
รอบ 3 เดือน✓

รอบ 
8 เดือน

นางอนงค ์เข่ือนแก้ว
หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบบริหาร

รายงานความก้าวหน้า
ผลการปฏิบติัราชการ (Performance Agreement: PA)
การประเมินส่วนราชการ (ม.44) 
และการประเมินผูบ้ริหารองคก์าร 
ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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รอบ 6 เดือน✓



ผลความก้าวหน้า PA รอบ 8 เดือน 
เทียบกบั Small Success รอบ 9 เดือน

AMR

TB

GREEN 

& CLEAN 

New 
Biopharmaceutical 

จ านวนนวตักรรม

มีผลความก้าวหน้า คือ 
ได้ antibiogram ระดับเขต (ศวก.) 
เพิ่มอีก 2 แห่ง จากเดิมในรอบ 7 
เดือนที่ท าได้ 10 แห่ง (รวมเป็น 
จ านวน 12 แห่ง) และมีโรงพยาบาล
เข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง GLASS ตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก เพิ่ม
อีก 2 แห่งเป็นจ านวน 14 แห่ง (12
เขตสุขภาพ)

2

บรรลุเป้าหมาย Small Success รอบ 9 
เดือน คือ ได้รูปแบบฐานข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมกับผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้ง
จีโนมของเชื้อวัณโรคแล้ว และมีผล
ความก้าวหน้า คือ ต้นฉบับผลงานวิจัยด้าน
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรมฯท่ีส่ง
เข้าสู่ระบบออนไลน์ของ Infection, 
Genetics and Evolution Journal อยู่
ระหว่างขั้นตอน Under Review, รับการ
ตรวจประเมิน 15189 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 
พบ NC และ Ob แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มีผลความก้าวหน้า คือ ส่งข้อมูลผล
การตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการฯ 
ครั้งที่ 1 ให้โรงพยาบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้วทุกตัวอย่าง อยู่
ระหว่างสรุปผลให้ผู้บริหารกรมฯ 
และสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ และ
ตรวจวิเคราะห์ฯ ครั้งท่ี 2 จ านวน 6 
โรงพยาบาล 30 ตัวอย่าง

มีผลความก้าวหน้า คือ
ด าเนินการทดสอบวิธีวิเคราะห์
และตรวจสอบความถูกต้องของ
วิธีตาม protocol ที่ได้รับอนุมัติ 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ
วิเคราะห์ผล สรุป และจัดท า
รายงานทดสอบความถูกต้องตาม
วิธีที่ได้รับการอนุมัติ

ผลงานเท่ารอบ 6 เดือน 
คือ อยู่ระหว่างตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม



เป้าหมาย
รอบ 9 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือน ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแก้ไขตวัช้ีวดั

1. การพฒันาศกัยภาพ
ห้อง
ปฏิบติัการเครือข่ายเพ่ือ
การเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยา
ต้านจลุชีพ

รายงาน antibiogram
ระดบัเขตราย 6 เดอืน (ศวก.) 
และระดบัประเทศ (สวส.) ราย
ไตรมาส เสนอผูบ้รหิาร
รายงานผลการสุม่ตรวจ
คุณภาพantibiogram (ปี 
2561) รอ้ยละ 50 ของ
โรงพยาบาลทีส่ง่antibiogram
ต่อกระทรวงสาธารณสุขและ
รอ้ยละ 30 ของ antibiogram 
ทีสุ่ม่ตรวจมคีวามถูกตอ้ง (ไม่
มกีารพบขอ้บกพรอ่งหลกั)

ไมม่ี ไมบ่รรลุ
ตาม

เป้าหมาย

เรง่ด าเนินการ

1. จดัท ารายงาน antibiogram ระดบัเขต (ศวก.) เพิม่อกี 1 แหง่ จากเดมิใน
รอบ 6 เดอืนทีท่ าได ้9 แหง่ (รวมเป็น จ านวน 10 แหง่)

2. โรงพยาบาลเขา้รว่มระบบเฝ้าระวงั GLASS ตามแนวทางขององคก์าร
อนามยัโลก เพิม่อกี 4 แหง่เป็นจ านวน 12 แหง่ (10 เขตสขุภาพ) และอยูใ่นระหวา่ง
สง่ใบตอบรบัเขา้รว่มอกี 3 แหง่

3

สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 8 เดือน

1. จดัท ารายงาน antibiogram ระดบัเขต (ศวก.) เพิม่อกี 2 แหง่    (จากเดมิในรอบ 
7 เดอืนท าได ้10 แหง่) รวมเป็นจ านวน 12 แหง่

