ข้อตกลงการปฏิถัติราชการ (Performance Agreement: PA)
กรมวิณยาศาสตร์การแนณย์ ประจาปีงถประมาฒ น.ศ.2562

กลุ่มนัถตาระถถริหาร
1

แตวณางกาหตดตัวชี้วัด Performance Agreement: PA 2562

1

ถ่ายณอดมาจากตัวชี้วัดปลัดกระณรวงสาดารฒสุข/
ยุณดศาสตร์ 20 ปี ด้าตสาดารฒสุข

2

เป็ตภารกิจหลัก/ยุณดศาสตร์ของกรม/ตโยถายทู้ถริหาร

3

เป็ตตัวชี้วัดณี่มี Impact สูง/ได้รัถงถประมาฒสูง

2

PA กรมวิณยาศาสตร์การแนณย์ ปีงถประมาฒ น.ศ.2562

1
1
2

การนัถตาศักยภานห้องปฏิถัติการเครือข่ายเนื่อการ
เธ้าระวังเชื้อดื้อยาต้าตจุลชีน

สวส. + ศวก.

การนัถตาระถถห้องปฏิถัติการถอดรหัสนัตดุกรรม
ชั้ตสูงเนื่อแก้ปัฌหาวัฒโรค

สชน

3

ความสาเร็จของการสตัถสตุตด้าตวิชาการให้โรงนยาถาลสังกัด
กระณรวงสาดารฒสุขท่าตเกฒฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

สคอ. + ศวก.

4

จาตวตตวัตกรรม และเณคโตโลยีสุขภานณี่คิดค้ตใหม่หรือ
ณี่นัถตาต่อยอด

สววน. + ทต.

5

การนัถตาวิดีวิเคราะห์ทลิตภัฒฑ์ Biopharmaceutical
ณี่ทลิตใตประเณศเนื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก

สยวส. + ชว.

ความเชือ่ มโยง PA ปีงถประมาฒ น.ศ.2562
PA ปลัดกระณรวง

การนัถตาศักยภาน
ห้องปฏิถัติการ
เครือข่ายเนื่อการเธ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้าตจุล
ชีน

การนัถตาระถถ
ห้องปฏิถัติการ
ถอดรหัสนัตดุกรรม
ชั้ตสูงเนื่อแก้ปัฌหา
วัฒโรค

PA อดิถดี ทู้ตรวจ

ความสาเร็จของการ
สตัถสตุตด้าต
วิชาการให้
โรงนยาถาลสังกัด
กระณรวงสาดารฒสุข
ท่าตเกฒฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital

ยุณดศาสตร์ด้าตสาดารฒสุข 20 ปี

Governance

Service

นวัตกรรม

Biopharmaceutical

จาตวตตวัตกรรม และ
เณคโตโลยีสุขภานณี่
คิดค้ตใหม่ หรือณี่
นัถตาต่อยอด

การนัถตาวิดีวิเคราะห์
ทลิตภัฒฑ์
Biopharmaceutical ณี่
ทลิตใตประเณศเนื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การส่งออก

Small Success PA - DMSc 2562
3 เดือต
การนัถตาศักยภาน
ห้องปฏิถัติการเครือข่าย
เนื่อการเธ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้าตจุลชีน

การนัถตาระถถ
ห้องปฏิถัติการถอดรหัส
นัตดุกรรมชั้ตสูงเนื่อ
แก้ปัฌหาวัฒโรค

1. แทตปฏิถัติการนัถตา
ศักยภานห้องปฏิถัติการของ
รน.เครือข่าย ปี 2561 และ
แทตได้รัถอตุมัติจากอดิถดี
2. แทตนัถตา case finding
based surveillance ตาม
แตวณาง WHO สาหรัถรน.ณี่
เป็ตหต่วยงาตเธ้าระวัง ปี
2561
1. โครงการนัถตาห้องปฏิถัติ
ถัติการวัฒโรคด้วยเณคโตโลยี
และตวัตกรรม ปีงถประมาฒ
น.ศ.2562 ได้รัถอตุมัติจาก
ทู้ถริหารของกรมได้รัถอตุมัติ
จากหัวหต้าส่วตราชการ
2. มีแทตปฏิถัติการถอดรหัส
นัตดุกรรมณั้งจีโตมของเชื้อ
วัฒโรค และการนัถตา
ฐาตข้อมูลณี่ได้รัถอตุมัติจาก
หัวหต้าหต่วยงาต

6 เดือต

1. รายงาตการซักซ้อมความ
เข้าใจกัถเครือข่ายศวก.ใต
การดาเติตการโครงการ
2. มีการจัดอถรมเชิง
ปฏิถัติการให้กัถถุคลากร
จากห้องปฏิถัติการของรน.
เครือข่ายและศวก.

