
รายงานความกา้วหน้า
ผลการปฏิบติัราชการของ
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นางอนงค ์ เขือ่นแกว้ 
หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบริหาร 

6 เดอืน
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ผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

5. จ านวนนวตักรรม และ
เทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดคน้ใหม่ 
หรือท่ีพฒันาตอ่ยอด นวัตกรรม

4. จ านวนชนิดของสมุนไพรใน
เคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจ
วิเคราะหแ์ละเปิดใหบ้ริการ 

3. การพฒันาวิธวีิเคราะห ์
ผลิตภณัฑ ์ New 
Biopharmaceutical ท่ีผลิต
ในประเทศเพ่ือสง่เสริม
อตุสาหกรรมการสง่ออก 

2. การพฒันาระบบ
หอ้งปฏิบตักิารถอดรหสั
พนัธกุรรมช ัน้สงูเพ่ือแกปั้ญหา
วณัโรค 

1. การพฒันาศกัยภาพ
หอ้งปฏิบติัการเครือขา่ยเพ่ือ
เฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพี 

PA

AMR

TB

New 
Biopharmaceutical 

Herb 

ม.44 
4.2 (ม.44) 

1.1การลดพลงังาน 

2. การลดกระดาษ 

3. การประหยดังบประมาณ 

4. การก ากบัดแูลการทจุริต 

5. วิสยัทศัน ์

6. การบริหารงานในองคก์ารท่ีริเร่ิมแกไ้ข

ขอ้บกพรอ่ง 

7. การสง่เสริมการใชด้จิทิลัฯ 

8. การสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมในองคก์าร 

9. การเสริมสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอา

ใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา 

10. การบูรณาการความรว่มมือระหวา่ง

หน่วยงาน (Integration) 

4.2 (ม.44) 

2561

6. รอ้ยละการด าเนินการตามแผนสรา้งการรบัรู ้
และความเขา้ใจแกป่ระชาชน 

4 ตวัชีว้ดั 

2 ตวัชีว้ดั 

2 ตวัชีว้ดั 

2 ตวัชีว้ดั 

การประเมินผูบ้ริหารองคก์าร 
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PA + ม.44 (Functional Base) 

ผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

ตวัชีว้ดั สถานการณ ์ ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 

1. การพฒันาศกัยภาพ
หอ้งปฏิบติัการเครือขา่ยเพ่ือ
การเฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยาตา้น
จลุชพี 

 

บรรลเุป้าหมาย 
 
 

1. ก าลงัคนไม่เพียงพอ 
2. โปรแกรมของ รพ. ไม่
เอือ้ในการส่งขอ้มูลใหก้บั
กรม 

- 
 

ปรบัปรงุโปรแกรม 

2. การพฒันาระบบ
หอ้งปฏิบตัิการถอดรหสั
พนัธกุรรมช ัน้สงูเพ่ือ
แกปั้ญหาวณัโรค 

บรรลเุป้าหมาย
 

- 
 

คณุภาพของสาร
พนัธกุรรมของเชือ้วณั
โรคและความถกูตอ้งของ
เทคนิคการหาล าดบัเบส
ข ัน้สูง 

3. การพฒันาวิธีวิเคราะห ์
ผลิตภณัฑ ์
Biopharmaceutical ท่ี
ผลิตในประเทศเพ่ือส่งเสริม
อตุสาหกรรมการส่งออก 
 

บรรลเุป้าหมาย
 

- 
 

- 
 

สามารถถอดรหสัพนัธกุรรม
ของเชือ้วณัโรคดือ้ยา และ
สรา้งระบบการแปลผลการ
ถอดรหสัพนัธกุรรมส าหรบั
เชือ้วณัโรคในประเทศไทย 

• มีแผนปฏิบตัิการ 
• มีการจดัอบรมเชงิ 
ปฏิบติัการใหก้บับคุลากร 
ของศนูยว์ิทย ์ และรพ.
เครือขา่ย 

ศึกษาและระบุวิธวิีเคราะหท่ี์
ใชใ้นการตรวจวิเคราะห ์
ครบทุกรายการทดสอบ 
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PA + ม.44(Functional+Agenda Base) 

 

ผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

ตวัชีว้ดั สถานการณ ์ ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 
4. จ านวนชนิดของสมุนไพร
ในเครือ่งส าอางท่ีสามารถ
ตรวจวิเคราะหแ์ละเปิด
ใหบ้ริการ
 

บรรลเุป้าหมาย - การ Implement แผน
ถา่ยทอดและแผนการใชป้ระ
โยขนน์วตักรรม/เทคโนโลยี
ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

5. จ านวนนวตักรรม และ
เทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดคน้
ใหม่ หรือท่ีพฒันาตอ่ยอด 
 