2. โรงพยาบาลเขา้รว่มระบบเฝ้าระวงั GLASS  ตามแนวทางขององคก์ารอนามยั
โลก เพิม่อกี 2 แหง่ เป็นจ านวน 14 แหง่ (12 เขตสขุภาพ) 



ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแก้ไขตวัช้ีวดั

ไมม่ี ไมม่ี2. การพฒันาระบบ
ห้องปฏิบติัการถอดรหสั
พนัธกุรรมชัน้สงูเพ่ือ
แก้ปัญหาวณัโรค

1. สง่ตน้ฉบบัผลงานวจิยัดา้นระบบวเิคราะหข์อ้มลูรหสัพนัธุกรรมทัง้จโีนมของเชื้อวณัโรค เขา้สู่
ระบบออนไลน์ของ Infection, Genetics and Evolution Journal

2. รปูแบบฐานขอ้มลู และการรายงานผลทีเ่ป็นมาตรฐาน แบง่ออกเป็น
2.1 รปูแบบฐานขอ้มลู และการรายงานผลส าหรบังานดา้นระบาดวทิยา ประกอบดว้ยขอ้มลูสาย

พนัธุข์องเชือ้วณัโรค และ ขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงทางพนัธุกรรมของเชือ้วณัโรค ไดแ้ก่ กลุม่
กอ้นการตดิเชือ้วณัโรค ความเชื่อมโยงของผูป้ว่ยในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด และการคน้หาผูป้ว่ยรายใหมท่ี่
ตดิเชือ้วณัโรคทีแ่พรร่ะบาด

2.2 รปูแบบฐานขอ้มลู และการรายงานผลส าหรบัการรกัษาวณัโรค ประกอบดว้ย การดือ้ยาของเชือ้
วณัโรค ค าแนะน าส าหรบัเลอืกสตูรยารกัษาวณัโรค และขอ้มลูล าดบัเบสทัง้จโีนมของเชื้อวณัโรค

 ได้รปูแบบ
ฐานข้อมูลรหสั
พนัธกุรรมทัง้จีโนมของ
เช้ือวณัโรค
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สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 8 เดือน

เป้าหมาย
รอบ 9 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือน

1. ไดร้ปูแบบฐานขอ้มลูทีม่คีวามเหมาะสมกบัผูใ้ชข้อ้มลูรหสัพนัธุกรรมทัง้จโีนมของเชือ้วณัโรคแลว้ แบ่งเป็น 1) 
รปูแบบฐานขอ้มลูส าหรบังานดา้นระบาดวทิยา และ  2) รปูแบบฐานขอ้มลูส าหรบัการรกัษาวณัโรค และจดัท า
ฐานขอ้มลูดบิรหสัพนัธุกรรมทัง้จโีนมของเชือ้วณัโรคใน QNAP's Network Attached Storage (NAS) systems
ภายใต ้User: pathogen จ านวน 2,912 ไฟล ์ใน 11 โฟลเดอร ์รวมพืน้ที ่203.48 GB

2. ส่งตน้ฉบบัผลงานวจิยัดา้นระบบวเิคราะหข์อ้มลูรหสัพนัธุกรรมทัง้จโีนมของเชือ้วณัโรค เข้าสู่ระบบออนไลน์
ของ Infection, Genetics and Evolution Journal ขณะน้ีอยูร่ะหว่างขัน้ตอน Under Review

3. รบัการตรวจประเมนิ เพื่อขอรบัรองตามระบบคุณภาพ ISO15189:2012  เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2562 พบสิง่
ทีไ่มเ่ป็นตามขอ้ก าหนด (Condition) จ านวน 19 ขอ้ และขอ้สงัเกตทีต่รวจพบซึง่ตอ้งแกไ้ข (Observation) จ านวน 4
ขอ้ 

4. จดัท าเอกสารสรปุผลการแกไ้ขสิง่ทีต่รวจพบ / ขอ้บกพรอ่ง / ขอ้สงัเกต และส่งเอกสารสรปุผล พรอ้มเอกสาร
ประกอบทัง้หมด 33 ฉบบั

กลไกการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง และสง่

ต่อขอ้มลู



ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแก้ไขตวัช้ีวดั

3. ความส าเรจ็ของการ
สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้โรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ
ผ่านเกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital

 จดัท ารายงานส่งข้อมูล
ผลการตรวจ ครัง้ท่ี 1 ให้
โรงพยาบาล/หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
ส่งรายงานสรปุผลให้
ผูบ้ริหารกรม
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
และกระทรวงสาธารณสขุ 
ครัง้ท่ี 1
สุ่มเกบ็ตวัอย่างผกัผลไม้ 
และตรวจวิเคราะหส์ารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรพืูชทาง
ห้องปฏิบติัการครอบคลมุ
อย่างน้อย 8 กลุ่ม 132 ชนิด
สาร ครัง้ท่ี 2 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
เป้าหมาย

ไมบ่รรลุเป้าหมาย

5

เรง่ด าเนินการ

สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 8 เดือน

ไมม่ี

เป้าหมาย
รอบ 9 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือน

1. ส่งข้อมลูผลการตรวจวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพืูชทางห้องปฏิบติัการฯ ครัง้

ท่ี 1 ให้โรงพยาบาล/ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วทกุตวัอย่าง อยู่ระหว่างสรปุผลให้ผูบ้ริหาร

กรมฯ

2. สุ่มเกบ็ตวัอย่างผกัผลไม้ และตรวจวิเคราะหส์ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพืูชทาง

ห้องปฏิบติัการครอบคลมุอย่างน้อย 8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร ครัง้ท่ี 2 จ านวน 6 โรงพยาบาล 30 

ตวัอย่าง (เป้าหมาย 20 ร.พ.)



ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแก้ไขตวัช้ีวดั

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี4. การพฒันาวิธี
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
Biopharmaceutical ท่ี
ผลิตในประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมอตุสาหกรรม
การส่งออก

รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร
ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
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สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 8 เดือน

เป้าหมาย
รอบ 9 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือน

ด าเนินการทดสอบวธิวีเิคราะหแ์ละตรวจสอบความถูกตอ้งของวธิตีาม 
protocol ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและอยูร่ะหวา่งด าเนินการวเิคราะหผ์ล สรปุ และ
จดัท ารายงานทดสอบความถกูตอ้งตามวธิทีีไ่ดร้บัการอนุมตัิ



ปัญหา/อปุสรรค ความเส่ียง แนวทางแก้ไขตวัช้ีวดั

ไมบ่รรลุ
ตาม

เป้าหมาย

เรง่
ด าเนินการ

5. จ านวนนวตักรรม 
และเทคโนโลยีสขุภาพท่ี
คิดค้นใหม่ หรือท่ีพฒันา
ต่อยอด

*ผลงานเท่ารอบ 6 เดือน

 สรปุผลการถ่ายทอด
นวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีสขุภาพตาม
แผนการถ่ายทอดฯ
 ส ารวจจ านวน
นวตักรรม หรือ
เทคโนโลยีสขุภาพท่ี
ส าเรจ็ในปีงบประมาณ
2562

7

สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 8 เดือน

เป้าหมาย
รอบ 9 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือน

อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม



ผลงาน 
รอบ 8 เดือนตวัช้ีวดั

1.1 การพฒันาระบบบ
ห้องปฏิบติัการถอดรหสั
พนัธกุรรมชัน้สงูเพ่ือ
แก้ปัญหาวณัโรค

8

สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 8 เดือน

2.1 จ านวนนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดค้น
ใหม่หรือท่ีพฒันาต่อยอด

1.2 การพฒันาวิธีวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ ์New 
Biopharmaceutical

เป้าหมาย
ขัน้ต า่

เป้าหมาย
มาตรฐาน

เป้าหมาย
ขัน้สงู

ไดฐ้านขอ้มลูรหสัพนัธุกรรมทัง้จโีนมของเชื่อวณัโรค
และระบบรายงานผลภาวะดือ้ยาตา้นวณัโรค และสายพนัธ์
เชื่อวณัโรคในประเทศไทย

มตีน้ฉบบัผลงานวจิยัดา้นระบบวเิคราะหข์อ้มูลรหสั
พนัธุกรรมทัง้จดีนมของเชือ้วณัโณค
 มรีายงานฉบบัสมบูรณ์และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
เสนอต่อผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุข

การถ่ายทอดวธิกีารถอดรหสัพนัธุกรรม
ชัน้สงูวณัโรคใหก้บักรมควบคุมโรค
การตดิตามประเมนิผลการถ่ายทอด
วธิกีารถอดรหสัพนัธุกรรมชัน้สงู
การจดัท ารายงานการถ่ายทอดวธิกีาร
ถอดรหสัพนัธุกรรมชัน้สงูเสนอผูบ้รหิาร

หอ้งปฏบิตักิารถอดรหสั
พนัธุกรรมชัน้สงูไดร้บัการรบัรอง
ตามระบบคุณภาพ ISO 
15189:2012