สารวจความต้องการใช้
ฐาตข้อมูลจากทู้ใช้ข้อมูลรหัส
นัตดุกรรมณั้งจีโตมของวัฒ
โรค

9 เดือต

12 เดือต

1. รายงาต antibiogram ระดัถ 1. รน.เข้าร่วมระถถเธ้าระวัง
เขตราย 6 เดือต (ศวก.) และ
GLASS ตามแตวณางของ
ระดัถประเณศ (สวส.) รายไตร
WHO ของรน.อย่างต้อยเขต
มาสเสตอทู้ถริหาร
ละ 1 แห่ง และรายงาตการ
2. รายงาตทลการสุ่มตรวจ
ตรวจประเมิตตามมาตรฐาต
คุฒภาน antibiogram (ปี 2561) ฯ
ร้อยละ 50 ของรน.ณี่ส่ง
2. รายงาตข้อเสตอแตะเชิง
antibiogram ต่อกระณรวง
ตโยถายเนื่อการปรัถปรุง
สาดารฒสุขและร้อยละ 30 ของ
ด้าตห้อง Lab อย่างต่อเตือ่ ง
antibiogram ณี่สุ่มตรวจมีความ
เสตอต่อกระณรวง
ถูกต้อง (ไม่นถข้อถกนร่อง
สาดารฒสุข
หลัก)
ได้รูปแถถฐาตข้อมูลรหัส
นัตดุกรรมณั้งจีโตมของเชื้อ
วัฒโรค

1. ได้ฐาตข้อมูลรหัสนัตดุกรรม
ณั้งจีโตมของเชื้อวัฒโรคและ
ระถถรายงาตทลภาวะดื้อยา
ต้าตวัฒโรค และสายนัตดุ์ของ
เชื้อวัฒโรคของไณย
2. มีรายงาตฉถัถสมถูรฒ์และ
ข้อเสตอแตะเชิงตโยถายเสตอ
ต่อทู้ถริหาร
3. มีต้ตฉถัถทลงาตวิจัย
ด้าตระถถวิเคราะห์ข้อมูลรหัส
นัตดุกรรมณั้งจีโตมของเชื้อ
วัฒโรค

Small Success PA - DMSc 2562
3 เดือต
ความสาเร็จของการ
สตัถสตุตด้าตวิชาการให้
โรงนยาถาลสังกัดกระณรวง
สาดารฒสุขท่าตเกฒฑ์
GREEN&CLEAN Hospital

การนัถตาวิดีวิเคราะห์
ทลิตภัฒฑ์
Biopharmaceutical ณี่ทลิต
ใตประเณศเนื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมการส่งออก

1. ประสาตหต่วยงาตณี่
เกี่ยวข้องและจัดณา
แทตปฏิถัติการใตการจัด
ธึกอถรมถ่ายณอดเณคโตโลยี
การใช้ชุดณดสอถด้าตอาหาร
เนื่อเธ้าระวังความปลอดภัย
อาหารใตรน. ณั้ง 12 เขต
สุขภาน
2. จัดธึกอถรมถ่ายณอด
เณคโตโลยีการใช้ชุดณดสอถ
ด้าตอาหารเนื่อเธ้าระวัง
ความปลอดภัยอาหารใตรน.
ไม่ต้อยกว่า 6 เขตสุขภาน
มีโครงการและแทตปฏิถัติ
การณี่ได้รัถอตุมัติจาก
ทู้ถริหารของ
กรมวิณยาศาสตร์การแนณย์

6 เดือต

1. จัดธึกอถรมถ่ายณอด
เณคโตโลยีการใช้ชุดณดสอถ
ด้าตอาหารเนื่อเธ้าระวัง
ความปลอดภัยอาหารใตรน.
เนิ่ม 6 เขตสุขภาน
2. สุ่มเก็ถตัวอย่างทักทลไม้
และตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกัตกาจัดศัตรูนืชณาง
ห้องปฏิถัติการครอถคลุม
อย่างต้อย 8 กลุ่ม 132 ชติด
สาร ครั้งณี่ 1 ไม่ต้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของรน.เป้าหมาย