 

บรรลเุป้าหมาย
 

การ Implement แผน
ถา่ยทอดและแผนการใช ้
ประโยขนน์วตักรรม/
เทคโนโลยีไดต้ามเวลาท่ี
ก าหนด 
 

1.ทิศทางดา้นการวิจยัและพฒันาภาพรวมของกรมที่สงัเคราะหจ์ากความตอ้งการของผูร้บับริการและ
สถานการณด์า้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุของประเทศ ยงัขาดการก าหนดผลลพัธอ์ยา่งเป็น
รปูธรรมที่ชดัเจน สง่ผลใหก้ารพฒันาตอ่ยอดนวตักรรม และเทคโนโลยี ยงัไม่มีประสิทธภิาพเทา่ที
ควร
2. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยย์งัไม่มีหน่วยงานที่มีบทบาทหนา้ที่และทรพัยากรส าหรบัขบัเคลื่อน
ดา้นพฒันาตอ่ยอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยี และนวตักรรมที่ชดัเจน
3. ฐานขอ้มูลนวตักรรมและ เทคโนโลยีในภาพรวมของกรมยงัขาดความครบถว้นสมบูรณ ์ (ปัจจบุนั
มีขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี) 

ปัญหา/อปุสรรค

ไดว้ิธวีิเคราะหส์มุนไพรใน
เคร่ืองส าอางและเปิด
ใหบ้ริการ จ านวน 2 
ชนิด 

• พฒันาฐานขอ้มูลนวตักรรม
• จดัท าแผนถา่ยทอดและ
แผนการใชป้ระโยชน์
นวตักรรม เทคโนโลยีสขุภาพ 
ปี 2561 
• พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของฐานขอ้มูล
นวตักรรมเพ่ือเผยแพร่
นวตักรรมสูห่น่วยงานอื่นและ
ประชาชน 
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ม.44 (Agenda Base) 

 

ผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

ตวัชีว้ดั สถานการณ ์ ปัญหา/
อปุสรรค 

ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 

6. การสรา้งความรบัรูแ้ละ
ความเขา้ใจแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 

- - 

ม. 44 (Innovation Base) 
4. ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 

4.1 ขอ้เสนอการพฒันา
นวตักรรม 
 
 

ชดุทดสอบการติดเชือ้ไวรสั
ซกิา้ด าเนินการไดต้ามแผน
 

- - - 

6.1 ด าเนินการตามแผนฯ 
ระหวา่ง ต.ค.2560 – มี.ค.2561 
ไดค้รบถว้นเกินเป้า (เป้าหมาย
ตามแผน 237 ครัง้ ด าเนินการ
ได ้ 480 ครัง้) 

6.2. การชีแ้จงประเด็นส าคญัท่ีทนั
ตอ่สถานการณ ์ ไดร้อ้ยละ 100 
คือ 1 เร่ือง 
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ม.44 (Innovation Base +ประเมินผูบ้ริหาร) 

 ) 
) 
 

ผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

ตวัชีว้ดั สถานการณ ์ ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 
4.2 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 

การลดพลงังาน ไฟฟ้าลดไดไ้ม่ถึง 
10 % ในแตล่ะ
เดือน 
น า้มนัลดได ้

รอบ 4 เดือนแรก รายงาน
ในระบบ e – report 
.energy.go.th ลา่ชา้ไม่
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
รายงานขอ้มูลไม่ครบท าให ้
ไม่มีผลการรายงานในระบบ 
e-SAR เน่ืองจากหากเลย
เวลาท่ีส านักงาน ก.พ.ร.
ก าหนดระบบรายงานจะปิด 
ไม่สามารถเขา้ไปรายงาน
ไดมี้ผลใหไ้ม่ผ่าน 

รายงานในระบบ e-
SAR ไม่ทนั     
ไม่สามารถลด
พลงังานไดทุ้กเดือนๆ 
ละ 10 % 

ผูบ้ริหารหน่วยงาน
เจา้ภาพก ากบัติดตาม
ผูร้บัผิดชอบใหมี้การ
รายงานขอ้มูลไฟฟ้า และ
น า้มนั ในระบบe –
report .energy.go.th  
ใหต้รงเวลาและครบถว้น 
(ภายในวนัสดุทา้ยของ
เดือนถดัไป) โดยรวบรวม
ขอ้มูลจากสว่นกลางและ 
ศวก.เชยีงราย ภเูก็ต 

การลดกระดาษ บรรลุเป้าหมาย 
 

10.83% 

 
รายงานลา่ชา้กวา่ก าหนด 

รายงานในระบบ e-
SAR ไม่ทนั 
 

-หน่วยงานเจา้ภาพ
รายงานใหก้ลุม่ ก.พ.ร.ให ้
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด
- กอง/ส านักรายงาน
ขอ้มูลใหเ้จา้ภาพตามเวลา
ท่ีก าหนด 6



