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 กองแผนงานและวิชาการเปนหนวยงาน

กลางที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร

และนโยบาย การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล

ของกรมวิทยาศาาตรการแพทย  เพื่อใหตอบสนอง

ตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 12  และนโยบายไทยแลนด 

4.0 พรอมทั้งมุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานแผน

งานและยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ใหมีศักยภาพท่ีสามารถรองรับวิสัยทัศน พันธกิจ 

ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายงาน

ประจําปฉบับนี้ไดรวบรวมผลงานดังกลาวซึ่งจะเปน

ขอมูลใหผูเกี่ยวของไดใชประโยชนตอไป

(นางสาววรางคณา ออนทรวง)

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ

สารจากผูบริหาร
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บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรางคณา ออนทรวง

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
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ฝายบริหารทั่วไป

นางสาววันวิสาข ทองเปรม

นางสาวจินตนา กิ่งแกว

เจาพนักงานธุรการชํานาญงานเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา

นางสาวสมพร ระงับ

นายอดิศร หุนยนตนางนํ้าออย ระงับ นายสุริยา คลายโพธิ์ศรี

นายอนันต ใจมั่น นายประวัติ โตกุลวัฒน

พนักงานบริการพนักงานบริการ พนักงานบริการ

พนักงานพิมพ ส.3 เจาพนักงานธุรการ

เจาพนักงานธุรการเจาพนักงานธุรการ
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กลุมนโยบายและแผน

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ

นางอมรรัตน เกษร

นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด

นางสาววีรวรรณ ลอยมา

นายนัฐพล ศรียา

นายปุญญภัค ถายา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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นางสาวชิสา นันทกิจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางสาวสมถวิล สายนภา นายจุมพต สังขทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมติดตามและประเมินผล

นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย วงศชาชม

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

นายกฤตธี นรภัยพิพากษา

นางวีรวรรณ ทัศนภิญโญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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กลุมติดตามและประเมินผล กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ

นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน

นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ

นางวรรณวิรี แปงหอม

วาที่ ร.ต. รัฐพล ชาวสี

นางสาวนํ้าเพชร ทาชาติ

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

บรรณารักษปฏิบัติการ

เจาพนักงานธุรการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บรรณารักษ

นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสินนางสาวธิดารัตน นุชถนอม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

งานหองสมุด
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 กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนหนวยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีกอตั้งข้ึนมาพรอมๆ 
กับการจัดต้ังกระทรวงสาธารณสุข เปนเวลากวา 
73 ป และไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง
หลายครั้ง เพื่อให เกิดความเหมาะสมกับบทบาท
หนาที่ และใหทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
ดานเทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมวิทยาศาสตร
การแพทย เดือนมีนาคม 2485
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีภารกิจหลักดานการศึกษา วิจัย พัฒนาดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข เพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่นําไปใชในการวินิจฉัยรักษา ปองกัน ควบคุมโรครวมถึง
การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑและการบริการสุขภาพ พรอมทั้งเปน
หองปฏิบตักิารอางองิและประกนัคณุภาพหองปฏิบตักิารดานการแพทยและสาธารณสขุ รวมถงึการตรวจวเิคราะห
และเฝาระวังเพื่อประเมินความเสี่ยง และเตือนภัยสุขภาพ โดยในปงบประมาณ 2558 มุงเนนการดําเนินการ
ในระบบคุณภาพ

 กองแผนงานและวิชาการ เดิมเปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนภายในชื่อ “ศูนยประสานงานและวิชาการ” 
มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย และไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการ
กรมวทิยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2540 เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2540 เปน “กองแผนงานและวชิาการ” และในวนัที ่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกระทรวงสาธารณสุข ใหกองแผนงานและวิชาการ 
กรมวทิยาศาสตรการแพทย มอีาํนาจหนาท่ีโดยตรงในการจดัทาํแผนงาน แผนปฏบิตักิาร การตดิตามและประเมนิผล
การปฏิบัติราชการ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม พรอมทั้งดําเนินงานหองสมุด 
ใหเกิดผลสมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีอํานาจหนาที่ดังนี้

1. จัดทําและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในสังกัดกรม 

2. จดัระบบการสาํรวจ การจดัเกบ็ และการใชประโยชนขอมลูของหนวยงานในสงักดัและเปนศนูยขอมูล
ของกรม 

3. ตดิตามและประสานงานกบัองคการหรอืหนวยงานตางประเทศ ดานความชวยเหลอืและความรวมมือ
ทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด 
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอมูลทั่วไป

ความเปนมาของกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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กองแผนงานและวชิาการ แบงงานตามภารกจิ ออกเปน 1 ฝาย และ 4 กลุม ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทัว่ไป มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบ ดังนี้

 งานสารบรรณ

 งานการเจาหนาที่เบื้องตน 

 งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณเบื้องตน

 งานพัสดุและยานพาหนะ

 งานอํานวยการจัดการประชุมและสนับสนุนกลุมภารกิจอื่น ๆ

 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

2. กลุมนโยบายและแผน มหีนาท่ีความรบัผดิชอบ ดังนี้

  จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

  จัดทาํแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบัิติการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

  จัดทําแผนงบประมาณของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

  การประสานติดตามดานการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และวุฒิสภา

  ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

3. กลุมติดตามและประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  ติดตาม ควบคุม กํากับ การดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน 

งบประมาณ และโครงการตางๆ 

  พัฒนาระบบการติดตาม กํากับ และประเมินผลเชิงกลยุทธ

  ประเมินผลการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

4. กลุมวชิาการและวเิทศสัมพันธ มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบ ดังนี้

  พัฒนานโยบายและกลยุทธการตางประเทศ

  พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรการแพทย

  ประสานและติดตามความตกลงระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรการแพทย

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

5. กลุมหองสมดุ มีหนาทีค่วามรับผดิชอบ ดงันี้ 

  จัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

  บริการทรัพยากรสารสนเทศ

  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

งานตามภารกิจ
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ยุทธศาสตรกองแผนงานและวิชาการ

วิสัยทัศน 
 “เปนผูนําดานการวางแผนยุทธศาสตร งบประมาณ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน”

พันธกิจ 

 1.  จัดทํา ประสานแผนงานและแผนงบประมาณ ใหสอดคลองกับนโยบาย
 2. เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 3. พฒันาบคุลากรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหมคีวามรูความเขาใจดานนโยบาย และยทุธศาสตร 
  รวมถึงการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร
 1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2.  พัฒนาองคความรูในการบริหารยุทธศาสตร 
 3.  พัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

คานิยมรวม
1. โปรงใส ตรวจสอบได
2.  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.  ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ
4. ไมเลือกปฏิบัติ

เปาประสงค
1. บุคลากรกองแผนงานและวิชาการไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูและทักษะอยางตอเนื่อง
2. มีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี
3.  มีแผนยุทธศาสตรและระบบติดตามที่ดี 
4. มีความสามัคคีในองคกร 

กลยุทธในการดําเนินการ
1.  กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  
2. กลยุทธการพัฒนาองคความรูในการบริหารยุทธศาสตร 
3. กลยุทธการพัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1.  บคุลากรของกรมวทิยาศาสตรการแพทย ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมคีวามรูความเขาใจและทกัษะ 

 ดานนโยบาย และยทุธศาสตร รวมถงึการจัดทาํแผนงานและแผนงบประมาณไดอยางมปีระสิทธิภาพ
2. กองแผนงานและวิชาการมีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3.  กองแผนงานและวิชาการมีแผนยุทธศาสตรและระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรของกองแผนงานและวชิาการ มคีวามรกัสามคัค ีและมคีวามเปนหนึง่เดยีวในการดาํเนนิงาน

 ใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนด
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กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  
 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหมีความรูความเขาใจและทักษะ
ดานนโยบาย และยุทธศาสตร รวมถึงการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมดําเนินการ 

  โครงการพฒันาศกัยภาพการสือ่สารอยางสมัฤทธิผ์ลเพือ่เพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพในการ
ทํางานของเครือขายกลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

  โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 24 ปงบประมาณ 2559
  โครงการจัดหาวารสารวิชาการภาษาตางประเทศฉบับออนไลน
  โครงการถอดบทเรียน ป 2558 และถายทอดตัวชี้วัดกองแผนงานและวิชาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559
  โครงการจัดการความรูในองคกร กองแผนงานและวิชาการ (Knowledge Management : 

KM) ปงบประมาณ 2559
  โครงการปรับปรุงหองสมุด

กลยุทธที่ 2 :  การพัฒนาองคความรูในการบริหารยุทธศาสตร  
 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหมีความรูความเขาใจและทักษะ
ในการบริหารยุทธศาสตรและระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมดําเนินการ 

  โครงการพัฒนาศักยภาพ/บูรณาการความรวมมือบุคลากรดานการประเมินผล
  โครงการบริหารยุทธศาสตร กรมวิทยาศาสตรการแพทย
  โครงการศกึษาดงูานและตดิตามความพรอมในการดาํเนนิการกอสรางศนูยวทิยาศาสตรการแพทย 

อุบลราชธานี และภูเก็ต
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียน กรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2559 - 2562 
  โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) ปงบประมาณ 2559
  โครงการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2559
 โครงการประชุมตรวจเยี่ยมหนวยงานสวนภูมิภาคและประชุมกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองแผนงานและวิชาการ ปงบประมาณ 2559

กลยุทธที่ 3 :  การพัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพือ่พฒันาระบบบรหิารจดัการของกองแผนงานและวชิาการ ใหมคีวามรกัสามคัค ี และมคีวามเปน
หนึง่เดยีวในการดาํเนนิงานใหประสบผลสาํเรจ็ตามทีก่าํหนด รวมถงึใหมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
กิจกรรมดําเนินการ 

 โครงการบริหารจัดการดําเนินงานของกองแผนงานและวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

  โครงการจัดทํารายงานประจําปของกองแผนงานและวิชาการ ป 59
  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

  โครงการนิเทศงานกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ 2559
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ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559

ผลผลิต/กิจกรรม ไดรับจัดสรร (ลานบาท) เบิกจาย (ลานบาท) รอยละ

ผลผลิตที่ 1 หองปฏิบัติการดานการแพทย
และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาหองปฏิบัติการ

อางองิทางการแพทยและสาธารณสขุ

 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5000

0.2700

2.500

0.2700

100

100

ผลผลิตที่ 2 ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ

 กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยและพัฒนา 2.5000 1.7689 70.76

รวม 5.2700 4.5389 86.12

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 2559

ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2559

ผลผลิต/กิจกรรม จํานวน (ลานบาท)

ผลผลิตที่ 1 หองปฏิบัติการดานการแพทย
และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา

หองปฏิบัติการอางอิง

ทางการแพทยและสาธารณสุข

  กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5000

0.2700

ผลผลิตที่ 2 ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ

  กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยและพัฒนา 2.5000

รวม 5.2700

ผ2 ก1
47% ผ1 ก1

48%

ผ1 ก4
5%

ผ1 ก1 ผ2 ก1 ผ1 ก4
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กิจกรรมตามยุทธศาสตร/คํารับรองปฏิบัติราชการ/งานพัฒนา

การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2559-2563 
และแผนยุทธศาสตรอาเซียนกรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2560-2563

สมฤดี พินิจอักษร และทีมงาน

กลุมนโยบายและแผน

 ดวยปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมและสถานการณที่กําลังเผชิญตางมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังในเชิงของความตองการ

ของภาคประชาชนที่ตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใสใจสุขภาพ การกาวสูสังคมผูสูงอายุ การเสื่อมโทรม

ของสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดโรคอุบัติใหมและการเกิดโรคอุบัติซํ้าที่รุนแรงและรวดเร็วขึ้น 

การเปดเสรทีางการคาและการลงทนุในดานตางๆ การเขาสูประชาคมอาเซียน ส่ิงตางๆ เหลานัน้ลวนสงผลกระทบ

ตอประเทศชาตทิัง้สิน้ ซึง่หากกรมวทิยาศาสตรการแพทยไมมกีารปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนนิงานใหสอดคลอง

กับบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อาจสงผลใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยไมสามารถปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนและของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากเหตุผลดังกลาวเพื่อใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนและประเทศชาติ จึงนําไปสูแนวคิดการทบทวนภารกิจและยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นกรมวิทยาศาสตรการแพทย เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทยและแผนยุทธศาสตรอาเซียนกรมวิทยาศาสตรการแพทยวาควรมี

การประเมินผลกระทบจากสิ่งตางๆ แบบรอบดาน เพื่อใหเขาใจสภาพความเปนจริงอันสะทอนถึงความทาทาย

ในการทาํงาน  ทราบถงึตวัแปรและปจจยัทีเ่กีย่วของกับการดาํเนนิกลยทุธแตละดาน เพือ่นาํไปใชสรางคณุคา อนัเปน

กรอบการทํางานรวมกันของคนในกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นจะตองไดรับ

การยอมรับ และเชื่อมั่นวาเปนแนวทางนําพาใหองคกรสูความสําเร็จที่คาดหวังอยางแทจริง   

  กระบวนการคิดเชิงกลยุทธหลากมิติ (Systemic Approach) อันประกอบดวย วิวัฒนาการ 

ความแตกตางของการมีสวนรวม ความเกี่ยวเนื่องของสวนตางๆ ในการวางแผนและการดําเนินการ ท่ีมุ ง

คาดการณถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อกอใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดมากกวาวิธีการ

แบบเดิม โดยไมมีขอจํากัดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรกลุมตางๆ และเขาถึงประเด็นโดยผานมุมมองของระบบ

และวิธีการที่แยบยล ตลอดจนสามารถสรางใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดเกิดความรูสึกรวมและมองเห็นเปาหมาย

ในทิศทางเดียวกัน (Alignment) จึงมีความสนใจที่จะนําเครื่องมือและกระบวนการดังกลาวมาใชเพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและแผนยุทธศาสตรอาเซียนกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหเฉียบคม

และตอบสนองตอบริบทท่ีเปลี่ยนในอนาคต เพื่อสรางคุณคาอันเปนกรอบการทํางานรวมกันของคนในหนวยงาน 

แผนยทุธศาสตรอาเซียนทีก่าํหนดขึน้จาํเปนตองไดรบัการยอมรบั เชือ่มัน่วาเปนแนวทางนาํพาใหกรมวิทยาศาสตร

การแพทยสูความสําเร็จที่คาดหวังอยางแทจริง
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วิสัยทัศนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

พันธกิจ

ยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2559 - 2563

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางความเปนเลิศดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองตอปญหาทางการแพทยและ

                      สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2559 - 2563

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคการชั้นนําดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
ในภูมิภาคเอเชีย ภายในป พ.ศ. 2563

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยและ

สาธารณสุข

2. เฝาระวัง ประเมิน สื่อสารแจงเตือนภัย และกําหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและ

ภัยสุขภาพ

3. กาํหนดมาตรฐานและพัฒนาหองปฏิบตักิารและเปนศนูยกลางขอมลูอางองิดานวทิยาศาสตรการแพทย

และสาธารณสุข

4. บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขในฐานะ

หองปฏิบัติการอางอิง

5. พัฒนาและกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

6. สื่อสารสาธารณะในภาวะท่ีตองพึ่งพาขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ

และเอเชีย
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เปาหมายการใหบริการกรม

กลยุทธกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผลผลิต

1. ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับประโยชนจากองคความรู งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม              

     ดานวิทยาศาสตรการแพทยที่นําไปใชในการปองกันและแกไขปญหาทางสุขภาพ

2. ประชาชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของไดรับบริการขอมลูอางองิทางหองปฏบิติัการทีม่คีวามทนัสมยัและ  

     สามารถตอบปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางทันเหตุการณ

3. หนวยงานทีเ่กีย่วของไดรบับรกิารจากการกาํหนดมาตรการทางหองปฏบิติัการเพ่ือสนบัสนนุการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

4. ผูรับบริการไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางหองปฏิบัติการ      

 ในระดับมาตรฐานสากล

5. ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับขอมูลและการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

1. เสรมิสรางศกัยภาพใหแกองคกรในการยกระดับองคความรู งานวจัิย พัฒนาและนวตักรรม ท่ีสอดคลอง

กับความตองการของประชาชนและของประเทศ 

2. เสริมสรางศักยภาพองคกรในการยกระดับเปนศูนยกลางขอมูลอางอิงทางหองปฏิบัติการทางแพทย

และสาธารณสุข 

3. เสริมสรางศักยภาพองคกรในการกําหนดมาตรการทางหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 

4. เสริมสรางศักยภาพองคกรในการกําหนดมาตรฐานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข 

และเสริมสรางศักยภาพเครือขายภายในและภายนอกประเทศ 

5. เสรมิสรางศกัยภาพองคกรในการยกระดับการบริหารจัดการโดยการประยกุตใชนวตักรรมการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 ผลผลิตที่ 1 : องคความรู งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีความเปนเลิศ

 ผลผลิตที่ 2 : กรมวทิยาศาสตรการแพทยเปนศนูยกลางขอมลูอางองิทางหองปฏบิติัการท่ีมคีวามทันสมยั

   และสามารถตอบปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางทันเหตุการณ

 ผลผลิตที่ 3 : เปนหนวยงานกลางกาํหนดมาตรการทางหองปฏบิติัการเพ่ือสนบัสนนุการปองกนัและแกไข

   ปญหายาเสพติดของประเทศ
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 ผลผลิตที่ 4 : เปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการ

   ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย        

 ผลผลิตที่ 5 : กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพและมีความเปนเลิศทางดาน 

   การบริหารจัดการ

กิจกรรม

 ผลผลิตที่ 1 : องคความรู งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีความเปนเลิศ

 กิจกรรมหลักที่ 1 : ศกึษา คนควา พัฒนาและยกระดบังานวจิยัและนวตักรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย 

   เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ปองกันและรักษาโรค

 กิจกรรมหลักที่ 2 : ศกึษา คนควา พัฒนาและยกระดบังานวจิยัและนวตักรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย 

   เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขและชุมชน

 ผลผลิตที่ 2 : กรมวทิยาศาสตรการแพทยเปนศนูยกลางขอมลูอางองิทางหองปฏบิตักิารทีมี่ความทนัสมยั

   และสามารถตอบปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางทันเหตุการณ 

 กิจกรรมหลักที่ 1 : พฒันาและยกระดบัการบรหิารจดัการขอมลูอางองิทางหองปฏบิตักิารใหมปีระสทิธภิาพ

 กิจกรรมหลักที่ 2 : ยกระดบัและบูรณาการฐานขอมลูดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเปนระบบเฝาระวงั

   พยากรณและเตือนภัยสุขภาพของประเทศ

 ผลผลิตที่ 3 : เปนหนวยงานกลางกําหนดมาตรการทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปองกันและ

   แกไขปญหายาเสพติดของประเทศ

 กิจกรรมหลักที่ 1 : ศึกษา คนควา พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดมาตรการและพัฒนาเครือขาย

   ทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 กิจกรรมหลักที่ 2 : บริการและสนับสนุนการตรวจพิสูจนยาเสพติด

 ผลผลิตที่ 4 : เปนหนวยงานหลักในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการของ

   ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 กิจกรรมหลักที่ 1 : พฒันาศกัยภาพหองปฏิบติัการเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุข ในระดับประเทศ

   และภูมภิาคเอเชีย 

 กิจกรรมหลักที่ 2 : กําหนดมาตรฐาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการทางหองปฏิบัติการทางการแพทย

   และสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 ผลผลิตที่ 5 : กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคกรทีม่คีวามเปนมืออาชีพและมคีวามเปนเลศิทางดาน

   การบริหารจัดการ

 กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมการบริหารจัดการ /การบริหารทรัพยากรมนุษยให

   เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตรอาเซียนกรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2560 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตรอาเซียน

ผลลัพธ (Outcome)

ยุทธศาสตรที่ 1 : วิจัยและพัฒนาองคความรู ดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศสูยุค

ไทยแลนด 4.0

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนผูนําในการส่ือสารสาธารณะในภาวะที่ตองพึ่งพาขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย                      

และสาธารณสุขของอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 3 : 1. พัฒนาขีดความสามารถของหองปฏิบัติการเครือขายเพื่อเปนที่พึ่งของผูที่รับบริการ

 สุขภาพและผูบริโภค 

 2. พัฒนาระบบบริการทางหองปฏิบัติการที่ตอบสนองเฉพาะพื้นที่

1. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่วิจัยตามความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Outside In)

2. สรางภาพลักษณใหมของกรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเปนหนวยงานของประเทศในการสื่อสารขอมูลดาน

วิทยาศาสตรการแพทย

3. สรางพันธมิตรและเปนพี่เลี้ยงของประเทศเพื่อนบานของหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรการแพทยในระดับ

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่วิจัยตามความตองการ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Outside In)

ผลลัพธ (Outcome) 1. ประชาชนในประเทศและประเทศในอาเซยีนสามารถเขาถงึนวตักรรมดานวิทยาศาสตร

การแพทยมากขึ้น 

 2. มีเครือขายงานวิจัยกับประเทศในอาเซียนผานสื่อออนไลนดานวิทยาศาสตรการแพทย

มากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณใหมของกรมวทิยาศาสตรการแพทยเพือ่เปนหนวยงานของประเทศ

ในการสื่อสารขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย

ผลลัพธ (Outcome) 1. มรีะบบจดัเกบ็ขอมลูเพือ่สือ่สารขอมลูอางอิงดานวทิยาศาสตรการแพทยในอาเซียน  (IT 

and Management Activity , press release , customer report) ที่สามารถชวย
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ผลผลิต (Output)

ในการปองกัน และแกไขปญหาสาธารณสขุและสรางความมัน่ใจตอผูบรโิภคในประเทศ

และอาเซียน

 2. ประชาชนสามารถไดรับการสื่อสารขอมูลที่ทันสมัยและทันเหตุการณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางพันธมิตรและเปนพี่เลี้ยงของประเทศเพื่อนบานของหองปฏิบัติการดาน

วิทยาศาสตรการแพทยในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ผลลัพธ (Outcome) 1. มีเครือขายหองปฏิบัติการ (External Quality Assurance Program /Referral 

Laboratory) ดานวัตถุอันตราย, ชีววัตถุ, ยา ทั้งในประเทศและอาเซียนหรือนานาชาติ  

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทยและแจงเตือนภัยสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่วิจัยตามความตองการ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Outside In)

ผลลัพธ (Outcome) 1. ประชาชนในประเทศและประเทศในอาเซยีนสามารถเขาถงึนวตักรรมดานวิทยาศาสตร

การแพทยมากขึ้น 

 2. มีเครือขายงานวิจัยกับประเทศในอาเซียนผานสื่อออนไลนดานวิทยาศาสตรการแพทย

มากขึ้น

ผลผลิต (Output) 1. มีชุดทดสอบโรคที่เปนปญหารวมของอาเซียน และชุดทดสอบดานคุมครองผูบริโภค

ที่ใชงาย แมนยํา 

 2. มีเกณฑการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Guideline) ที่เปนมาตรฐาน

 3. เปนหนวยงานหลักในการสรางนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย

 4. เปน Research Center ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณใหมของกรมวทิยาศาสตรการแพทยเพือ่เปนหนวยงานของประเทศ

ในการสื่อสารขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย

ผลลัพธ (Outcome) 1. มีระบบจัดเก็บขอมูลเพื่อส่ือสารขอมูลอางอิงดานวิทยาศาสตรการแพทยในอาเซียน 

(IT and Management Activity , press release , customer report) ที่สามารถ

ชวยในการปองกัน และแกไขปญหาสาธารณสุขและสรางความมั่นใจตอผูบริโภคใน

ประเทศและอาเซียน

 2. ประชาชนสามารถไดรับการสื่อสารขอมูลที่ทันสมัยและทันเหตุการณ

ผลผลิต (Output) เปนศนูยกลางการพฒันามาตรฐานหองปฏบิติัการดานวทิยาศาสตรการแพทยและมาตรฐาน

 หองปฏิบัติการเฉพาะทางของอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางพันธมิตรและเปนพี่เลี้ยงของประเทศเพื่อนบานของหองปฏิบัติการดาน

วิทยาศาสตรการแพทยในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ผลลัพธ (Outcome) 1. มีเครือขายหองปฏิบัติการ(External Quality Assurance Program /Referral Labo-

ratory) ดานวัตถุอันตราย, ชีววัตถุ, ยา ทั้งในประเทศและอาเซียนหรือนานาชาติ  เพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทยและแจงเตือนภัยสุขภาพ

 2. มีหองปฏิบัติการที่สามารถทดสอบวัตถุอันตราย ยา ชีววัตถุ ใน CLMV ทั้งในประเทศ 

และอาเซียนหรือนานาชาติดานเครื่องสําอาง วัตถุอันตราย ยา อาหาร โรค สารตั้งตน

ในการผลิตอาวุธชีวภาพ

ผลผลิต (Output) เปนศนูยกลางขอมลูดจิตัิลดานวทิยาศาสตรการแพทยของอาเซียน ( E-Medical Science)

โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่วิจัยตามความตองการ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Outside In)

ผลลัพธ (Outcome) 1. ประชาชนในประเทศและประเทศในอาเซียนสามารถเขาถึงนวตักรรมดานวทิยาศาสตร

การแพทยมากขึ้น 

 2. มีเครือขายงานวิจัยกับประเทศในอาเซียนผานสื่อออนไลนดานวิทยาศาสตรการแพทย

มากขึ้น

ผลผลิต (Output) 1. มีชุดทดสอบโรคที่เปนปญหารวมของอาเซียน และชุดทดสอบดานคุมครองผูบริโภค

ที่ใชงาย แมนยํา 

 2. มีเกณฑการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Guideline) ที่เปนมาตรฐาน

 3. เปนหนวยงานหลักในการสรางนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย

                             4. เปน Research Center ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาชดุทดสอบโรคทีเ่ปนปญหารวมของอาเซียนและชดุทดสอบดานคุมครอง

ผูบริโภคที่ใชงาย แมนยํา

 2. โครงการจัดทําเกณฑการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Guideline)

 3. สรางสื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซด 2 ภาษาดานวิจัยและพัฒนา (E-Health 

Communication)

 4. การประชาสัมพันธการสื่อสาร องคความรูวิทยาศาสตรการแพทยผานสื่อออนไลน

(E-Health)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลกัษณใหมของกรมวทิยาศาสตรการแพทยเพือ่เปนหนวยงานของประเทศ

ในการสื่อสารขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย

ผลลัพธ (Outcome) 1. มีระบบจัดเก็บขอมูลเพื่อสื่อสารขอมูลอางอิงดานวิทยาศาสตรการแพทยในอาเซียน 

(IT and Management Activity , press release , customer report) ที่สามารถ
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ชวยในการปองกัน และแกไขปญหาสาธารณสุขและสรางความมั่นใจตอผูบริโภค

ในประเทศและอาเซียน

   2. ประชาชนสามารถไดรับการสื่อสารขอมูลที่ทันสมัยและทันเหตุการณ

ผลผลิต (Output) เปนศูนยกลางการพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรการแพทย และ

มาตรฐานหองปฏิบัติการเฉพาะทางของอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการบริหารจัดการขอมูลอางอิงดานวิทยาศาสตรการแพทยในอาเซียน (IT and 

Management Activity, press release, customer report) สามารถชวยในการ

ปองกนั และแกไขสาธารณสุข และสรางความมัน่ใจตอผูบริโภคในประเทศและอาเซยีน

 2. สรางสื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต 2 ภาษาดานวิทยาศาสตรการแพทยตอสาธารณสุข

(E-Health Communication)

 3. การประชาสัมพนัธการสือ่สาร เรยีนรูดานวิทยาศาสตรการแพทยตอสาธารณสขุผานสือ่

ออนไลน (E-Health) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางพันธมิตรและเปนพ่ีเลี้ยงของประเทศเพ่ือนบานของหองปฏิบัติการดาน

วิทยาศาสตรการแพทยในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ผลลัพธ (Outcome) 1. มีเครือขายหองปฏิบัติการ(External Quality Assurance Program /Referral Lab-

oratory) ดานวัตถุอันตราย, ชีววัตถุ, ยา ท้ังในประเทศและอาเซียนหรือนานาชาติ  

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทยและแจงเตือนภัยสุขภาพ

 2. มีหองปฏิบัติการที่สามารถทดสอบวัตถุอันตราย ยา ชีววัตถุ ใน CLMV ทั้งในประเทศ

และอาเซียนหรือนานาชาติดานเครื่องสําอาง วัตถุอันตราย ยา อาหาร โรค สารตั้งตน

ในการผลิตอาวุธชีวภาพ

ผลผลิต (Output) เปนศูนยกลางขอมลูดจิติลัดานวทิยาศาสตรการแพทยของอาเซยีน ( E-Medical Science)

โครงการ/กิจกรรม 1. โครงการทดสอบความชํานาญ (External Quality Assurance Program) 

ดานเครื่องสําอาง วัตถุอันตราย ยาอาหาร โรค สารตั้งตนในการผลิตอาวุธชีวภาพ

โดยมีเครือขายทั้งในประเทศและอาเซียนหรือนานาชาติ

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องสําอาง วัตถุอันตราย ยา 

อาหาร โรค สารตั้งตนในการผลิตอาวุธชีวภาพ ใน CLMV (Training Center) ทั้งใน

ประเทศและอาเซียนหรือนานาชาติ
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 24 
ประจําปงบประมาณ 2559

วิณัฏฐา เอกฉมานนท ธิดารัตน นุชถนอม และคณะ

กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 ดวยกรมวทิยาศาสตรการแพทย มนีโยบายใหมกีารจัดประชมุวชิาการอยางตอเนือ่งทุกป เพ่ือเปดโอกาสให
นกัวชิาการดานวทิยาศาสตรการแพทยและสาธารณสขุ รวมทัง้เครอืขายทีเ่กีย่วของทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ตลอดจนรับทราบความกาวหนา
ทางวิทยาการและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย ใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 

 โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดจัดการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 24 ประจําปงบประมาณ 2559 ภายใตหัวขอ “Smart Medical Sciences Smart 
Life : ใชชีวิตอยางชาญฉลาดดวยวิทยาศาสตรการแพทย” ระหวางวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพ็ค 
ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย รูปแบบของ
การประชุมประกอบไปดวย

  ปาฐกถาพิเศษ โดยองคปาฐก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ประเสริฐ  ทองเจริญ ผูไดรับรางวัล
นักวิทยาศาสตรการแพทยเกียรติยศ ประจําป 2559

  Keynote Speech และ Invited Speaker โดยวิทยากรรับเชิญผูมีความรูความสามารถจากหลากหลาย
สาขาทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  การประกวดรางวัลวิทยาศาสตรการแพทยดีเดน (DMSc Award) สําหรับผลงานที่สามารถใชแกไขปญหา
สาธารณสุขไดอยางเปนที่ประจักษ หรือมีแนวโนมจะสามารถใชแกไขปญหาสาธารณสุข และมีผลกระทบ
ตอการนําไปใชประโยชนได โดยมีผูสนใจทั้งบุคลากรภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตรการแพทย
สงผลงานประกวดรวมทั้งสิ้น จํานวน 37 เรื่อง โดยผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศไดรับโลจาก
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีและเงินรางวัล 

  การประกวดการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation 
โดยมีผูสนใจสงผลงานเขาประกวดท้ังสาขานวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทย สาขาโรค สาขาคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ สาขาสมุนไพร และสาขาเครือขายหองปฏิบัติการทางการแพทยและ
สาธารณสุข โดยแบงเปนแบบบรรยายจํานวน 36 ผลงานและแบบโปสเตอรจํานวน 143 ผลงาน
โดยผู  ได รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ได รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจากอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 24 ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งในดานรูปแบบและความเหมาะสมในการจัดการ ดานเนื้อหาสาระและองคความรู 
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการประชุมนําไปตอยอดและใชประโยชนได 

 สําหรับขอเสนอแนะจากแบบสํารวจความพึงพอใจในการจัดงานประชุม ในสวนที่ควรปรับปรุงและเปน
ขอเสนอแนะในการจัดประชุมครั้งตอไป ผู เขารวมประชุมสวนใหญใหเสนอใหบริหารเวลาในการนําเสนอ
ของวิทยากร การกระตุนใหผูรวมประชุมเขารวมฟงการบรรยาย การปรับปรุงการลงทะเบียน เปนตน รวมถึงให
คําแนะนําสําหรับหัวขอดานวิชาการท่ีสนใจในการบรรยาย เชน นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย สมุนไพร
กับวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน  

 จากการประชมุวชิาการวทิยาศาสตรการแพทยครัง้นี ้สามารถตอบสนองวตัถปุระสงคของการจดังานคอื ได
เผยแพรผลงานวชิาการดานวทิยาศาสตรการแพทยและสาธารณสขุใหแพรหลาย และสามารถนาํไปใชประโยชนได
อยางกวางขวางยิง่ข้ึน พรอมท้ังเปนเวทีใหนักวชิาการดานวทิยาศาสตรการแพทยและสาธารณสขุ และทกุเครือขาย
ทีเ่กีย่วของ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ไดนาํเสนอผลงานวชิาการ แลกเปลีย่นความรู ประสบการณและขอคดิเหน็ 
เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป ซึ่งทางคณะกรรมการและผูจัดงานจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมครั้งตอไปเพื่อใหตอบสนองกับความเจริญกาวหนาขององคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเพื่อรวมกันสรางสรรคงานวิชาการใหมีคาวมกาวหนา ทัดเทียม
นานาประเทศ เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนตอไป 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สมฤดี พินิจอักษร ปุญญภัค ถายา ชิสา นันทกิจ และคณะ

       กลุมนโยบายและแผน

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมวทิยาศาสตรการแพทยไดรบังบประมาณจาํนวนทัง้สิน้ 1,198,694,300 บาท 
(หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบแปดลานหกแสนเกาหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน) และกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดมี
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีวัตถุประสงคใหแผนดังกลาวเปนเครื่องมือและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ตลอดจนเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
บริหารยุทธศาสตรขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

 แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยเนื้อหา
ที่สําคัญจํานวน 5 ตอน ประกอบดวยตอนแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตอนที่ 2 เปนเนื้อหาเก่ียวกับงบประมาณของกรมวิทยาศาสตรการแพทยประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอนที่ 3 เนนผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการสําคัญ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอนที่ 4 เปนจุดเนนภารกิจกรมวิทยาศาสตรการแพทยประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ที่สอดคลองกับนโยบายระดับตางๆ สวนตอนสุดทายเปนรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผูจดัทาํไดใชวธิกีารศกึษาวเิคราะหนโยบายระดับตางๆ ทัง้นโยบายระดับประเทศ
และระดับกระทรวง จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธและความสอดคลองกับ

 แผนยุทธศาสตร 5 ป ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
พ.ศ. 2559 ที่ไดรับจัดสรร ตลอดจนรวบรวมขอมูลรายละเอียดแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ในสงักดักรมวทิยาศาสตรการแพทย แลวจึงนาํขอมลูทัง้หมดมาวเิคราะหหาความสัมพันธและความเชือ่มโยงกนั และ
เมื่อมีการวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้นแลว จึงมีการนําขอมูลดังกลาวใหผูบริหารในระดับตางๆ พิจารณา ประกอบดวย 
หัวหนากลุมนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยตามลําดับ จากนั้นเมื่อผูบริหารใหความ
เห็นชอบแลวจึงมีการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหหนวยงานภายในสังกัด
กรมวิทยาศาสตรการแพทยทราบโดยการแจงเวียนทางหนังสือราชการ การลงขอมูลบนเว็บไซดกรมวิทยาศาสตร
การแพทย และเว็บไซดของกองแผนงานและวิชาการตามลําดับ ซึ่งใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนติดตามและ
ประเมินผลของกรม ในการกํากับติดตามผลปฏิบัติราชการตอไป
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การสรุปผลการรับรูและเขาใจตอการถายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สมฤดี พินิจอักษร ปุญญภัค ถายา นัฐพล ศรียา อมรรัตน เกษร และคณะ