ไดว้ธิ๊วเิคราะหแ์ละใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห์ New 
Biopharmaceutical ได้ครบทุกรายการอย่างน้อย 3 
ผลิตภณัฑ์

อย่างน้อย 4 ผลิตภณัฑ์ อย่างน้อย 5 ผลิตภณัฑ์

จ านวนนวตักรรม หรอืเทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดค้นใหม่
หรือท่ีพฒันาต่อยอด เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมาอย่าง
น้อย 8 เร่ือง
 จ านวนนวตักรรม หรอืเทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดค้นใหม่
หรือท่ีพฒันาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทยห์รือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย ์
ในปี 2562 อย่างน้อย 4 เร่ือง

 9 เร่ือง

 6 เร่ือง

 10 เร่ือง

 8 เร่ือง



เป้าหมาย
รอบ 12 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือนตวัช้ีวดั

2.2 การช้ีแจงประเดน็
ส าคญัท่ีทนัต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)

✓ ทนัเวลา 1 วนั
✓ คณุภาพเน้ือหา ครบ
3 หวัข้อ

ยงัไมม่ปีระเดน็
ทีต่อ้งชีแ้จง 
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สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 8 เดือน

5.1 การด าเนินการตาม
แผนปฏิรปูองคก์ารของ
ส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ (ประเดน็ท่ี 1 จดัท า

ฐานข้อมลู). 

4.2 ข้อเสนอการพฒันา
นวตักรรม

อยูร๋ะหว่างด าเนินการเพื่อ
จดัซ้ือจดัจ้างระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลห้องปฏิบติัการ
จลุชีววิทยาในโรงพยาบาล

✓ องคป์ระกอบของการแสดงให้เหน็ถึงการเป็นนวตักรรม
✓ คณุภาพของนวตักรรม

✓ วิธีการช้ีแจงผา่น
การแถลงข่าวและ 
Facebook live

✓ ช่องทางการ
เผยแพร่ตามท่ี
ก าหนด

1. ขอ้มลูพนัธุกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด
ขอ้มลู

1. จดัท าและพฒันาฐานขอ้มลูพนัธุกรรม
ไทย

2. พฒันาฐานขอ้มลูดา้นเชือ้และขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งในบรบิท One Health (ยทุธ์
AMR/EID)/พฒันางานวจิยัเพื่อประเมนิ
เทคโนโลยดีา้นหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ขา้สู่ยุค 
Digital

3. จดัท าฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขทีไ่ดร้บัการ
รบัรอง

2.1 MOU
2.2 ระบบขอ้มลู NARST 

ทีถู่กตอ้งทนัเวลา

มขีอ้มลูพนัธุกรรมจ านวน 
3,324 ชุด

จ านวนขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิารดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข ไมน้่อยกว่า 450 ชุด

จดัท าฐานขอ้มลูใหเ้ป็น
ปจัจบุนั 467 ชุด

อยูร่ะหว่างด าเนินการการ
พฒันานวตักรรม

(สวพ.)



เป้าหมาย
รอบ 12 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือนตวัช้ีวดั
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สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 8 เดือน

5.1 การด าเนินการตาม
แผนปฏิรปูองคก์ารของ
ส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562พ
(ประเดน็ท่ี 2 ปรบักระบวนการ
ขัน้ตอนการท างาน หรือการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาใช้ใน
การปฏิบติังานให้มีความสะดวก 
รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น)

1. 1 ขอ้มลูผลการวเิคราะหง์านบรกิารตรวจการถอดรหสัพนัธุกรรมของ
เชือ้วณัโรคจากการใหบ้รกิารปี 2562 มาเพือ่น ามาปรบัปรงุบรกิารใหด้ี
ขึน้1. การพฒันาระบบถอดรหสัพนัธุกรรมสมรรถนะ

สงูส าหรบัการตรวจหาความเสีย่งต่อโรคมะเรง็ โรค
หายาก โรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั และ โรคตดิต่อ เพื่อ
ประโยชน์ในการวนิิจฉัย ป้องกนั รกัษาโรค 

2. ปรบัปรงุกระบวนการท างาน (Process 
Innovation) ของการรบัรองหอ้งปฏบิตักิารดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
e-Accreditation

1.2 เพิม่รายการบรกิารตรวจทางเภสชัพนัธุศาสตรเ์พือ่ป้องกนัผืน่แพ้
ยารนุแรงใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ

1.3 เพิม่บรกิารตรวจการคดักรองโรคมะเรง็ครอบครวั โดยใชร้ะบบ
ถอดรหสัพนัธุกรรมสมรรถนะสงูอยา่งน้อย 1 รายการ

2. หอ้งปฏบิตักิารกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการรบัรองดว้ยระบบ E-
Accreditation รอ้ยละ 100 ลดระยะเวลาจาก 220 วนั เหลอืไมเ่กนิ 
120 วนั

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ปรบั
ระบบงานไปสู่ระบบดจิทิลั โดยบรูณาการขอ้มลู
และปรบัเปลีย่นการบรกิารแบบรวมศูนยแ์บบครบ
วงจร

3.1 ขอ้มลูความตอ้งการของผูร้บับรกิารทัง้ภายในและภายนอก

3.2 ผลการวเิคราะห ์รปูแบบของการปรบัปรงุระบบงาน ได้
ขอ้ก าหนดในการแลกเปลีย่นเชื่อมโยงขอ้มลูและขอ้ก าหนดในการ
จดัท าระบบงานในภาพรวมของกรม



เป้าหมาย
รอบ 12 เดือน

ผลงาน 
รอบ 8 เดือนตวัช้ีวดั
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สรปุความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 8 เดือน

5.1 การด าเนินการตาม
แผนปฏิรปูองคก์ารของ
ส่วนราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562พ
(ประเดน็ท่ี 3 การถ่ายโอน
ภารกิจ (Contracting Out) ให้
ภาคส่วนอ่ืนด าเนินการแทน)

3.1 ปรบัรปูแบบวธิกีารท างาน และการบรหิาร
จดัการใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิความคล่องตวั
โดยจดัตัง้เป็นหน่วยงานบรกิารแบบพเิศษ (SDU) 
“ศูนยบ์รกิารตรวจมาตรฐาน กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย”์

ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งเอกซเรย ์5,000 เครือ่ง

เงือ่นไข: ผลผลติ (Output) ทีก่ าหนดจะไดเ้มือ่ไดร้บัการจดัตัง้
เป็นหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษแลว้ ซึง่หากเป็นหน่วยงานปกติ
จะมผีลผลติปีละ 3,000 เครือ่ง 2,063 เคร่ือง
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1. การลดพลงังาน
เป้าหมาย

มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า/ การใช้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงในแตล่ะดา้น
รอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใช้พลงังานของแตล่ะหน่วยงาน

ผลการด าเนินการ
การใช้พลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัเชือ้เพลงิระหวา่งเดอืนกนัยายน 2561 – มกราคม 2562 ดงัน้ี

การใช้พลงังาน ปริมาณการใช้ลดลง คะแนนท่ีได้
ไฟฟ้า -58.07% 0 คะแนน

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 84.98% 5 คะแนน

ใช้ผลจาก สนพ.

การประเมินผูบ้ริหารองคก์าร รอบ 8 เดือน

ใช้ผลจากกรม คพ.

2. มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอยใน
หน่วยงานภาครฐั

ถงุพลาสติก
แก้วพลาสติก
กล่องโฟม100 % 100  %

ขยะมลูฝอย

10 %
10 %
5 %

เป้าหมาย ผล

43.98 %
60.66 %
70.96 %
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3. การประหยดังบประมาณ 3
เป้าหมาย

เป้าหมายการประหยดังบประมาณรอบ 12 เดอืน ร้อยละ 
5

ผลการด าเนินการ

สามารถประหยดังบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 7.23 แบง่เป็น

- โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยัและป้องกนัโรคเพือ่ความมัน่คงดา้นสุขภาพ รอ้ยละ 6.42
- งบพฒันาบุคลากร รอ้ยละ 28.99
- งบรายจา่ยอื่น รอ้ยละ 39.25
- งบอุดหนุน รอ้ยละ 35.61

หมายเหตุ : งบประมาณทีส่่วนราชการสามารถน ามาประหยดัไดน้ั้นจะตอ้งเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน และ
งบรายจา่ยอืน่ ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ คา่สาธารณปูโภค คา่เดนิทางไปตา่งประเทศ รวมทัง้
ส่วนอืน่ทีส่่วนราชการเห็นวา่จะสามารถน ามาประหยดังบประมาณได้

Self-Assessment

การประเมินผูบ้ริหารองคก์าร รอบ 8 เดือน



ขอขอบคณุ
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
อาคาร 14 ชัน้ 2 ห้อง 218 ชัน้ 6 ห้อง 613
โทรศพัท ์: 0 2951 0000 ต่อ 98446, 98449 

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