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รายงานความกา้วหน้า
ผลการปฏิบติัราชการของ
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นางอนงค ์ เขือ่นแกว้ 
หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบริหาร 

9 
เดือน 



PA + ม.44 (Functional Base) 

ความกา้วหน้าผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย     
รอบ 9 ด. 

ผลงาน     
รอบ 9 ด. 

ปัญหา/
อปุสรรค 

ความ
เส่ียง 

แนว
ทางแกไ้ข 

1. การพฒันาศกัยภาพ
หอ้งปฏิบติัการเครือขา่ย
เพ่ือการเฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยา
ตา้นชพี 

 
 

โปรแกรมของ รพ. 
ไม่เอือ้ในการส่งขอ้มูล
ใหก้บักรม 

- 
 

ปรบัปรงุ
โปรแกรม 

2. การพฒันาระบบ
หอ้งปฏิบติัการถอดรหสั
พนัธกุรรมช ัน้สูงเพ่ือ
แกปั้ญหาวณัโรค 

 
 
 

 
 

3. การพฒันาวิธวิีเคราะห ์
ผลิตภณัฑ ์
Biopharmaceutical ท่ี
ผลิตในประเทศเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมการส่งออก 
 

 
 
 

 
 ศึกษาและระบุวิธวิีเคราะหท่ี์

ใชใ้นการตรวจวิเคราะห ์
ครบทุกรายการทดสอบ 
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มรีายงาน 
antibiogram ระดบัเขต
ราย 6 เดอืน (ศวก.) 
และระดบัประเทศ 
(สวส.) รายไตรมาส 
เสนอผู้บรหิาร

ผลการถอดรหสัพนัธกุรรม
ของเชือ้วณัโรคดือ้ยา ใน
จงัหวดัทีเ่ป็นตวัแทนของ
ภาคทีม่สัีดส่วนเชือ้วณัโรค
ดือ้ยาสูงหรอือตัราการ
รกัษาวณัโรคส าเร็จต า่

ผลการถอดรหสัพนัธกุรรมทัง้จีโนมของเชือ้วณัโรค
จ านวน 750 ตวัอย่างในจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนของ
ภาค (เชยีงราย 232 ตย./กาญจนบุรี 178 ตย. 
และนครราชสีมา 340 ตย.) 

ทดสอบความถกูตอ้งของวิธตีรวจวิเคราะหค์วามแรงของ
ยา filgrastim ตาม method validation protocol 
ครบถว้นตามท่ีก าหนดไว ้ และรายงานการทดสอบความ
ถกูตอ้งของวิธไีดร้บัการอนุมติัเรียบรอ้ยแลว้ อยู่ระหว่าง
จดัท ามาตรฐานวิธปีฏิบติังานตอ่ไป 



PA + ม.44(Functional+Agenda Base) 

 

ความกา้วหน้าผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย      
รอบ 9 ด. 

ผลงาน     
รอบ 9 ด. 

ปัญหา/
อปุสรรค 

ความเส่ียง แนว
ทางแกไ้ข 

4. จ านวนชนิดของ
สมุนไพรในเครือ่งส าอาง
ท่ีสามารถตรวจ
วิเคราะหแ์ละเปิด
ใหบ้ริการ 

 - - 
 

- 
 

5. จ านวนนวตักรรม 
และเทคโนโลยีสขุภาพท่ี
คิดคน้ใหม่ หรือท่ี
พฒันาตอ่ยอด 
 
 

 
 
 

- การ Implement 
แผนถา่ยทอดและ
แผนการใช ้
ประโยขนน์วตักรรม/
เทคโนโลยีไดต้าม
เวลาท่ีก าหนด 
 