ได้ข้อมูลการศึกษาวิดี
วิเคราะห์ณี่ใช้ใตการตรวจ
วิเคราะห์อย่างต้อย 6 วิดี

9 เดือต
1. จัดณารายงาตส่งข้อมูลทล
การตรวจ ครั้งณี่ 1 ให้รน./
หต่วยงาตณีเ่ กี่ยวข้อง
2. ส่งรายงาตสรุปทลให้
ทู้ถริหารกรมและกระณรวง
สาดารฒสุข ครั้งณี่ 1
3. สุ่มเก็ถตัวอย่างทักทลไม้
และตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกัตกาจัดศัตรูนืชณาง
ห้องปฏิถัติการครอถคลุม
อย่างต้อย 8 กลุ่ม 132 ชติด
สาร ครั้งณี่ 2 ไม่ต้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรน.เป้าหมาย
รายงาตทลการดาเติตงาต
ต่อทู้ถริหารของ
กรมวิณยาศาสตร์การแนณย์

12 เดือต
1. จัดณารายงาตส่งข้อมูลทล
การตรวจ ครั้งณี่ 2 ให้รน./
หต่วยงาตณีเ่ กี่ยวข้อง
2. ส่งรายงาตสรุปทลให้
ทู้ถริหารกรมและกระณรวง
สาดารฒสุข ครั้งณี่ 2
3. มีรายงาตสรุปทลการ
ดาเติตการใตภานรวม
นร้อมปัฌหาอุปสรรค
ข้อเสตอแตะ เสตอทู้ถริหาร
กรมและกระณรวง
สาดารฒสุข
1. ได้วิดีการตรวจวิเคราะห์
อย่างต้อย 6 วิดีณดสอถ
2. สามารถให้ถริการตรวจ
วิเคราะห์ New
Biopharmaceutical อย่าง
ต้อย 3 ทลิตภัฒฑ์

Small Success PA - DMSc 2562
3 เดือต
จาตวตตวัตกรรมและ
เณคโตโลยีสุขภานณี่
คิดค้ตใหม่หรือณี่นัถตา
ต่อยอด

นัถตา ปรัถปรุง
ฐาตข้อมูลตวัตกรรม
กรมวิณยาศาสตร์การแน
ณย์อย่างต่อเตื่อง

6 เดือต
1. จัดณาแทตการ
ถ่ายณอดตวัตกรรมหรือ
เณคโตโลยีสุขภานให้แก่
หต่วยงาตอื่ต อย่างต้อย
1 แทต
2. รายงาตความก้าวหต้า
การถ่ายณอดการ
ถ่ายณอดตวัตกรรมหรือ
เณคโตโลยีสุขภานให้
หต่วยงาตอื่ต/หต่วยงาต
ณี่เกีย
่ วข้อง

9 เดือต
1. สรุปทลการถ่ายณอด
ตวัตกรรมหรือเณคโตโลยี
สุขภานตามแทต
ถ่ายณอดฯให้หต่วยงาต
อื่ต
2. สารวจจาตวต
ตวัตกรรมหรือเณคโตโลยี
สุขภานณี่สาเร็จใต
ปีงถประมาฒ 2562

12 เดือต
1. มีรายงาตสรุปทลการ
ดาเติตการถ่ายณอด
ตวัตกรรมหรือเณคโตโลยี
สุขภาน นร้อมข้อเสตอแตะ
เสตออดิถดี
2. จาตวตตวัตกรรมหรือ
เณคโตโลยีสุขภานณีค
่ ิดค้ต
ใหม่หรือณีน
่ ัถตาต่อยอด
เนิ่มขึ้ตจากปีณท
ี่ ่าตมาอย่าง
ต้อย 8 เรื่อง
3. จาตวตตวัตกรรมหรือ
เณคโตโลยีสุขภานณีค
่ ิดค้ต
ใหม่หรือณีน
่ ัถตาต่อยอด มี
การใช้ประโยชต์ณาง
การแนณย์หรือการคุ้มครอง
ทู้ถริโภคหรือเชิงนาฒิชย์
อย่างต้อย 2 เรื่อง

ขอขอถคุฒ

กลุ่มนัถตาระถถถริหาร
กรมวิณยาศาสตร์การแนณย์
อาคาร 14 ชั้ต 2 ห้อง 218-219
โณรศันณ์ : 0 2951 0000 ต่อ 98448-9
E-mail: bpsd@dmsc.mail.go.th

