเข้าไปแข่งขันในระดับกระทรวง  
 ในการเดินทางไปแข่งขันเรื่องเล่าเร้าพลังในระดับกระทรวง แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัล แต่ก็เป็น
ประสบการณ์ที่มีค่ามาก  เป็นโอกาสที่ดีของผม ที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับรู้รับฟังจากเรื่องเล่าถึง
การเสียสละเวลา แรงกายและสติปัญญา ของบุคคลากรด้านสาธารณสุขหลายสาขา ที่เขาทุ่มเทท างานเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ ทุ่มเทท างานในสถานที่เสี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่าน
เล่าเรื่องราวจากความรู้สึกที่มาจากใจ บางคนเล่าไปก็กั้นน้ าตาตัวเองไม่อยู่ ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสาม
ท่านที่ได้รับรางวัลอย่างจริงใจ และอยากขอบคุณทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ผมจะน าไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป 
 กับโอกาสที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่ผมได้รับในครั้งนี้  ผมขอกราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดี 
(นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ) ท่านคณะกรรมการ ท่านผู้อ านวยการกองแผนฯ ท่านผู้อ านวยการจากศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง และพ่ี ๆ น้อง ๆ จากกองแผนงานและวิชาการ รวมทั้งผู้ที่ร่วมเป็นก าลังใจและ
ร่วมยินดีกับผมจากทุก ๆ หน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน  
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รางวัล Best Practice ชุมชนนักปฏิบัติ การขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติบริหารยุทธศาสตร์และการติดตาม

ประเมินผลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จุมพต สังข์ทอง

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 การจัดการความรูต้ามแผนยทุธศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เพือ่พัฒนาองค์ความรูใ้ห้เป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรู ้(Learning organization) โดยทีมงานจดัการความรู ้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้วางแผนดำาเนนิ
งานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ (KM Master Plan) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ทีม
งานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแนวทางในการถอดบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์และ
องค์ความรู้ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) จากบุคคลและชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) และส่งเสริมให้นำา
องค์ความรู้และกระบวนการจัดการที่ดีไปใช้ประโยชน์เกิดการต่อยอดขยายผลในวงกว้าง
 กองแผนงานและวชิาการจงึเสนอวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best practice) ภายใต้เรือ่ง “การขบัเคลือ่นชมุชน
นักปฏิบติับริหารยทุธศาสตร์และการตดิตามประเมนิผลกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์” โดยเรือ่งดงักล่าวถกูคัดเลือก
ให้นำาเสนอในเวทีงาน DMSc KM Day 2018 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงกองแผนงานและวชิาการได้มอบหมายให้ นายจมุพต สงัข์ทอง นกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผนชำานาญการ เป็นตัวแทนนำาเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความสำาเร็จ
 1. ได้มกีารปรบัรปูแบบในกระบวนการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปี 
2561 โดยจากแต่เดมิจะดำาเนนิการในรปูแบบคณะกรรมการทีป่ระกอบไปด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบัหน่วยงาน 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาเป็นกระบวนการทบทวนแบบมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้แผนยุทธศาสตร์ของกรมสามารถนำาสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
 2. ในกระบวนการจดัทำาแผนภายใต้บทบาทภารกจิด้านงานวจัิยของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีผ่านมา
งานวจิยัของกรมยงัไม่มทีศิทางทีช่ดัเจน และขาดการเชือ่มโยงร่วมมอืระหว่างกนั ส่งผลให้งานวจัิยของกรมมคีวาม
ซำ้าซ้อนและกระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตก ซึ่งจากดำาเนินการชุมชนนักปฏิบัติได้มีการปรับกระบวนการบริหาร
จัดการด้านแผนงานวจัิยของกรมโดยมีการกำาหนดประเดน็การวจิยัทีส่ำาคญัของกรมและมผีูบ้รหิารแผนงานวจิยัใน
แต่ละประเด็น (Project Manager) เป็นผู้บริหารจัดการในเชิงบูรณาการงานวิจัยให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่กำาหนดไว้
 3. จากการหารือในเวทีชุมชนนักปฏิบัติในปี 2560 ซึ่งได้ข้อมูลประเด็นองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติ
งานของเครอืข่ายนกัยทุธศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์สำาหรบัสนบัสนนุการปฏบิตังิานได้อย่างแท้จรงิ โดย
ในปี 2561 กองแผนงานและวชิาการได้นำาไปสูก่ารจัดทำาแผนพฒันาบคุลากรเครอืข่ายนกัยทุธศาสตร์ของกรม โดย
มีประเด็นถ่ายทอดความรู้ในหัวเรื่องเกี่ยวกับทักษะในการประมวลผลผ่านโปรแกรม MS Excel และการนำาเสนอ
ผ่านโปรแกรม MS Powerpoint ขั้นสูง