กลุมนโยบายและแผน

 การจัดทําสรุปผลการรับรูและเขาใจตอการถายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูและเขาใจตอนโยบายการปฏิบัติ
ราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 ทุกระดับ ตลอดจนเพื่อประเมินกระบวนการส่ือสารและกระบวนการถายทอดนโยบายจากระดับบนสู
ระดับลางโดยการแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป ทั้งนี้แบบประเมินที่ใชในการประเมินจําแนกออกเปน 
3 สวน ประกอบดวย สวนแรกเปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน เปนการประเมินโดยใชขอคําถามชนิด
ปลายปด สวนที่ 2 เปนขอมูลการรับรูและความเขาใจตอการถายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
ราชการ เปนการประเมินโดยการใชขอคําถามชนิดวัดระดับความคิดเห็น 5ระดับ และตอนที่ 3 เปนขอมูลความ
เขาใจตอยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนการประเมินโดยใชแบบประเมินชนิด
ปลายปด โดยมีคําตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช หรือ ไมใช

 การประเมินในครั้งนี้มีการเลือกสุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรของ
กรมวทิยาศาสตรการแพทยทกุระดบั และทุกสายงาน การประเมนิคร้ังนีม้กีารแจกแบบประเมนิท้ังส้ินจํานวน 600 ชดุ 
ไดรับกลับคืนมา 350 ชุด คิดเปนรอยละ 58.3 ของแบบประเมินที่แจกทั้งหมด

 จากการวเิคราะหและประมวลผลขอมลูการรบัรูและเขาใจตอการถายทอดนโยบายการปฏิบติัราชการของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถสรุปไดวาในสวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
ประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 36 -45 ป สวนใหญมีอายุการ
ปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตรการแพทยมากกวา 20 ป และใหญพบวามีประสบการณหรืออายุงานในงานดานแผน
หรือยุทธศาสตรไมเกิน 5 ป สวนผลการวิเคราะหการรับรูและเขาใจตอการถายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการใน
ภาพรวม พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีการรับรูและเขาใจอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจสามารถกลาวได
วาผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติงานที่อยูในชวงรอยตอและเปนกําลังสําคัญขององคกร คือมีชวยอายุ 
36 – 45 ป จึงอาจสงผลใหบุคคลดังกลาวมีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีการแสวงหาความรู
ตลอดเวลา นอกจากนีป้ระสบการณทีส่ั่งสมในงานอยูในระดบัทีส่ามารถถายทอดได จงึอาจสงผลใหผูตอบประเมนิ
ดงักลาวมกีารรบัรูและเขาใจไดมปีระสทิธภิาพมากกวาผูตอบแบบประเมนิในกลุมอืน่ สวนประเดน็ขอคาํถามทีผู่ตอบ
แบบประเมนิสวนใหญมกีารรบัรูและเขาใจมากทีส่ดุ คือ การรบัรูวาผูบงัคบับัญชาของตนเองมกีารถายทอดนโยบาย
การปฏิบตัริาชการจากผูบรหิารอยางสมํา่เสมอ ซึง่ประเดน็ดงักลาวอาจมสีวนสาํคญัใหผูตอบแบบประเมนิมคีวามรู
และความเขาใจตอนโยบายการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทยมากขึ้น 
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การพัฒนาศักยภาพ / บูรณาการความรวมมือบุคลากรดานการประเมินผล
: การประเมินผลแผนยุทธศาสตรป 2555- 2558

มนทิรา รัชตะสมบูรณ และทีมงาน

กลุมติดตามและประเมินผล

 การประเมินผลดานยุทธศาสตร (Strategy Control and Evaluation) เปนหนึ่งในสี่ขั้นตอนสําคัญของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)  ที่จําเปนตองดําเนินการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
องคการวามีผลการประเมินตามที่แผนยุทธศาสตรไดกําหนดไวอยางไร มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง พัฒนา และมีสิ่งใดที่
ประสบผลสาํเรจ็แลวและจะพฒันาใหกาวหนายิง่ข้ึนอยางไร มปีญหาอะไรท่ีตองแกไขเพ่ือใหองคการมปีระสิทธภิาพ
และคุณภาพเปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

ประเด็น 5 ยุทธศาสตรหลักของแผนยุทธศาสตร 4 ป (2555-2558) ประกอบดวย 

1. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการอางอิง และเครือขายใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และทั่วถึง

2. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการประเมินความเสี่ยงดานภัยสุขภาพและการสื่อสาร
ความเสี่ยงดานภัยสุขภาพ

3. เสรมิสรางความเขมแขง็ในการวจิยัและพฒันาดานวทิยาศาสตรการแพทยทีส่งผลตอภยัสขุภาพทีส่าํคัญ

4. ขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติงานใหมีผลบังคับใชอยางจริงจังและตอเนื่อง

5. พัฒนาศักยภาพในการตรวจวิเคราะหสารเสพติด 

 ดังนั้น บุคลากรในสวนงานที่ทําหนาที่ประเมินผล จึงจําเปนตองมีองคความรู ความสามารถ ความเขาใจ
อยางลกึซึง้ ในหลากหลายมติเิพ่ือท่ีจะชวยมองหาจดุแขง็ จดุออน รวมทัง้แยกแยะประเดน็สาํคญัของแผนยทุธศาสตร 
กลยทุธ ผลผลติ และกจิกรรม โครงการของหนวยงานหรอืองคการ รวมทัง้การประเมนิความเบีย่งเบนตางๆ ทีผ่ดิแผก
ไปจากแผนเดิม และการนําเสนอแนวทางปรับปรุง แกไข เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาอยางสรางสรรคและยั่งยืน

 กองแผนงานและวิชาการ จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ/ บูรณาการความรวมมือบุคลากรดาน
การประเมินผล : การประเมินผลแผนยุทธศาสตรป 2555 – 2558 โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุมตัวอยาง    
นํารอง (Initiative Cohort) ในสวนงานประเมินผลของกรมวิทยาศาสตรการแพทยคือหัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการทุกหนวยงานในสังกัดเพื่อใหมีความรูความเขาใจในองคความรู ทักษะที่จําเปนตางๆ ในงานประเมิน
ผล โดยมุงหวังวาผูเขาอบรมสามารถนําองคความรูและทักษะที่ไดรับการอบรมไปประยุกตใชในงานประเมินผลได 
นอกจากนี้ยังไดนําผลการประเมินดังกลาวไปใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไป 

 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ/บูรณาการความรวมมือบุคลากรดานการประเมินผล : การ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรป 2555 – 2558 พบวาผูผานการอบรมมีความรู ความสามารถดานการประเมินผล
โดยไดประเมินผลแผนยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) และนําเสนอผลการ
ประเมินตอผูบริหารระดับสูงขององคการ  นําเสนอในที่ประชุมกรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมทั้ง ไดเผยแพร
ในรูปแบบเอกสารไปยังทุกหนวยงานในสังกัดไดนําไปใชประโยชนตอไปดวย
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การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารอยางสัมฤทธิ์ผลเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของเครือขายกลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

ชิสา นันทกิจ และคณะ    

กลุมติดตามและประเมินผล 

 กองแผนงานและวิชาการ ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารอยางสัมฤทธิ์ผลเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของเครือขายกลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ซ่ึงจัดประชุมในวันที่    
11 – 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ภูผาผึ้งรีสอรท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผูชวยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร
การแพทย นายแพทยสมชาย แสงกิจพร เปนประธานในพิธีเปด พรอมทั้ง บรรยาย “ทิศทางกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ป พ.ศ. 2559-2562” โดยเนน 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1) เนนความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายของรัฐบาล 2) เนนการทํางานเชิงยุทธศาสตรของกรม ที่เกิดผลกระทบระดับประเทศ 3) นําระบบบริหาร
คุณภาพ/PMQA พัฒนาเปนเครื่องมือทํางาน 4) ใหความสําคัญงานวิจัยและนวัตกรรม และ 5) พัฒนาเครือขาย
ทั้งสองระดับ Global/Reginal 

 ในสวนของทิศทางการดาํเนนิงานของกองแผนงานและวชิาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ม ี 6 ประเด็น
หลัก ดังนี้ 

 1. พัฒนากระบวนงานใหสะดวก รวดเร็ว ลดซํ้าซอน 

 2. พัฒนา hardware/software/บุคลากรของระบบติดตามประเมินผล 

 3. เพิ่มบทบาทกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 

 4. เพิ่มบทบาทการบริหารและติดตามกํากับยุทธศาสตร

 5. เพิ่มบทบาทดานติดตามงานวิเทศสัมพันธ 

 6. พัฒนาเครือขาย กพว. การสื่อสาร/COP 

 ทั้งนี้ กลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ (กพว.) ซ่ึงเปนเครือขายของกองแผนงานและวิชาการ ถือเปน
สวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานของกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหบรรลุเปาหมาย โดยงานหลักของ กพว. ที่จะ
ชวยสนับสนุนในภาพรวมของกรม ไดแก การพัฒนาขอมูลระบบติดตามใหเปนเครื่องมือการกํากับ/ตรวจสอบ
ของผูบริหารและหนวยงาน นําขอมูลไปกําหนดมาตรการ/นโยบายและยุทธศาสตร และวิเคราะหและยกขนาด
งบประมาณใหเพียงพอ   

 เนื้อหาการอบรม ประกอบดวย ทักษะศตวรรษที่ 21 กับระบบราชการ ศาสตรและศิลปแหงการสื่อสาร 
การรูจักคน การบริหาร/จัดการคน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร 2 ทาน เปนผูบรรยาย ไดแก 
นายพัฒนา อรรจนียกุล และ นายสถาพร กาญจนวัฒน 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ลําดับแรก ไดแก ความ
สามารถในการถายทอดของวทิยากร รอยละ 93.8 ความรูและประสบการณของวทิยากร รอยละ 89.4 และ เนือ้หา



รายงานประจําป 255930

ของผู้บริหารและหน่วยงาน น าข้อมูลไปก าหนดมาตรการ/นโยบายและยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์และยกขนาด
งบประมาณให้เพียงพอ    
 เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ทักษะศตวรรษท่ี 21 กับระบบราชการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการ
สื่อสาร การรู้จักคน การบริหาร/จัดการคน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน เป็นผู้บรรยาย 
ได้แก่ นายพัฒนา อรรจนียกุล และ นายสถาพร กาญจนวัฒน์  
 ผลการส ารวจความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร ร้อยละ 93.8 ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร ร้อยละ 89.4 
และ เนื้อหาการอบรมในหัวข้อ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสาร ร้อยละ 88.0 ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 80 และ เนื้อหาการอบรมสามารถน าไป
ถ่ายทอดให้บุคลากรอ่ืนๆ ต่อไปได้ ร้อยละ 73.5 ในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ได้แก่ อาหาร ซึ่งมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 51.0 และระยะเวลาในการจัดประชุม ร้อยละ 68.0  
 ในส่วนของข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรม คือ ควรเพิ่มเนื้อหาการสื่อสารและการประสานองค์กร
ภายนอก เพิ่มระยะเวลาในการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และควรจัดประชุมเครือข่าย กพว. ปีละ 2 
ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพ และวิชาการ (กพว.) และฝ่ายบริหาร
ไปพร้อมกัน อีกทั้ง ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองแผนงานและวิชาการกับเครือข่าย กพว. ให้
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการอบรม 
การอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง          เนื้อหาการอบรมสามารถน าไปถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นๆ 
ต่อไปได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

การอบรมในหัวขอ ศาสตรและศิลปแหงการส่ือสาร รอยละ 88.0 ในดานการนําไปใชประโยชน ผูเขารวมอบรม
สามารถนาํไปประยกุตใชในการปฏิบัตงิานจรงิ รอยละ 80 และ เนือ้หาการอบรมสามารถนาํไปถายทอดใหบคุลากร
อื่นๆ ตอไปได รอยละ 73.5 ในสวนที่ตองมีการปรับปรุง ไดแก อาหาร ซึ่งมีความพึงพอใจ รอยละ 51.0 และระยะ
เวลาในการจัดประชุม รอยละ 68.0 