เรง่ด าเนินการตาม
แผน 
 

ไดว้ิธวีิเคราะหส์มุนไพรใน
เคร่ืองส าอางและเปิด
ใหบ้ริการ จ านวน 6 
ชนิด 
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1. ส ารวจจ านวน
นวตักรรม หรอื
เทคโนโลยสีุขภาพที่
ส าเร็จในปีงบประมาณ 
2561
2. สรุปผลการ
ถา่ยทอดนวตักรรม 
หรอืเทคโนโลยี
สุขภาพให้แก่
หน่วยงานอืน่

6 ชนิดสมุนไพร มะเขอืเทศ
มะขามป้อม กระแจะ มะเฟือง
ดาวเรือง ฟ้าทะลายโจร

อยูร่ะหวา่ง 
1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลในระบบบรหิาร
จดัการองคค์วามรู ้ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ กอ่นการเผยแพรข่อ้มูล  
2. จดัท ารายงานผลการบนัทึกขอ้มูลเพ่ือเสนอ
ผูบ้ริหาร 



ม.44 (Agenda Base) 

 

ความกา้วหน้าผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย    
รอบ 2 

ผลงาน     
รอบ 9 ด. 

ปัญหา/
อปุสรรค 

ความเส่ียง แนว
ทางแกไ้ข 

6. การสรา้งความรบัรูแ้ละ
ความเขา้ใจแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - - 

ม. 44 (Innovation Base) 
4. ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 

4.1 ขอ้เสนอการพฒันา
นวตักรรม 
 
 

 
ไดช้ดุทดสอบการ
ติดเชือ้ไวรสัซกิา้
 

 
 
 

  

6.2. การชีแ้จงประเด็นส าคญั
ท่ี ทนัตอ่สถานการณ ์ ได ้
รอ้ยละ 100 (ถา้มี) 
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6.1 ด าเนนิการตามแผนฯ 
ระหวา่ง เม.ย.- ก.ย.2561 
ไดค้รบถว้น รอ้ยละ 100
เป้าหมายตามแผน 147 ครัง้

เผยแพรข่อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชน  

จ านวน 431 ครัง้ 

ไม่มีเร่ืองตอ้งชีแ้จง 

ไดช้ดุทดสอบไวรสัซกิา้   

อยู่ระหว่างทดลองใช ้



ม.44 (Innovation Base +ประเมินผูบ้ริหาร) 

 ) 
) 
 

ความกา้วหน้าผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย   
รอบ 2  

ผลงาน    
รอบ 9 ด. 

ปัญหา/
อปุสรรค 

ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 

4.2 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 

1. การลดพลงังาน  
ลดการใชไ้ฟฟ้า
และน า้มนัลงได ้  
10 % เทียบกบัคา่
มาตรฐาน (ทุก
เดือน) 

 
 
 
 
ไฟฟ้า -35.29 %
น า้มนั 85.83 % 
 

ไม่สามารถลดการใช ้
ไฟฟ้าได ้

ไม่ผ่านเกณฑ ์
การประเมินผล 
รายงานไม่ตรง
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ผูบ้ริหารหน่วยงาน
ก ากบัติดตามใหมี้การ
ด าเนินการตาม
มาตรการประหยดั
พลงังาน 
เจา้ภาพก ากบัติดตาม
ผูร้บัผิดชอบใหมี้การ
รายงานขอ้มูลไฟฟ้า และ
น ้ามนั ในระบบ e –
report .energy.go.th  
ใหต้รงเวลาและครบถว้น 
(ภายในวนัสุดทา้ยของ
เดือนถดัไป) 

2. การลดกระดาษ งบประมาณท่ีใช ้
ซือ้กระดาษลดลง
10 % (นับสะสม) 

 
 

15.12 % 
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ม.44 (Innovation Base +ประเมินผูบ้ริหาร) 

 ) 
) 
 

ความกา้วหน้าผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย  
รอบ 2 

ผลงาน          
รอบ 9 ด.