แรงบันดาลใจ/หลักความคิดที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ
 ในการบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนการจัดทำาแผน การถ่ายทอดสู่การปฎิบัติการกำาหนด
ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล มีแนวคิดหรือหลักการอยู่หลากหลายวิธี และในแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อเสีย
ที่แตกต่างกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับบริบทขององค์การ ซ่ึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ บุคลากร
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ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่เป็นจำานวนมาก ดังนั้นนการจะยกระดับงานยุทธศาสตร์กรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรเหล่านี้ทั้งตัวแบบความเป็นเลิศและ
ปัญหาข้อจำากัดต่างๆ ที่เคยพบเจอ เพื่อนำามาปรับแนวทางบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์ของกรมต่อไป 

วิธีการดำาเนินงาน
 ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการทบทวนรายชื่อและแนวทางการดำาเนินงานชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงาน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากหน่วยงานต่างๆภายในกรม 28 แห่ง ซึ่งกองแผนงานและวิชาการได้
ดำาเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 โดยสามารถสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้
 1. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่ระดับบุคคล แลกเปลี่ยนแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่การจัดทำาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่สามารถขับเคลื่อน
องค์การสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 2. กระบวนการบริหารแผนงานยทุธศาสตร์ทีม่ปีระสทิธภิาพ แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกบักระบวนการและ
แบบฟอร์มต่างๆในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดสรร 
งบประมาณ และการกำากบั ติดตาม และประเมนิผลการดำาเนนิงาน ทีม่คีวามเป็นเลิศและจะทำาอย่างไรจึงจะสามารถ
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในระดับกรม 
 3. การพฒันาองค์ความรูข้องบคุลากร แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางในการพฒันาบคุลากรด้านแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานให้ศักยภาพในการจัดทำาและขับเคลื่อนแผนทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
กรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 จากนั้นกองแผนงานและวิชาการได้ดำาเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติบริหาร
แผนงานยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน จังหวัด
กาญจนบรีุ ในระหว่างวนัท่ี  17 – 19 พฤษภาคม 2560 โดยใช้รปูแบบการประชมุแบบกลุม่ย่อย 4 กลุ่มตามประเดน็
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คือ กลุ่มท่ี 1 สร้างความเป็นเลิศงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มที่ 2 
พฒันาขดีสมรรถนะและความทันสมยัในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสขุ  กลุม่ท่ี 3 ยกระดบั
คณุภาพและศกัยภาพของห้องปฏบัิตกิารตามมาตรฐานสากล และกลุ่มที ่4 ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ โดยมี
การกำาหนดประเดน็ให้แต่ละกลุม่ทำาการแลกเปลีย่นเรยีนรูต้วัแบบทีเ่ป็นเลศิและวเิคราะห์สูก่ารกำาหนดแนวทางการ
พัฒนาระดับกรม ใน 3 ประเด็น คือ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของกรมสู่ระดับบุคคล กระบวนการบริหารแผน
งานยุทธศาสตร์สู่ยุค DMSc 4.0 และการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนปฏิบัติราชการ
ประจำาปี 2560

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของชุมชนนักปฏิบัติได้มีการนำาไปสู ่การปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง
กระบวนการจัดทำายุทธศาสตร์ การกำาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในปี 2562 - 2565 การถ่ายทอดสู่การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีระดับหน่วยงาน และพัฒนา
กระบวนการติดตามประเมนิผลโครงการสำาคญัต่างๆ โดยเพิม่กระบวนการนิเทศงานเพือ่ประเมนิผล พฒันา สือ่สาร 
และแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานในกรม ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์การของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 จากการทีไ่ด้มกีารแลกเปลีย่นรูใ้นปี 2560 ของชมุชนนกัปฏิบติับรหิารแผนงานยทุธศาสตร์และการตดิตาม
ประเมินผลได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง และนำาสู่การปรับกระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของกรมและใน
ปี 2561 เพ่ือพัฒนากระบวนการด้านนโยบายและแผนให้ครบวงจรจึงได้กำาหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี 

จากการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนรู้ในปี 2560 ของชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์และการ
ติดตามประเมินผลได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และน าสู่การปรับกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรม
และในปี 2561 เพ่ือพัฒนากระบวนการด้านนโยบายและแผนให้ครบวงจรจึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเด็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
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ล่ามดูแลต้อนรับ ทีมนักกู้ภัยต่างชาติที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน

และโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ณ ถำ้าหลวง ขุนนำ้านางนอน จ.เชียงราย

ศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 ภารกจิการตามหาและช่วยเหลอืเยาวชนทมีฟตุบอลหมปู่าอะคาเดมี และโค้ช รวม 13 คน ทีต่ดิอยูภ่ายใน
ถำ้าหลวง ขุนนำ้านางนอน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 เป็นเวลา 18 
วนั ถอืได้ว่าเป็นภารกจิครัง้ประวตัศิาสตร์ครัง้หนึง่ทีโ่ลกต้องจารกึ จากความพยายามอย่างหนกั การร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกฝ่าย และความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักกู้ภัย / นักดำานำ้า ผู้เชี่ยวชาญ จาก
นานาประเทศ ที่ข้ามนำ้าข้ามทะเลมาช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าฯ อย่างไม่ลดละ จนสามารถช่วยเหลือเยาวชนทั้ง 
13 คน ออกมาได้สำาเร็จ เป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลก
 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ประเทศไทยได้มีการจัดงาน
เลี้ยงต้อนรับและขอบคุณ เพื่อแสดงความซาบซ้ึงในนำ้าใจของนักกู้ภัยชาวต่างชาติที่เดินทางมาช่วยเหลือเยาวชน 
ทีมหมูป่าฯ ณ ถำ้าหลวง ขุนนำ้านางนอน ดังกล่าว
 น.ส.ศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการประสานจากพลเอก วิชิต ยาทิพย์ ผ่านสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย-จนี เชญิร่วมงานและช่วยเป็นล่ามดแูลต้อนรบันกัดำานำา้กูภ้ยัจากสาธารณรฐัประชาชนจนี ในงานเลีย้งขอบคณุที่
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ  Riverside Cruise โดยในงานเลี้ยงประกอบด้วย 
พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานของงานเลี้ยง ทีมนักกู้ภัยจำานวน 6 ท่าน (มีสมาชิกส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับประเทศ
ไปก่อน) เจ้าหน้าที่จากสำานักพระราชวัง และล่ามดูแลต้อนรับ เป็นต้น 

ประโยชน์และข้อคิดที่ได้รับ
 ทกัษะและความสามารถพเิศษอืน่ๆ นอกเหนอืจากการทำางาน เป็นส่ิงท่ีมปีระโยชน์และสามารถช่วยเหลอื
ผู้อื่นได้มากเมื่อถึงคราวจำาเป็น จากการพูดคุยกับทีมนักดำานำ้ากู้ภัยส่วนหน่ึง ทำาให้ทราบว่าทุกท่านไม่ได้มีอาชีพที่
เกีย่วข้องกบัการดำานำา้เลย แต่ได้ฝึกฝนทกัษะการดำานำา้จนเชีย่วชาญ เมือ่เหน็ข่าวทมีหมปู่าติดถำา้หลวง ขนุนำา้นางนอน 
ทีไ่ทย กช็วนสมคัรพรรคพวกมาช่วยเหลอืทนัท ีแม้ว่าการช่วยเหลอืจะเตม็ไปด้วยอปุสรรคนานปัการ แต่พวกเขากไ็ม่
เคยท้อถอย ด้วยความหวงัว่าจะต้องช่วยเหลอืเยาวชนทมีหมปู่าและโค้ชออกมาให้ได้ จนกระทัง่ภารกจิสำาเร็จในทีส่ดุ

 
 

ล่ามดูแลต้อนรับ ทีมนกักูภ้ัยต่างชาติที่ปฏิบัตภิารกิจช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน 
และโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี  

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ณ ถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย 
         ศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน 

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 

 ภารกิจการตามหาและช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี และโค้ช รวม 13 คน ที่ติดอยู่
ภายในถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 จนถึงวันท่ี 10 กรกฏาคม 2561 เป็น
เวลา 18 วัน ถือได้ว่าเป็นภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่โลกต้องจารึก จากความพยายามอย่างหนัก การ
ร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย และความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักกู้ภัย / นักด าน้ า 
ผู้เชี่ยวชาญ จากนานาประเทศ ที่ข้ามน้ าข้ามทะเลมาช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าฯ อย่างไม่ลดละ จนสามารถ
ช่วยเหลือเยาวชนทั้ง 13 คน ออกมาได้ส าเร็จ เป็นที่ประทับใจของคนท่ัวโลก 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ประเทศไทยได้มีการจัดงานเลี้ยง
ต้อนรับและขอบคุณ เพ่ือแสดงความซาบซึ้งในน้ าใจของนักกู้ภัยชาวต่างชาติที่เดินทางมาช่วยเหลือเยาวชนทีมหมู
ป่าฯ ณ ถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน ดังกล่าว 