 ในสวนของขอเสนอแนะจากผูเขารวมอบรม คือ ควรเพิ่มเนื้อหาการสื่อสารและการประสานองคกร
ภายนอก เพ่ิมระยะเวลาในการบรรยายและการปฏบิตักิจิกรรมกลุม และควรจดัประชมุเครอืขาย กพว. ปละ 2 ครัง้ 
อยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนการชวยพฒันาบุคลากรกลุมพฒันาคณุภาพ และวชิาการ (กพว.) และฝายบรหิารไปพรอมกนั 
อีกทั้ง ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองแผนงานและวิชาการกับเครือขาย กพว. ใหสามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การนําไปใชประโยชนของผูเขารวมการอบรม

การอบรมสามารถนาํไปประยุกตใชในการปฏบิตังิานจรงิ
ตอไปได

เนื้อหาการอบรมสามารถนําไปถายทอดใหบุคลากรอื่นๆ
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การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ธัญญาภรณ มณีวงษ   วีรวรรณ ลอยมา  และคณะ

กลุมนโยบายและแผน

 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ในการบริหารองคกร ดวย
งบประมาณเปนปจจยัทีม่ผีลตอความสาํเรจ็ในการบรรลวุสิยัทศัน พนัธกจิ เปาหมายการใหบริการของกรมวทิยาศาสตร
การแพทย และเนื่องจากงบประมาณเปนทรัพยากรที่มีจํากัด ดังนั้น ในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ จงึตองมกีารดาํเนนิการอยางละเอยีดรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถงึประโยชนตอสวนรวมและองคกร
เปนที่ตั้ง มีการจัดลําดับความสําคัญของงาน มีขอมูลรายละเอียดเพ่ือประกอบการช้ีแจงงบประมาณในทุกระดับ 
ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ  คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติ โดย
ขั้นตอนที่สําคัญในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ไดแก การทบทวนผลการดําเนินงานและกําหนด
เปาหมายการใหบริการกรม ผลผลิต กิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง สอดคลองกับ
ปญหาความตองการของประชาชน ตามภารกจิ  และนาํผลจากการทบทวนและการกาํหนดเปาหมายการใหบรกิาร
กรมมาใชประกอบการพิจารณาวากิจกรรมใดที่ควรคงไวและกิจกรรมใดที่สมควรยกเลิก การจัดทําประมาณการ
รายจายประจําข้ันตํ่าที่จําเปนซึ่งเปนคาใชจายที่กรมมีภาระในการเบิกจายใหกับบุคลากรในสังกัดตามสิทธิ หรือ
สวนราชการ/องคกรเอกชนท่ีเปนคูสัญญา เปนรายจายประจําข้ันต่ําที่จําเปนตองจายเพื่อความคงอยูขององคกร 
การจัดทํารายละเอียดวงเงินคําของบประมาณซ่ึงประกอบดวยรายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปนและรายจายตาม
ภารกิจพื้นฐานหรือยุทธศาสตร โดยในการจัดทําวงเงินคําของบประมาณนั้น จะพิจารณาจัดทําคําของบประมาณ
สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางแผนไว พรอมทั้งนําวงเงินเบิกจายจริงในปงบประมาณ
ที่ผานมามาใชประกอบการพิจารณาดวย 

 การจัดทํางบประมาณรายจายของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกอบดวย 5 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 86.8191 
ลานบาท แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 39.0462 ลานบาท แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความ
รวมมือดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ 98.2089 ลานบาท  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน 264.9738 ลานบาทและแผนงานบุคลากรภาครัฐ 487.3904 ลานบาท รวมได
รับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งส้ิน 1,319.5881 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 120.8938 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.09 โดยแบงเปนเงินเดือน 401.8661 ลาน
บาท คาจางประจํา 43.1661 ลานบาท คาตอบแทนพนักงานราชการ 28.6036 ลานบาท คาตอบแทน 26.6718 
ลานบาท คาใชสอย 125.2391 ลานบาท คาวัสดุ 219.3156 ลานบาท คาสาธารณูปโภค 59.0000 ลานบาท 
คาครุภัณฑ 169.0854 ลานบาท คาท่ีดินส่ิงกอสราง 217.3614 ลานบาท  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศช่ัวคราว 4.2162 ลานบาท คาใชจายโครงการวิจัยภายใตงบรายจายอื่น 23.8628 ลานบาท และ
งบอุดหนุน 1.2000 ลานบาท 

 จากวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการอนุมัติ
งบประมาณ กองแผนงานและวชิาการไดดาํเนนิการจดัทาํแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แผนสงป. 301, 302, 302/1) และไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในกรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อการดําเนินการเขาสูกระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป
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การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

วิณัฏฐา เอกฉมานนท ธิดารัตน นุชถนอม และคณะ

กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 ตามที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนตุลาคม 2557 
และในชวงเวลาท่ีผานมาองคกร ISO ไดมีกระบวนการปรับและประกาศใช version ISO 9001:2015 ในเดือน
กันยายน 2558 พรอมทัง้ไดประกาศวาองคกรทีข่อการรบัรองตองมกีารเปลีย่น version ภายใน 3 ป เนือ่งจาก ISO 
เปนมาตรฐานทีม่กีารขอการรบัรองมากทีส่ดุในโลก ดังนัน้กรมวทิยาศาสตรการแพทยภายใตการนาํของอธบิดนีาย
แพทยอภิชัย มงคลจึงไดกาํหนดและขบัเคลือ่นใหมกีารปรบัปรงุระบบบรหิารคณุภาพใหครอบคลมุงานบรหิารดาน
คณุภาพทัว่ทัง้องคกร โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2015 โดยสรุปใจความ
สําคัญของแตละขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีดังตอไปนี้

 ขอกําหนดที่ 4 บริบทองคกร (Context of the organization) : กําหนดใหตองรูจักและทําความเขาใจ
เกีย่วกบัองคกรของตวัเอง พจิารณาความตองการและความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสียท่ีเกีย่วของ (Interested 
parties) ตอการดําเนินงานขององคกร และทบทวนขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ (Scope QMS)

 ขอกําหนดที่ 5 การนําองคกร (Leadership) : ระบุใหผูบริหารระดับสูงขององคกรเขามามีสวนรวม
ในระบบการทํางานใหมากขึ้นโดยผานการนําองคกร

 ขอกําหนดที่ 6 การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ (Planning) : องคกรตองมีการพิจารณาถึงประเด็นของ
ความเสีย่งและโอกาส รวมถงึการวางแผนรองรบัถงึการเปล่ียนแปลงทีอ่าจเกดิขึน้และสงผลตอการดําเนนิงานของ
องคกร

 ขอกําหนดที่ 7 การสนับสนุน (Support) : มุงเนนการเตรียมทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
มีการควบคุมขอมูลทางเอกสาร (Documented information) และประเด็นที่เพิ่มเติมคือ ความรูองคกร 
(Organizational Knowledge) เพื่อดําเนินการจัดเก็บและถายทอดอยางเปนระบบเพื่อใหนําความรูนั้นไปปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง 

 ขอกําหนดที ่8 การปฏิบัตกิาร (Operation) : ขอกําหนดเกีย่วกบัการวางแผน การออกแบบและพฒันา การ
ควบคุมการจัดหาและกระบวนการที่ทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรเพื่อใหตรงกับที่ลูกคาตองการ

 ขอกําหนดที่ 9 การประเมินผลการดําเนินงาน (Performance evaluation) : ขอกําหนดในเร่ืองการ
ติดตามตรวจ การวัด วิเคราะหและการประเมินผลทั้งในเรื่องของระบบ กระบวนการและความพึงพอใจของลูกคา 
การตรวจประเมินภายใน การทบทวนโดยฝายบริหาร เพื่อจะไดมีการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมตอไป

 ขอกําหนดที่ 10 การปรับปรุง (Improvement) : การบริหารจัดการในเรื่องของความไมสอดคลองและ
การปฏิบัติการแกไขที่พบในระบบบริหารคุณภาพขององคกร
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 กองแผนงานและวิชาการ ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพ โดยในระดับกรม
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนเลขา QMR ในการทําหนาที่จัดทําคําสั่งที่เกี่ยวของ ติดตอประสานงานกับผูตรวจประเมิน 
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ประชุม Management review และรวมในการตรวจรับ
การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก สําหรับในระดับหนวยงานมีการสรางจิตสํานึกคุณภาพเพื่อนํามาปรับใช
ในระบบงาน ปรับปรุงเอกสารระบบบริหารคุณภาพ และรับการตรวจประเมินและผานการตรวจประเมิน
จากหนวยงานภายใน

 จากความรวมมือของแตละหนวยงาน กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงไดผานกระบวนการตรวจประเมิน 
เพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ TQMS ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยหนวยงาน
ภายนอก URS ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 พรอมทั้งไดรับการ Surveillance Audit เมื่อวันที่ 15 และ 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อแสดงถึงความเปนมาตรฐานสากลในการบริหารและบริการในฐานะสวนราชการของ
ประเทศไทย



รายงานประจําป 255934

การดําเนินงานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

มนทิรา รัชตะสมบูรณ และบุคลากรกองแผนงานและวิชาการ

 กองแผนงานและวิชาการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามที่สํานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ (สํานักงานกพร.) กําหนดและถายทอดงานมายังทุกกระทรวงในแตละป กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
มีหนวยงานที่รับผิดชอบคือกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กลุมกพร.) มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเปนประจํา
ทุกป  มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน/มอบหนวยงานภายในสังกัดกรมเปนเจาภาพหลัก 
เพื่อชวยกันขับเคลื่อนใหผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนอีกทางหนึ่งที่นํามา
ซึ่งชื่อเสียง เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 กองแผนงานและวิชาการไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการมาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ประกอบ
ดวย 1. การประเมินประสิทธิผลโดยเปนการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจและการพัฒนาของหนวยงาน 
2. การประเมินคุณภาพเปนการประเมินความพึงพอใจและการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน 
3. การประเมนิประสทิธภิาพเปนการประเมินการใชจายงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรตามแผนปฏบิติัการประจําป 
แสดงใหเห็นวินัยการใชจายมีความเหมาะสมตามระยะเวลา ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด และ
เปนประโยชน รวมทัง้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการดาํเนนิงานเพือ่ใหเกดิความรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน 
4. การพัฒนาองคการ  เปนการทําใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ รับผิดชอบภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
และสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  ประกอบกับปจจุบันเปนยุคประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล
การพัฒนาระบบสารสนเทศจึงทวีความสําคัญยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการนําระบบคุณภาพมาใชดําเนินการ เชน 
ระบบ ISO 9001:2015 เพื่อเปนสิ่งยืนยันถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน เปนระบบ เปนที่ยอมรับของ
ผูมาใชบริการ

 ผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวาตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นเปนที่ประจักษดานการพัฒนาองคกร คือ ผลงาน
ระดับความพึงพอใจ โดยในรอบ 5 ป มีแนวโนมไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ดังนี้

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไดคะแนนรอยละ 76.38

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไดคะแนนรอยละ 78.03

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไดคะแนนรอยละ 78.03

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไดคะแนนรอยละ 75.46

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไดคะแนนรอยละ 82.34
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ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

จุมพต สังขทอง และคณะ

กลุมติดตามและประเมินผล

 ตามทีก่รมวทิยาศาสตรการแพทยไดกาํหนดแผนยทุธศาสตร ใหสอดคลองกบับทบาทภารกิจของกรมและ
นโยบายดานสาธารณสขุของประเทศ  ทัง้ดานการพฒันาและรบัรองหองปฏิบตักิารดานการแพทยและสาธารณสขุ 
ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจงเตือนภัยดานสุขภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนการแกไขปญหา
ยาเสพติด ซึ่งจากแผนยุทธศาสตรดังกลาว ไดถายทอดลงไปสูแผนปฏิบัติการประจําป และจัดสรรงบประมาณให
แกหนวยงานในสังกัด

 และเพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน แผนงานโครงการตางๆของกรม ใหเปนไปตาม
เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว ไดมีการพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ 
(ระบบ DOC) เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับติดตามการใชจายงบประมาณ และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหระบบการ
ตดิตามและประเมนิผลของกรม สนบัสนนุตอการบรหิารจดัการของผูบริหารไดอยางมปีระสทิธภิาพ และขับเคลือ่น
การดําเนินงานเปนไปตามแผนและตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว รวมไปถึงสามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ไดมีพัฒนาโปรแกรม DOC จนถึงปจจุบัน 

