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1. การปฏิรูปองค์การของกรมวิณยาศาสตรก์ารแนณย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล
ประเทศไทย 4.0

แปนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 20 ปี

กฎหมายอ่ืนๆ
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

• สถาถัตชีววิณยาศาสตร์การแนณย์
• สถาถัตวิจัยและนัถตาวิณยาศาสตร์

การแนณย์เขตเศรษฐกิจนิเศษ
สามเหลี่ยมณองค า/ธั่งอัตดามัต

• หต่วยถริการรูปแถถนิเศษ (SDU)

ปรัถโครงสร้าง ปรัถกระถวตการณ างาต

นัถตาถุคลากรให้สอดรัถกัถ
งาตและเณคโตโลยีณี่
เปลี่ยตแปลง
นัถตาถุคลากรปริฌฌาเอก
เนิ่ม

ปรัถถุคลากร

Core
Function

Non-Core
Function



การปรัถกระถวตการณ างาต

  ศึกษา วิจยั และนัถตาองค์ความรู้ และเณคโตโลยี

   ตรวจสอถคุฒภานและสอถเณียถเครือ่งมือณางการแนณย์

  ตรวจสอถและขึ้ตณะเถียต OECD GLP : CMA

Core
Function

Non-Core
Function

ปรัถระถถงาตไป
สูร่ะถถดิจิณัล

Technical Support
- นัถตาระถถเณคโตโลยีสารสตเณศ

 Administrative Support 
  - แทตรองรัถการเปลี่ยตแปลงด้าตถุคลากร

ภารกิจกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์ Innovation

ลดระยะเวลา

  ห้องปฏิถัติการอ้างอิง

  

              รัถรองคุฒภานมาตรฐาตห้องLab

Mobile application 
ถูรฒาการข้อมูล
นัถตา ระถถBio resource
นัถตาระถถ Risk 
Management   

ภารกิจ 1

ภารกิจ 3

เนิ่มถุคลากร
ปริฌฌาเอก

SDU

นัถตาระถถ
ตรวจสอถและขึ้ต
ณะเถียต OECD GLP

ภารกิจ 2
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2. ปรับปรงุกระบวนการท างานให้สอดรับกับนโยบาย

การถูรฒางาตระหว่างกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์กัถหต่วยงาตณี่เกี่ยวข้อง

หต่วยงาต
ภายตอก

1. ถูรฒาการป้องกัต 
ปราถปราม และ
ถ าถัดรักษาทู้ติดยาเสนติด

 ส าตักงาตคฒะกรรมการป้องกัต
และปราถปรามยาเสนติด

2. ถูรฒาการนัถตา
อุตสาหกรรมศักยภาน

ส าตักงาตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระณรวงอุตสาหกรรม

3. ถูรฒาการวิจัยและตวัตกรรม ส าตักงาตคฒะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส าตักงาต
คฒะกรรมการตโยถายวิณยาศาสตร์ เณคโตโลยีและ

ตวัตกรรมแห่งชาติ

4. ถูรฒาการนัถตาศักยภาน
การทลิต
    ภาคเกษตร

ส าตักงาตเศรษฐกิจการเกษตร
กระณรวงเกษตรและสหกรฒ์

หต่วยงาตใต 
กสด.

อ.ย
กรม คร.
สสจ

ภาคอุตสาหกรรม

Siam 
Bioscience Co.,Ltd.
อภ.
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OBJECTIVE CONTENT OFFICE

ยุณดศาสตร์ชาติ
Thailand 4.0

สังคม/
ชุมชต

หลักประชารัฐ/การมีสว่ตร่วม

1. Product 2. Service

INNOVATION

Admin
อ าตาจหต้าณี่
1. 
2.
3.