น .ส .ศรั นญา  มานะ รุ่ ง เ รื องสิ น  นั กวิ เทศสั ม พันธ์ปฏิบั ติ ก าร  กองแผนงานและวิ ช าการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการประสานจากพลเอก วิชิต ยาทิพย์ ผ่านสมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เชิญร่วมงานและช่วยเป็นล่ามดูแลต้อนรับนักด าน้ ากู้ภัยจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในงานเลี้ยงขอบคุณที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ  Riverside 
Cruise โดยในงานเลี้ยงประกอบด้วย พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานของงานเล้ียง ทีมนักกู้ภัยจ านวน 6 ท่าน (มี
สมาชิกส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับประเทศไปก่อน) เจ้าหน้าที่จากส านักพระราชวัง และล่ามดูแลต้อนรับ เป็นต้น  
 ประโยชน์และข้อคิดท่ีได้รับ 

ทักษะและความสามารถพิเศษอ่ืนๆ นอกเหนือจากการท างาน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้มากเมื่อถึงคราวจ าเป็น จากการพูดคุยกับทีมนักด าน้ ากู้ภัยส่วนหนึ่ง ท าให้ทราบว่าทุกท่านไม่ได้
มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าน้ าเลย แต่ได้ฝึกฝนทักษะการด าน้ าจนเชี่ยวชาญ เมื่อเห็นข่าวทีมหมูป่าติดถ้ า หลวง 
ขุนน้ านางนอนที่ไทย ก็ชวนสมัครพรรคพวกมาช่วยเหลือทันที แม้ว่าการช่วยเหลือจะเต็มไปด้วยอุปสรรค
นานัปการ แต่พวกเขาก็ไม่เคยท้อถอย ด้วยความหวังว่าจะต้องช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าและโค้ชออกมาให้ได้ 
จนกระท่ังภารกิจส าเร็จในที่สุด 
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ภ า พ ก ิ จ ก ร ร ม



รายงานประจำาปี 256078

กิจกรรมเดือนมกราคม

ชาวกองแผนงานและวิชาการขอพรปีใหม่

จากผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การอบรมโครงการพัฒนาองค์

ความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ปีงบประมาณ 2561
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January

การประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย

เพื่อพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ 2562-2565



รายงานประจำาปี 256080

การประชุมคณะทำางานตรวจราชการ

หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ

บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
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คณะตรวจราชการและนิเทศงานของกรม

จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการ ให้

กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในเรื่อง 

Biopharmaceutical โดย ดร.บุญฑริกา 

บุญญาภิวัฒน์ เภสัชกรชำานาญการพิเศษ

February



รายงานประจำาปี 256082

การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความคิด

เห็นต่อรูปแบบกระบวนการสื่อสารและ

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ของกองแผนงานและ

วิชาการ กรมวิทยา ศาสตร์ การแพทย์

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์ ผู้อำานวยการกองแผนงาน

และวิชาการ ประเด็นความคิดเห็นต่อผลงานและบทบาทที่พึงประสงค์ของ 

กยผ เพื่อให้บรรล

กิจกรรมเดือนมีนาคม
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เจ้าหน้าที่กองแผนงาน

และวิชาการเข้ารับรางวัล

บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

กองแผนงานและวิชาการ ดำาเนินกิจกรรม 

5ส ทั้งองค์กร

March



รายงานประจำาปี 256084

การทำาบุญตักบาตรประจำาเดือนกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี 

กองแผนงานและวิชาการและ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ

ประชุมแนวทางจัดทำาแผนตรวจวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การ

และสำานักงานกรรมการอาหารและยา ของ

ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมเดือนมีนาคม
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ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิทยาศ่สตร์การแพทย์

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26

March



รายงานประจำาปี 256086

กองแผนงานและวิชาการ

จัดพิธิสรงนำ้า

พระและรดนำ้าขอพรในเท

ศกาลกสงกรานต์

ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กองแผนงานและวิชาการ นำาโดยนางสาววรางคณา อ่อนทรวง 

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ

กิจกรรมเดือนเมษายน
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การประชุมถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหาร

กรมและติดตามผลการปฎิบัติงานของ

กองแผน

การหารือความร่วมมือของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับ

สภาเทคนิคการแพทย์

April



รายงานประจำาปี 256088

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การสร้าง

คุณค่าของผลงาน การเชื่อมโยงผลลัพธ์และ

เป้าหมาย และการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ OECD GLP

การประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือการ

วิจัยและพัฒนาการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน 

Biopharmaceutical ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์และบริษัท Siam bioscience

 การสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

May



รายงานประจำาปี 256090

กิจกรรมเดือนมิถุนายน June

กิจกรรมเดือนกรกฏาคม july

การประชุมเตรียมความพร้อมในการช้ีแจง

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

กองแผนงานและวิชาการจัดทำา 

Management review ตามระบบริหาร

คุณภาพ ISO 90012015

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ปี 2561
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กิจกรรมเดือนกรกฏาคม july

ตรวจราชการ นิเทศงานและเยี่ยมเยียนให้

กำาลังใจชาวศูนย์วิทย์สมุทรสงคราม

กิจกรรมความดีเราทำาด้วยหัวใจ 

ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



รายงานประจำาปี 256092

มหกรรมวิชาการ 100 ปีสาธารณสุขไทย

ประชุมคณะทำางานตรวจราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประจำาปี 2561

กิจกรรมเดือนกรกฏาคม july
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การจัดมหกรรมคุณภาพของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ปี 2562

กิจกรรมเดือนสิงหาคม August



รายงานประจำาปี 256094

กิจกรรมเดือนสิงหาคม August

งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2018 

การพัฒนางานประจำาสู่การวิจัยก้าวไกล

ไปสู่นวัตกรรม

นำาเสนอผลงานชุมชนนักปฏิบัติ CoP 

บริหารแผนงานยุทธศาสตร์ เป็นหนึ่งในสาม

ของ Best Pratice CoP 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2561

ประชุมประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สัมมนาทบทวนกลยุทธ์องค์กรและดูงานการจัดการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก

กิจกรรมเดือนกันยายน September



รายงานประจำาปี 256096

การประชุมบริหารงบประมาณ

และติดตามงบลงทุนปี 2561

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเ

จ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ร่วมกันแสดง

ความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมเดือนตุลาคม
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พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนา

วิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์ ระหว่าง

มหาลัยวลัยลักษณ์กับกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ร่วมปลูกต้นดาวเรือง

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ

October



รายงานประจำาปี 256098

ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก

ประชุมคณะทำางานทบทวนและจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 - 2565

ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน
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ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ เป็นวิทยากร

บรรยายเรื่อง แผนงานโครงการ ที่พึ่งประสงค์ 

ที่สนับสนุน DMSC 4.0& Thailand 4.0

นโยบายใกล้กลางไกล DMSc 4.0 & Thailand 4.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 - 2565

November



รายงานประจำาปี 2560100

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน

โปรแกรมระบบตดิตามแผนงานงบประมาณ 

(ระบบDOC) ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ผู้อำานวยการกองแผนงานและวิชาการ 

บรรยายเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

กิจกรรมเดือนธันวาคม
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การประชุมจัดทำาแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจระดับ

หน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กรมสื่อสารเป้าหมายปี 2561

งานทำาบุญตักบาตรปีใหม่ งานกีฬาสี และ

กิจกรรมที่ประทับใจ งานสังสรรค์ด้วยธีม AEC

December



รายงานประจำาปี 2560102

คณะผู้จัดทำา

1. นางสาววรางคณา   อ่อนทรวง ที่ปรึกษา

2. นางสาวสมถวิล    สายนภา  ประธาน

3. นางสาวนำ้าฝน    น้อยประเสริฐ กรรมการ

4. นางสาวธิดารัตน์   นุชถนอม กรรมการ

5. นางสาวธัญญาภรณ์  มณีวงษ์  กรรมการ

6. นางสาวรุจิราพร  แตงผึ้ง  กรรมการ

7. นางสาวชิสา   นันทกิจ  กรรมการ

8. นางสาววีรวรรณ   ทัศนภิญโญ กรรมการ

9. นายจุลภัทร   คงเจริญกิจกุล กรรมการ

10. นางสาวธันยนันท์   รอดเหลือจาด กรรมการ

11. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์ กรรมการ

12. นางสาวศรันญา    มานะรุ่งเรืองสิน กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาวรสรินทร์   หมัดสมาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Website:  http://www.plandmsc.com
Facebook:	 	กองแผนงานและวิชาการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
E-mail:  plan@dmsc.mail.go.th
Line:	 	 	GCC2_สธ_กรมวพ_กองผน
Tel:   02-589-9868

แผนท่ีกองแผนงานและวิชาการ 
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E-mail:   plan@dmsc.mail.go.th 
Line:   GCC2_สธ_กรมวพ_กองผน 
Tel:   02-589-9868 

แผนที่กองแผนงานและวิชาการ