ระบบติดตามผลการด าเนินงาน/ใช้จา่ยงบประมาณ 
(DO

C) 

ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์   
จุมพต สังข์ทอง และคณะ 

กลุ่มติดตามและประเมินผล 
 

ตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรม
และนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ  ท้ังด้านการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ รวมไปถึงการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ถ่ายทอดลงไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

และเพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน แผนงานโครงการต่างๆของกรม ให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ 
(ระบบ DOC) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้ระบบการติดตามและประเมินผลของกรม สนับสนุนต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ รวมไปถึงสามารถจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้มีพัฒนา
โปรแกรม DOC จนถึงปัจจุบัน  
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กระบวนการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ 

Database DOC 

ภาพที ่1 แผนผงักระบวนขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรผานระบบตดิตามผลการดาํเนนิงาน/ใชจายงบประมาณ (DOC)



รายงานประจําป 255936

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2559 กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีหนวยงานในสังกัดจํานวนท้ังสิ้น 
32 หนวยงาน โดยมีการลงทะเบียนผูใชงานในระบบจนถึงปจจุบันจํานวน 481 รายชื่อ กําหนดระดับสิทธิ์การใช
งานออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
 1. ผูบันทึกขอมูลแผนงานโครงการ (ระดับสํานัก/กอง)
 2. ผูบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน
 3. ผูบันทึกขอมูลการเงิน
 ซึ่งสรุปใชงานโปรแกรมระบบ DOC ไดดังนี้

 โดยผลลัพธจากการกํากับติดตามแผนงานโครงการผานระบบดังกลาว ไดนําไปสูการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร ทั้งในระดับกรม และ
ระดับกระทรวง และระดับชาติ ดังนี้ 
 1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรม
 2. รายงานผลการดําเนินการโครงการสําคัญสนองตอบตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 4. รายงานภารกิจที่รัฐ/ฝายบริหารตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 5. รายงานตนทุนตอหนวยกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 6. การกํากับติดตามแผนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 7. รายงานอื่นๆ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

ที่มา: ขอมูลจากระบบ DOC ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ปงบประมาณ
จํานวนโครงการ งบประมาณ

ภารกจิหลกั สนับสนุน รวม จัดสรร ในระบบ รอยละ

2556 474 154 628 1,101,018,000 995,328,921 90.40

2557 849 188 1,037 1,069,467,000 892,651,767 84.56

2558 415 121 636 1,192,439,400 1,049,149,978 72.95

2559 245 149 394 1,233,407,200  1,035,875,832 83.98

90.4 84.56 
72.95 

83.98 

0

20

40

60

80

100

0
200
400
600
800

1,000
1,200

2556
จำนวนขอมูลโครงการในระบบ DOC

จำ
นว

นโ
คร

งก
าร

คิด
เป

น 
(รอ

ยล
ะ)

ความเที่ยงตรงของงบประมาณในระบบ DOC กับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

2557 2558 2559

 

   



กองแผนงานและว�ชาการ กรมว�ทยาศาสตรการแพทย 37

การนิเทศงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ 2559

วิณัฏฐา เอกฉมานนท ธิดารัตน นุชถนอม และคณะ

กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 ปจจบุนัความเจริญทางดานเทคโนโลยีจะทาํใหเกดิความสะดวกรวดเร็วในการปฏบิติังาน ดังนัน้ผูปฏบิตังิาน
ในหองปฏิบัติการจะตองมีความรูเทาทันเทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งจําเปนจะตองมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง
และมีประสบการณที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งศูนยวิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินงาน
วิทยาศาสตรการแพทยสูชุมชน ผลจากการดําเนินงานไดตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง 
ทําใหไดรูปแบบการดําเนินงานกับชุมชน สามารถนําไปปรับใชเพื่อตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ 
และยังเปนการเฝาระวังปญหาสุขภาพในชุมชน 
 ในฐานะท่ีกองแผนงานและวิชาการ มีหนาที่โดยตรงในการสนับสนุนการพัฒนาดานวิชาการของกรม
วิทยาศาสตรการแพทย และเพื่อใหองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยแกบุคลากรในสังกัด รวมถึงการแนะนํา
แนวทางการปฏิบัติงาน เชน ดานโรคติดเชื้อ โรคไมติดเชื้อ งานคุมครองผูบริโภค งานวิจัย งานคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ และงานดานบริหารจัดการ กองแผนงานและวิชาการจึงไดจัดทํา “โครงการนิเทศงาน 
กรมวทิยาศาสตรการแพทย ประจาํปงบประมาณ 2559” ขึน้เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนนิงานและยงัเปนการ
พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหมีความรูความสามารถทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง โดยจะ
ออกนเิทศงานในการใหคาํแนะนาํแนวทางการปฏบิติังาน ใหแกบคุลากรในหนวยงานทีสั่งกดักรมวทิยาศาสตรการ
แพทย จํานวน 23 แหงๆ ละ 1 ครั้งในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนสิงหาคม 2559
 ภายหลงัการนเิทศงาน สามารถสรปุประเดน็ทีพ่บและสิง่ทีท่มีนเิทศงานไดใหคาํปรกึษา แนะนาํ แกไข เพือ่
เปาหมายความสําเร็จของงาน ยกตัวอยางไดดังนี้
 ดานวิชาการ : สนับสนุนใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยแสดงบทบาทเปน Refer Lab,Reference Lab 
และเปน Research Center เพื่อแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ , แนะนําใหนักวิจัยมีการประเมินความเสี่ยงหรือจัดทํา 
Risk Profile กอนการวิจัย
 ดานบรหิารจดัการ : ใหคาํแนะนาํในเร่ืองการดําเนนิโครงการบรูณาการกรมกบัการบริหารงบประมาณของ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรตอการจัดทําคําของบประมาณและการถายทอด
แผนยุทธศาสตรสูศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในชวงจัดทําคําของบประมาณ
 ดานควบคุมภายใน : เสนอแนะใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยจัดทําระบบควบคุมภายในคูขนานไปกับ
ระบบ ISO ที่กรมทําสําเร็จแลว เพื่อใหมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นไป 
 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เชน แนะนําใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทําบันทึกความดีบัญชีความสุข ประวัติ
ความดีขององคกร นวัตกรรม รางวัลที่ไดรับ มีการแลกเปลี่ยน Tacit knowledge เปนตน 
 จากการนเิทศงาน กรมวทิยาศาสตรการแพทยในครัง้นี ้ไดรบัความรวมมอืจากผูบรหิาร ทมีนเิทศงาน และ
ผูรับการนิเทศ รวมทั้งบุคลากรของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเปนอยางดี ซึ่งไดบรรลุวัตถุประสงคโดยเจาหนาที่
ทีร่บัคาํปรกึษาสามารถนาํขอเสนอแนะและคาํแนะนาํจากผูนเิทศไปปฏบิติังานไดถกูตองตามหลักวชิาการและระบบ
คณุภาพตามมาตรฐานสากล รวมถงึลดความผดิพลาดเพือ่ใหการตรวจวเิคราะหมคีวามถกูตองและแมนยาํมากย่ิงขึน้
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รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตกรมวิทยาศาสตรการแพทย

วีรวรรณ ทัศนภิญโญ และคณะ

กลุมติดตามและประเมินผล

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 
กําหนดใหสวนราชการจดัทําบัญชตีนทนุในงานบรกิารสาธารณะแตละประเภทขึน้ตามหลกัเกณฑวธิกีารและระยะ
เวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อใหสวนราชการมีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ โดยกําหนดใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยตองมีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตประจํา
ปงบประมาณ และเปรียบเทยีบผลการคาํนวณประจาํปงบประมาณ พรอมทัง้วเิคราะหสาเหตุของการเปลีย่นแปลง 
และนําไปสูจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปตอไป

รายละเอียดการดําเนินการ
1. หนวยปฏิบัติงานจัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการดําเนินงานภายใตผลผลิต/กิจกรรมผาน

ระบบ DOC
 2. ฝายคลังจัดทําขอมูลงบประมาณรายจายประจําปใน 2 สวน คือ

ก. รายงานตนทุนรวมของกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน 
(Sum Cost by Source) ประจําปงบประมาณ โดย แบงเปน 4 ประเภท คือ

• เงินในงบประมาณ
• เงินนอกงบประมาณ
• งบกลาง
• คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ข. รายงานตนทุนตามศูนยตนทุน (หนวยงานภายใน) แยกตามประเภทคาใชจาย ประจํา
ปงบประมาณ

 3. กองแผนงานและวิชาการ ประมวลผลขอมูล เขาสูกิจกรรมยอยตามที่ระบุในแบบรายงานตนทุน
ตอหนวยผลผลิตของกรม

ก. รวบรวมและจาํแนก ปรมิาณผลงานและงบประมาณของแผนงานโครงการจากระบบ DOC 
เขาสูกิจกรรมยอยของรายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต

ข. คาํนวณนํา้หนกัสดัสวนของแตละกิจกรรมตามตัวเลขเงนิงบประมาณ (Weight) โดยผลรวม
ของนํ้าหนักในทุกกิจกรรมยอยตองเทากับ 1

ค. ปรับยอดตัวเลขตนทุนในแตละกิจกรรมยอย (Activity cost ) ตามตามประเภทของ
แหลงเงิน (2-a) ในยอดรวมตรงกับฝายคลัง โดยใชสูตร   

 Activity cost I  = (Weight I) x  (Sum Cost by Source)------------------------------ (1)
 = 1 ------------------------------------------------------------------------- (2)
 โดย n คือจํานวนกิจกรรมยอยตามรายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตของ         
             กรมวิทยาศาสตรการแพทย
         i คือ กิจกรรมยอยฯ ลําดับที่ i
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ง. ตรวจสอบปรมิาณงานในแตละกจิกรรมยอย หากในกรณทีีก่องแผนงานและวชิาการมีขอมูล
ไมครบถวน จะดําเนินการประสานหนวยงานที่ดําเนินการเพื่อขอขอมูลตอไป

4. จดัทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลติของกรมประจําปงบประมาณ โดยประมวลผลขอมลูเปนลาํดับขัน้
ตามท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนดจาก   กิจกรรมยอย >>> กจิกรรมหลกั>>> ผลผลติยอย >>> ผลผลติหลัก  

5. เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยงานระหวางป  2558 กับ ป 2557 เพื่อวิเคราะหหาจุดที่ตนทุนตอหนวย
มปีญหา เชน ตนทนุเพิม่สงูขึน้อยางมาก หรือ ไมสามารถลดตนทุนตอหนวยไดตามเปาหมายท่ีกาํหนดไว 
เปนตน รวมถึงพิจารณาปญหาในแตกิจกรรมวาสาเหตุอะไร 

 จากการวิเคราะหใน ขอ 5 นําไปสูพิจารณาคัดเลือกประเด็นหรือกิจกรรมหลักท่ีตองกําหนดแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหการบริหารจัดการตนทุนตอหนวยเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีประสานและถายทอด
ใหหนวยปฏิบัติงานไดรับทราบในประเด็นที่เกี่ยวของและกําหนดมาตราในการดําเนินการตอไป



รายงานประจําป 255940

การพัฒนาการดําเนินงานหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย

นํ้าฝน นอยประเสริฐ

กลุมหองสมุด

หลักการและเหตุผล
 หองสมดุเปนแหลงเรยีนรูทีม่คีวามสาํคญัยิง่แหงหนึง่ เปนแหลงรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบไวใหบริการ ทั้งหนังสือและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ และหนังสือ Electronic หรือ E-Book 
สื่อ Multimedia ตลอดจนเครือขาย Internet ที่มีความรวดเร็ว สามารถศึกษาหาความรูดานตางๆ ไดจากทั่วโลก 
เปนแหลงความรูท่ีสามารถศึกษาคนควาไดตลอดเวลา หองสมดุตองมบีรกิารขอมลูสารสนเทศทีห่ลากหลายมากขึน้ 
เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลไดในทุกท่ี ทุกเวลา ทุกโอกาสผานเว็บไซตของหนวยงาน ปจจุบันการดําเนินงานของ
หองสมดุยังมีปญหาและอุปสรรคในการพฒันาดานการดาํเนนิงานและการจดักจิกรรมเพือ่ใหบรกิารทีม่ปีระสิทธภิาพ 
การศึกษาเก่ียวกับการพฒันาการดาํเนนิงานของหองสมดุกรมวทิยาศาสตรการแพทย เพือ่ใหเหน็ถงึการดาํเนนิงาน
ในปจจุบัน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคดานการบริหารจัดการ ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหองสมุด 
อนัจะเปนประโยชนในเชงินโยบายและการบรหิารจดัการ เพือ่เปนแนวทางในการพฒันาหองสมดุใหเปนแหลงเรยีน
รูที่ทันสมัย สามารถตอบสนองตอความตองการของนักวิชาการ และนักวิจัย