ชุดณดสอถ Training

สารมาตรฐาต/วัสดุ
ควถคุมคุฒภาน (IQC)

3. Know How

สูตรต ารัถ 
วิดีวิเคราะห์/

วิดีสกัดสารส าคัฌ/
วิดีทลิตสารมาตรฐาต

ทลิตภัฒฑ์สุขภาน

ต าราวิชาการ/มาตรฐาต

CONCEPT IDEA
จัดตั้งกองสตัถสตุตอุตสาหกรรมการแนณย์

3. การปรถัโครงสร้างหต่วยงาตภายใต



3. การปรัถโครงสร้างหต่วยงาตภายใต (ต่อ)

จัดตั้งกองสตัถสตุตอุตสาหกรรมการแนณย์

หต้าณีร่ัถทิดชอถ

1.  ถริหารจัดการ ทลิตภัฒฑ์ และองค์ความรู้ของกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์
2. ส่งเสริมและประสาตความร่วมมือใตการถ่ายณอดองค์ความรู้  เณคโตโลยี   
    ทลิตภัฒฑ์ หรือตวัตกรรม และสิณดิประโยชต์ของกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์
    สู่องค์กรภายตอกเนื่อประโยชต์ใตเชิงนาฒิชย์ 
3. ถริหารจัดการณรันย์สิตณางปัฌฌาของกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์
4. เทยแนร่ ทลิตภัฒฑ์ และถริการของกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์สู่หต่วยงาต
    ต่าง ๆ ณั้งภาครัฐ/เอกชต และประชาชต 
5. นัถตาศักยภานของอุตสาหกรรมณางการแนณย์ให้มีคุฒภาน
    มาตรฐาตสากล
6. ธึกอถรมถุคลากรด้าตสาดารฒสุขให้มีความรู้ด้าตวิณยาศาสตรก์ารแนณย์
    เนื่อนัถตาระถถสาดารฒสุข
7. ปฏิถัติงาตร่วมกัถ หรือสตัถสตุตณางวิชาการใตการปฏิถัติงาตกัถหต่วยงาต
    ณีเ่กี่ยวข้องหรือณ่ีได้รัถมอถหมายหต้าณีอ่ื่ต ๆ  ตามณีไ่ด้รัถมอถหมาย

หมายเหตุ : ทลิตภัฒฑ์ของกรมวิณยาศาสตรก์ารแนณย์ ได้แก่ ทลิตภัฒฑ์ด้าตยา 
อาหาร เครื่องส าอาง ชีววัตถุ วัคซีต สมุตไนร ชัตสูตร เซลล์ต้ตก าเติด วิศวกรรม
เตื้อเยื่อ สารภูมิคุ้มกัต (Monoclonal antibody) หรืออื่ตๆ

ธ่ายถริการธ่ายถริหารณ่ัวไป

งาตสารถรรฒ

งาตถริหารจัดการ
ณรันย์สิตณางปัฌฌา

งาตการเงิต+
นัสดุ

งาตจ าหต่ายทลิตภัฒฑ์
กรม

ประสาตการธึกอถรม
ด้าตวิณยาศาสตร์
การแนณย์

ประสาตความร่วมมือใต
การถา่ยณอดองค์ความรู้ 
เณคโตโลยี ตวัตกรรม

โครงสร้างองค์กร

งาตเทยแนร่ 
ทลิตภัฒฑ์และ
ถริการ

ธ่ายธึกอถรมและนัถตา

ส่งเสริมและนัถตา
ศักยภานของ
อุตสาหกรรมณาง
การแนณย์

ทู้อ าตวยการ



ทู้อ าตวยการ

ธ่ายถรหิารณ่ัวไป ธ่ายถรกิาร

ตักจัดการงาตณัว่ไป        1
(ด้าตถริหารณ่ัวไป)
(นรก. จากศูตยช์ดุณดสอถ) 

ตักวิณยาศาสตร์การแนณย์     1
นกส. (เกลี่ย) 
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ตักจัดการงาตณ่ัวไป        1
(ด้าตการตลาด)
นกส (เกลี่ย)

ตักจัดการงาตณ่ัวไป           2 
(นกส. จากศูตย์ชดุณดสอถ)

ตักวิณยาศาสตร์การแนณย์     1
,  นกส. 1 (เกลี่ย)

โครงสร้างอัตราก าลัง

ธ่ายธึกอถรมและนัถตา

หมายเหต ุ ต าแหน่งนิตกิร  ควรใหส้ านักงานเลขานุการกรมช่วยด าเนนิการไปก่อน
               และพจิารณาปริมาณงานว่าจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งหรือไม่                                  

จัดตั้งกองสตัถสตุตอุตสาหกรรมการแนณย์

3. การปรถัโครงสร้างหต่วยงาตภายใต



ประเด็ตนิจารฒา

 ขอความเห็นการจัดตั้ง

 สถานที่ตั้งหน่วยงาน



ขอขอบคุณ