ม.44 (Innovation Base +ประเมินผูบ้ริหาร) 

 ) 
) 
 

ผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

ตวัชีว้ดั สถานการณ ์ ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 

4.2 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 

การประหยดังบประมาณ บรรลุเป้าหมาย 
 

2.33%
 

 
รายงานล่าชา้กว่าก าหนด 

รายงานในระบบ e-
SAR ไม่ทนั 
ไม่ไดผ้ลตามเป้าคือ 
5 % 

-หน่วยงานเจา้ภาพรายงาน
ใหก้ลุ่ม ก.พ.ร.ใหต้รงตาม
เวลาท่ีก าหนด
- กอง/ส านักรายงานขอ้มูล
ใหเ้จา้ภาพตามเวลาท่ี
ก าหนด 

MOU กบัสถาบนัอาหาร 
ม.มหิดล 

เป็นไปตาม MOU - -  
 

การพฒันาระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบสถานะการรายงาน
ทดสอบออนไลนด์า้น
เคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 

เป็นไปตามแผน - -  

การใหค้ าปรึกษาแนะน า/ให ้
ความรู ้ ณ พืน้ท่ีเกียวกบัการ
จดัซือ้จดัจา้ง 

เป็นไปตามแผน - -  
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ม.44(Potential Base) 
 

ผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

ตวัชีว้ดั สถานการณ ์ ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 
5. ศกัยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

5.1 การจดัท าแผนและ
ด าเนินการตามแผนขบัเคล่ือน 
ยุทธศาสตรช์าติ 
 
 
 
 
 
 

ตวัเลขงบประมาณท่ีใชใ้น
การค านวนของกรมและ
ส านักงบประมาณไม่ตรงกนั 

การบรรลเุป้าหมาย
ความส าเร็จของ
ผลงานและผลเงิน

ท าความชดัเจนกบั สกพร.
และส านักงบฯ

5.2การด าเนินการจดัท าแผน
ปฏิรปูองคก์าร 

จดัท าแผนเรียบรอ้ยแลว้ สง่แผน
ใหก้ระทรวงแลว้ รอสง่แผนให ้  
สกพร. ภายในวนัท่ี 18 เม.ย.61 

• การวิเคราะหบ์ทบาทภารกิจ
ส านักงาน ก.พ.ร.ไดก้ าหนด
แบบฟอรม์ และใชเ้คร่ืองมือ
ในการวิเคราะห ์ ซึง่บางเร่ือง
เขา้ใจยาก ไม่มีความชดัเจน 
• ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห ์
ภารกิจของหน่วยงานไม่
ชดัเจน ขอ้มูลบางอยา่งไม่ได ้
มีการจดัเก็บ

วดัผลการด าเนินงานและการใชจ้า่ย
งบประมาณของสว่นราชการ ในชว่ง 
6 เดือนแรกตามแผนที่จดัสง่ส านักงาน 
ก.พ.ร. (ก าหนดเป้าหมายการเบิกจา่ย
รอ้ยละ 35) 3 โครงการ 
(ยาเสพติด อตุสาหกรรมดา้น
ผลิตภณัฑส์ขุภาพและเทคโนโลยี
การแพทย ์ และ การผลิตภาคเกษตร
ดว้ยวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
ผลการด าเนินงานในภาพรวม รอ้ยละ 
70.55 ผลการเบิกจา่ยGFMISรอ้ยละ 
81.33 (เป้าหมาย 70-89 %) 
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ประเมินผูบ้ริหาร 

 ) 
) 
 

ผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 

ตวัชีว้ดั สถานการณ ์ ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 

สง่เสริมการใชดิ้จิทลั มีการด าเนินการ
ตามกิจกรรมท่ีถกู
ประเมินทกุกิจกรรม

 

- -  

การบูรณาการความรว่มมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

อยู่ระหว่างรวบรวม
ขอ้มูล 

ขอ้มูลจากเจา้ภาพตวัชีว้ดั 
(กองแผน+สล ไม่ตรงกนั) 

การด าเนินกิจกรรม
ตามความรว่มมือไดไ้ม่
ครบถว้น 

หน่วยงานเจา้ภาพทัง้ 2 
ควรมีประสานงานกนัเพ่ือให ้
ไดข้อ้มูลท่ีตรงกนั เชือ่ถือ
ได ้
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จบการ
น าเสนอ

2561

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  
อาคาร14 ชัน้2 ห้อง218-219

โทรศัพท ์ : 0 2951 0000 ตอ่ 98446, 98448-9 
E-mail: bpsd@dmsc.mail.go.th
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