ปัญหา/
อปุสรรค 

ความเส่ียง แนวทางแกไ้ข 

4.2 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 

3. การประหยดั
งบประมาณ 

 
 

5 % (นับสะสม)
 10.58 %

 

4. MOU กบัสถาบนั
อาหาร ม.มหิดล 

เป็นไปตาม MOU - -  
 

5. การพฒันาระบบ
สารสนเทศตรวจสอบ
สถานะการรายงาน
ทดสอบออนไลนด์า้น
เคร่ืองส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

ด าเนินการได ้     
ตามแผน 

เป็นไปตามแผน  

6. การใหค้ าปรึกษา
แนะน า/ใหค้วามรู ้ ณ 
พืน้ท่ีเกียวกบัการจดัซือ้
จดัจา้ง 

ด าเนินการได ้    
ตามแผน 

- -  

6

ไดร้ะบบฯ 



ม.44 (Innovation Base +ประเมินผูบ้ริหาร) 

 ) 
) 
 

ความกา้วหน้าผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย   
รอบ 2 

ผลงาน    
รอบ 9 ด.

ปัญหา/
อปุสรรค 

ความเส่ียง แนวทาง 
แกไ้ข 

4.2 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 

7. ใหบ้ริการ Application 
บนอปุกรณ ์ Smart Devices 
ส าหรบับริการขอ้มูลการรบัรอง
รุน่การผลิตชวีวตัถ ุ

เป้าหมาย 
 

ด าเนินการไดต้ามแผน 

 

8. การใชโ้ปรแกรม  e-
report เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การในการรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห ์

ด าเนินการไดต้ามแผน   
 

 
 

9. การพฒันาระบบ 
รบัและพิจารณาบทความเพ่ือ
ตีพิมพใ์นวารสารกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทยผ่์านระบบเทคโนโลยี 
(On-line Submission) ชนิด 2 
ภาษา (ไทย-องักฤษ 
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เปิดใหบ้ริการ

ใชง้านโปรแกรมและส ารวจความพึงพอใจ 
(91.80) 

เปิดใหบ้ริการแลว้ 

ได ้ Application  



ม.44(Potential Base) 
 

ความกา้วหน้าผลการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย         
รอบ 2 

ผลงาน            
รอบ 9 ด. 

ปัญหา/
อปุสรรค 

ความ
เส่ียง 

แนว
ทางแก้
ไข 

5. ศกัยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
5.1 การจดัท าแผน
และด าเนินการ
ตามแผน
ขบัเคล่ือน 
ยุทธศาสตรช์าติ 
 
 
 

 การบรรลุ
เป้าหมาย
ความส าเร็จ
ของผลงานและ
ผลเงิน

5.2การด าเนินการ
จดัท าแผนปฏิรปู
องคก์าร 

ส่งแผนปฏิรปูฉบบัสมบูรณต์าม
ขอ้สงัเกตของคณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวุฒิ (ถา้มี) 

 

วดัผลการด าเนินงานและการใชจ้า่ย
งบประมาณของสว่นราชการ ในชว่ง 
6 เดือนหลงัตามแผนท่ีจดัสง่ส านักงาน 
ก.พ.ร. (ก าหนดเป้าหมายการเบิกจา่ย
รอ้ยละ 100) 3 โครงการ 
(ยาเสพติด อตุสาหกรรมดา้น
ผลิตภณัฑส์ขุภาพและเทคโนโลยี
การแพทย ์ และ การผลติภาคเกษตร
ดว้ยวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
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ผลการด าเนนิงานเฉลีย่ร้อยละ 63.50
ผลเบกิจา่ย(GFMIS) ร้อยละ 65.40

จดัท าแผนและส่งแผนให้กระทรวง
เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ 18 เม.ย.61         
รอการตรวจสอบแผนจากสกพร. 
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ขอขอบคุณ 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์   

อาคาร 14 ช ัน้ 2 หอ้ง 218-219 
โทรศพัท ์ : 0 2951 0000 ตอ่ 98446, 98448-9 

E-mail: bpsd@dmsc.mail.go.th 