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานของหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามมาตรฐาน
หองสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553 ทั้ง 7 ดาน ไดแก โครงสรางการบริหาร งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ 
อาคารสถานที่และครุภัณฑ การบริการ เครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด
 2. เพ่ือศกึษาปญหาและอปุสรรคในการดําเนนิงาน และแนวทางการพฒันาหองสมดุกรมวทิยาศาสตรการแพทย

วิธีการดําเนินงาน
 ศึกษาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและมาตรฐานหองสมุด เก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สังเกตสภาพการดําเนินงานของหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานหองสมุดเฉพาะ 
พ.ศ. 2553 ตามที่สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยกําหนดไว ทั้ง 7 ดาน ไดแก โครงสรางการบริหาร งบประมาณ 
บคุลากร ทรพัยากรสารสนเทศ อาคารสถานทีแ่ละครุภณัฑ การบริการ เครือขายและความรวมมอืระหวางหองสมดุ 
สรุปผลวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่ตอบสนองความตองการของผูใช

ผลการดําเนินงาน
 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานของหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทยกับมาตรฐานหองสมุดเฉพาะ 
พบวามคีวามแตกตางจากมาตรฐานหองสมดุเฉพาะในดานโครงสรางการบริหาร งบประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศ 
อาคารสถานที่และครุภัณฑ ยกเวนในดานบุคลากร การบริการ เครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด มีการ
ดําเนินงานไมแตกตางจากมาตรฐานหองสมุดเฉพาะ
 จากผลการเปรียบเทียบ พบสิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดเฉพาะใหมาก
ยิ่งขึ้น โดยเนนเรื่องการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยของ
บุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งเปนหัวใจของการใหบริการหองสมุดเฉพาะ ดังนี้
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การสืบคนฐานขอมูลหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 ฐานขอมูลหองสมุด คือการรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีใหบริการในหองสมุด 
ใชวิธีการสืบคนแบบออนไลน (Online Public Access Catalog - OPAC) จากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการใน
หองสมุด หรือคนจากภายนอกหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแทนการคน
จากบัตรรายการ
วิธีการเขาถึง
 สามารถเขาถึงเว็บไซตหองสมุดไดที่ http://www2.dmsc.moph.go.th/web/DMSC.LIB/

หนาจอเว็บไซตหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย

งานบริการหองสมุด

1. บริการสืบคนขอมูลของหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 ที่ URL: http://www2.dmsc.moph.go.th/web/DMSC.LIB/ ผูใชบริการสามารถสืบคนสิ่งพิมพ 
(หนังสือ วารสาร) โสตทัศนวัสดุ บทความ และวิทยานิพนธไดจากฐานขอมูลของหองสมุดซ่ึงมีจํานวนมากกวา 
10,550 รายการ
2. บริการบทความวารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทยฉบับเต็ม
 ที ่URL: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BDMS/ หองสมดุไดจัดทําฐานขอมลูบทความ
วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูใชบริการสามารถสืบคนบทความวารสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูป PDF 
จํานวนกวา 126 ฉบับ มีบทความวารสารมากกวา 1,000 เรื่อง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 หองสมดุกรมวทิยาศาสตรการแพทยมคีูมอืการสบืคนทรพัยากรสารสนเทศสาํหรบับคุลากร เพือ่อาํนวยความ
สะดวกการสบืคนขอมลูในการทาํวจิยัและ/หรอืผลงานทางวชิาการดวยตนเอง และเพ่ือการขอรับบริการจากหองสมดุ 
โดยเผยแพรเอกสารทางเว็บไซตหองสมดุกรมวิทยาศาสตรการแพทย  และแจงผาน Email สมาชกิหองสมดุ

เลือกคนหนังสือ
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เขตขอมูลการสืบคน 
  Title   สืบคนจากชื่อเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศ 
  Personal Author  สืบคนจากชื่อผูแตง 
  Corporate Author  สืบคนจากชื่อหนวยงาน
  Classification  สืบคนจากเลขเรียกหนังสือ 
 กรณีทราบขอมูลเบื้องตนในทางเลือกการคนใด ใหใชทางเลือกนั้นในการคน เชน ทราบชื่อผูแตงหนังสือ 
ใหใชคําสั่ง Author ทราบชื่อเรื่อง ใหใชคําสั่ง Title

วิธีการสืบคนสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
 1.  คลิกที่เขตขอมูลคนหา เชน คนหาจากชื่อเรื่อง  Title หรือคนหาจากชื่อผูแตง 
 2.  พิมพคําสืบคนในกรอบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด 
 3.  คลิกปุม คนหา 
 4. ระบบจะประมวลผลและแสดงผลรายชื่อหนังสือ ใหเลือกรายการที่ตองการดูรายละเอียด 

 
 

 
1. เลอืกเขตขอ้มลู 

2. พมิพค์ ำสบืคน้ 

3. ด ำเนนิกำรคน้หำ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เลอืกรายการที ่
2 

เลขเรยีกหนงัสอื 
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 หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลบรรณานุกรมของหนังสือ และจากผลการสืบคน สามารถทราบไดวา
สิ่งพิมพนั้นอยูบนชั้นหรือไม (Status)
 กรณี อยูบนชั้นหนังสือ ผูใชบริการจดเลขเรียกหนังสือ (Classification) ไปคนหาดวยตนเอง หรือติดตอ
เจาหนาที่ผูใหบริการยืม-คืนเอกสาร
 กรณี มผีูยืม จะปรากฏชือ่ผูยมื แสดงวนัที่ยมืและวันกาํหนดสง สามารถใชบรกิารจองเพื่อยมืหนงัสือตอได 
โดยแจงเจาหนาที่ผูใหบริการยืม-คืนเอกสาร

กลุมหนังสือ: ระบบหมวดหมูหนังสือในหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย

000  หนังสือทั่วไป (General Works)
A-L  สังคมศาสตร (Social)
P-PA  ภาษาศาสตร (Languages & Literatures)
Q  วิทยาศาสตร (Science)
QS-QT  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา (Human Anatomy, Physiology)
QU  ชีวเคมี (Biochemistry)
QV  เภสัชวิทยา (Pharmacology)
QW  จุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา (Microbiology and Immunology)
QX  ปรสิตวิทยา (Parasitology)
QY  พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)
QZ  พยาธิวิทยา (Pathology)
R  แพทยศาสตร (Medical Science)
S  เกษตรศาสตร (Agriculture)
T  เทคโนโลยี (Technology)
W  การแพทยและอาชีพแพทย (Health Professions)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เลอืกรายการที ่
2 

เลขเรยีกหนงัสอื 
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WA  การสาธารณสุข (Public Health)
WB  เวชปฏิบัติ (Medical Practice)
WC  โรคติดเชื้อ (Communicable Diseases)
WD  โรคภูมิแพ (Nutrition Disorder)
WF  ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System)
WH  โลหิตวิทยา (Hemic and Lymphatic Systems)
WI  ระบบเกี่ยวกับการยอยอาหาร (Digestive System)
WN  รังสีวิทยา (Radiology, Diagnostic Imaging)
WR  โรคผิวหนัง (Dermatology)
WS  กุมารเวชศาสตร (Pediatrics)
WX  โรงพยาบาลและการบริการ (Hospitals and other Health Facilities)
WZ  ประวัติทางการแพทย (History of Medicine)
Z  บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร (Bibliography, Library Science)
500   นวนิยาย เรื่องสั้น
800  สื่อโสตทัศน
900  ดัชนีวารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
910  ราชกิจจานุเบกษา
920  วารสารภาษาไทย
921  วารสารเย็บเลมภาษาไทย
930  วารสารภาษาอังกฤษ
931  วารสารเย็บเลมภาษาอังกฤษ
940  มาตรฐานอุตสาหกรรม
950  วิทยานิพนธ (Thesis)
951  งานวิจัย (Research)
970  ดัชนีบทความวารสารวิชาการ
993  สําเนาเอกสารวารสารตางประเทศ
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การสืบค้นบทความวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Online) 

ห้องสมุดได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยน าวารสารต้นฉบับมาสแกนเป็นรูปภาพ
ปรับแต่งจนสะอาด สวยงาม น่าอ่าน จัดการแปลงไฟล์ข้อมูลรูปแบบ Pdf และน าข้อมูลลงในฐานข้อมูลวารสาร 

เรียกว่า ระบบจัดการวารสารออนไลน์ Open Journal System (OJS) ปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น
บทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทาง URL: 

http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BDMS/ หรือที่ Website ห้องสมุด โดยแสดงข้อมูลดังนี้ 

หน้าจอเว็บไซต์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

การสืบค้นบทความวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Online) 

ห้องสมุดได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยน าวารสารต้นฉบับมาสแกนเป็นรูปภาพ
ปรับแต่งจนสะอาด สวยงาม น่าอ่าน จัดการแปลงไฟล์ข้อมูลรูปแบบ Pdf และน าข้อมูลลงในฐานข้อมูลวารสาร 

เรียกว่า ระบบจัดการวารสารออนไลน์ Open Journal System (OJS) ปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น
บทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทาง URL: 

http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BDMS/ หรือที่ Website ห้องสมุด โดยแสดงข้อมูลดังนี้ 

หน้าจอเว็บไซต์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

การสืบคนบทความวารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย (Online)
 หองสมุดไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2556 โดยนําวารสารตนฉบับมาสแกนเปนรูปภาพปรับแตง
จนสะอาด สวยงาม นาอาน จัดการแปลงไฟลขอมูลรูปแบบ Pdf และนําขอมูลลงในฐานขอมูลวารสาร เรียกวา 
ระบบจัดการวารสารออนไลน Open Journal System (OJS) ปจจบุนัผูใชบรกิารสามารถสบืคนบทความฉบบัเตม็ 
(Full Text) ของวารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดทาง URL: http://thailand.digitaljournals.org/index.
php/BDMS/ หรือที่ Website หองสมุด โดยแสดงขอมูลดังนี้

Current
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วารสารฉบับย้อนหลัง 

 

การสืบค้นบทความที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก Search เพื่อค้นบทควำม 

staphylococcus 

staphylococcus 

2. พิมพ์ค ำค้นที่ ต้องกำร 
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การสืบค้นบทความที่ต้องการ 
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1. คลิก Search เพื่อค้นบทความ 

staphylococcus 

staphylcoccs 

2. พิมพ์ค าค้นที่ ต้องการ 

3. เลือกบทความที่ต้องการ 
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staphylcoccs 
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3. เลือกบทความที่ต้องการ 
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4. แสดงไฟล Pdf เพื่อการ Download
 ขอมูลที่ไดรับ จะเปนบทความวารสารฉบับเต็ม (Full Text) ผูใชบริการสามารถ download หรือ print 
บทความได

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก Search เพื่อค้นบทความ 

staphylococcus 

staphylcoccs 

2. พิมพ์ค าค้นที่ ต้องการ 

3. เลือกบทความที่ต้องการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก Search เพื่อค้นบทความ 
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2. พิมพ์ค าค้นที่ ต้องการ 

3. เลือกบทความที่ต้องการ 
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การทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทํางาน

ระบบบริหารจัดการความรูกองแผนงานและวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทีมงานจัดการความรูกองแผนงานและวิชาการ

 ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกจิการบานเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 11 ท่ีระบุใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะองคการแหงการเรียนรู
อยางสมํา่เสมอ ซึง่กองแผนงานงานและวชิาการไดเล็งเหน็ถงึความสําคญัในประเด็นดังกลาวนี ้และไดมกีารแตงตัง้
คณะทํางานจัดการความรู โดยมีการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของหนวยงาน และนําไปสูการจัดทําแผนงานจัดการความรูของกองแผนงานและวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
 และเพื่อใหระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) ของกองแผนงานและวิชาการ 
สนบัสนนุการปฏบิตัไิดอยางเปนรปูธรรม และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหมปีระสิทธภิาพสูงยิง่ขึน้ไดมกีารแตงต้ัง
คณะทํางานจัดการความรู โดยมีการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของหนวยงาน และนาํไปสูการจดัทาํแผนงานจดัการความรูของหนวยงาน ซ่ึงไดมกีารวเิคราะหประเด็นองคความรู
และนําไปสูการกําหนดชองทางที่เหมาะสมในการเขาถึงขอมูล ผาน 3 ชองทางหลัก คือ 
 1. การอบรมสัมมนาและแบงปนความรู โดยไดมีการพิจารณาและสงบุคลากรเขารับการอบรมตาม
สายงาน รวมถึงไดมีการจัดประชุมแบงปนองคความรู จํานวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง
 2. การจัดทํามุมหนังสือ (KM Corner) โดยไดมีการจัดหาเอกสารตามรายการหนังสือ เอกสาร และตํารา
ที่จําเปน  และปรับปรุงหอง 410 จัดวางตําราเปนมุมหนังสือ 
 3. การพัฒนาเว็บเพจการจัดการความรูกองแผนงานและวิชาการ โดยไดสงบุคลากรเขารับการอบรมจัด
ทําเว็บไซต ผานโปรแกรม Joomla เพื่อมาพัฒนาเว็บไซตกองแผนงานและวิชาการและจัดทําเว็บเพจการจัดการ
ความรูไดอยางยั่งยืน
 ซึง่จากการดําเนนิงานทีผ่านมา พบปญหาหลกัใน 2 ประเดน็ คอื การกาํหนดแนวทางและแผนการจดัการ
ความรูในระดับกรม มีความลาชาและไมชัดเจน ทําใหไมสามารถถายทอดสูแผนในระดับหนวยงานไดอยางเปน
รูปธรรมชัดเจน  อีกประเด็นที่สําคัญคือ ยังไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงานเทาที่ควร ดังนั้นจึงควร
มกีารสงเสรมิและปลกูฝงวฒันธรรมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตามคานยิมของกรมวทิยาศาสตรการแพทยตอไป  
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การพัฒนาเว็บไซตกองแผนงานและวิชาการ

คณะทํางานพัฒนาเว็บไซต กองแผนงานและวิชาการ

 ตามที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดพัฒนา “มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website 
Standard)” เพื่อเปนมาตรฐานใหหนวยงานภาครัฐไดนําไปปรับปรุงและ พัฒนาระบบการใหบริการผานเว็บไซต
ของภาครัฐ อันจะชวยยกระดับการพัฒนา e-Government ใหกาวหนาสูระดับมาตรฐานสากลตอไป ดังนั้น 
กองแผนงานและวิชาการ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาเว็บไซตกองแผนงานและวิชาการ เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เปนไปตามนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และไดมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
 จากการดําเนินงานในการพัฒนาเว็บไซตกองแผนงานและวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทําใหใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการอัพเดทขอมูลและกิจกรรมของกองแผนงานและวิชาการ เปนจํานวน 48 ครั้ง 
และเอกสารดาวนโหลดอกีกวา 200 รายการ ซ่ึงประกอบไปดวย เอกสารเผยแพร ขาวประชาสัมพันธ ขาวประกาศ 
รวมทั้ง ภาพกิจกรรมตาง ๆ ที่กองแผนงานและวิชาการไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจากการ
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของกองแผนงานและวิชาการ ทําใหผลสํารวจความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซต 
มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 45% พงึพอใจมาก 39% พึงพอใจปานกลาง 7% พึงพอใจนอย 6 % และพึงพอใจนอยท่ีสุด 3% 
ซึ่งคณะทํางานฯ ยังตองมีการพัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ และ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดดียิ่งขึ้น 
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งานบริการหองสมุด

การรับ - สง หนังสือราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทหนังสือ จํานวน (เรื่อง)

หนังสือรับ 4,702

- ปกติ 3,152

- ดวนที่สุด 1,350

หนังสือสง 1,761

- ปกติ 1,470

- ดวนที่สุด 291

จํานวนการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทการจัดซื้อ/จัดจาง จํานวน (ครั้ง)

วัสดุสํานักงาน 19

วัสดุคอมพิวเตอร 8

วัสดุงานบานงานครัว 3

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4

วัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5

จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 17

จางซอมครุภัณฑยานพาหนะ 9

จางเหมาบริการ 48

รวม 157
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ผลงานสนับสนุน

วิชาการ/สิ่งตีพิมพ

ลําดับ ชื่อเรื่อง กลุม/ฝาย

1 คูมือการติดตามผลการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุมติตตามและประเมินผล

2 แผนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุมติตตามและประเมินผล

3 ผลการดําเนินงานรอบ 6 9 12 เดือน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตรการแพทย (3 เลม)

กลุมติตตามและประเมินผล

4 รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุมติตตามและประเมินผล

5 ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558)

กลุมติตตามและประเมินผล

6 แบบสรุปคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

กลุมนโยบายและแผน

7 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

กลุมนโยบายและแผน

8 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอตอ คณะอนุกรรมาธิการ
ฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจาง
ที่ปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจาย
ในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน 
งบรายจายอื่น เงินนอกงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หนวยงานในกํากับ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

กลุมนโยบายและแผน

9 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอตอ คณะอนุกรรมาธิการ
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

กลุมนโยบายและแผน

10 แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

กลุมนโยบายและแผน

11 รายงานสรุปผลการรับรูและเขาใจแผนปฏิบัติราชการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุมนโยบายและแผน
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ลําดับ ชื่อเรื่อง กลุม/ฝาย

12 คุณลักษณะกลางครุภัณฑวิทยาศาสตร กรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข

กลุมนโยบายและแผน

13 แผนยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
พ.ศ. 2559 - 2563 

กลุมนโยบายและแผน

14 แผนยุทธศาสตรอาเซียน กรมวิทยาศาสตรการแพทย    
(พ.ศ. 2560 – 2563)

กลุมนโยบายและแผน

15 โปสเตอรขนาด A4 : แผนที่ยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตร
การแพทย พ.ศ. 2559 - 2563

กลุมนโยบายและแผน

16 บทคัดยอการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
ครั้งที่ 24 ประจําป 2559

กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

คณะทํางาน/คณะกรรมการ

ลําดับ เรื่อง รายชื่อบุคลากร

1 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1131/2559 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นางสาววรางคณา ออนทรวง

นายจุมพต สังขทอง

2 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1130/2559 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความเสี่ยง
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท

นายจุมพต สังขทอง

3 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1067/2559 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววรางคณา ออนทรวง

นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท

นายจุมพต สังขทอง

4 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1721/2559 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดานงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นางสาววรางคณา ออนทรวง

นายจุมพต สังขทอง

5 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 335/2559 

เรือ่งแตงตัง้คณะกรรมการพฒันาคณุภาพบรหิารจดัการภาครฐั 
และคณะทาํงานดาํเนนิการพัฒนาคณุภาพบรหิารจัดการภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย หมวด 1 การนําองคการ

นางสาววรางคณา ออนทรวง
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ลําดับ เรื่อง รายชื่อบุคลากร

6 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 335/2559 

เรือ่งแตงตัง้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพบรหิารจดัการภาครฐั 
และคณะทํางานดาํเนนิการพฒันาคณุภาพบรหิารจดัการภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร

นางสาววรางคณา ออนทรวง

นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ

7 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 335/2559 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
และคณะทาํงานดาํเนนิการพัฒนาคณุภาพบรหิารจัดการภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย หมวด 3 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

นายปุญญภัค ถายา

8 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 335/2559 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
และคณะทาํงานดาํเนนิการพัฒนาคณุภาพบรหิารจัดการภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห 
และการจัดการความรู

นายจุมพต สังขทอง

นางสาวชิสา นันทกิจ

9 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 3/2559

เรื่องแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นายจุมพต สังขทอง

นางสาวชิสา นันทกิจ

10 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 189/2559

เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําเอกสาร (Application Report) 
เพื่อเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นายจุมพต สังขทอง

นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ
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ลําดับ เรื่อง รายชื่อบุคลากร

11 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 756/2559

เรื่องแตงตั้งคณะทํางานในการจัดทํายุทธศาสตรอาเซียน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป 2560 - 2563

นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

นายจุมพต สังขทอง

นางสาวชิสา นันทกิจ

นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ

นายปุญญภัค ถายา

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม

นางสาววีรวรรณ ลอยมา

นายณัฐพล ศรียา

นางสาวอมรรัตน เกสร

นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด

12 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 2280/2559

เรื่องแตงตั้งคณะทํางานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ ภายใต
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

นายจุมพต สังขทอง

13 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1165/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการวิชาการ
ในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 24 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

นางสาววรางคณา ออนทรวง

นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท

นางสาวสมถวิล สายนภา

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม

นายประวัติ โตกุลวัฒน

นางสาวมาริษา ศรัณยูประสิทธิ์

นางวรรณวิรี แปงหอม

14 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 314/2559 เรื่องแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 24 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2 559

นางสาววรางคณา ออนทรวง
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ลําดับ เรื่อง รายชื่อบุคลากร

15 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1954/2558 เรื่องแตงตั้ง

คณะทํางานในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 

ครั้งที่ 24 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

นางสาววรางคณา ออนทรวง

นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท

นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

นางสาวสมถวิล สายนภา

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

นายจุมพต สังขทอง

นายปุญญภัค ถายา

นางสาวชิสา นันทกิจ

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม

นางกุลริสา สุทธิประภา

นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม

นายประวัติ โตกุลวัฒน

นายอนันต ใจมั่น

นางสาวนํ้าเพชร ทาชาติ

นางสาวศิริกัญญา คุณสุทธิ์

นางสาววีรวรรณ ลอยมา

นายนัฐพล ศรียา

นางสาวอมรรัตน เกสร

นายกฤตธี นรภัยพิพากษา

นางสาวมาริษา ศรัณยูประสิทธิ์

นางสาวจินตนา กิ่งแกว

นางสาวสมพร ระงับ

นางนํ้าออย ระงับ

นางวรรณวิรี แปงหอม



รายงานประจําป 255956

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู

 คณะทํางานจัดการความรูกองแผนงานและวิชาการไดดําเนินการจัดกิจกรรมแบงปนความรู โดยให
ทกุกลุมฝายนําเสนอองคความรูในสวนทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิติังานสนบัสนนุภารกจิของกองแผนงานและวชิาการ 
ซึ่งมีหัวขอดังตอไปนี้

ลําดับ หัวขอเรื่อง วันที่นําเสนอ ผูนําเสนอ

1 ระบบงานนโยบาย 7 เมษายน 2559 กลุมนโยบายและแผน

2 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 19 พฤษภาคม 2559 กลุมบริหารงานทั่วไป

3 เทคนิคการจับประเด็นแบบ Real time 
อยางมีประสิทธิภาพ

2 มิถุนายน 2559 อาจารยกรกช อนันต
สมบูรณ

การอบรมจากหนวยงานภายนอก

ลําดับ หลักสูตร
ระยะเวลาการ

อบรม
สนับสนุน
ประเด็น

ผูรับการอบรม

1 การพัฒนาระบบความคิดและ
ความคิดสรางสรรค

9-10 มิ.ย. 59 พัฒนาความรู
ในการบริหาร
ยุทธศาสตร

นางสาววีรวรรณ ลอยมา

2 การพัฒนาระบบความคิดและ
ความคิดสรางสรรค

9-10 มิ.ย. 59 พัฒนาความรู
ในการบริหาร
ยุทธศาสตร

นายนัฐพล ศรียา

3 การพัฒนาระบบความคิดและความ
คิดสรางสรรค

9-10 มิ.ย. 59 พัฒนาความรู
ในการบริหาร
ยุทธศาสตร

นางสาวอมรรัตน เกษร

4 การสราง Infographic อยางมืออาชีพ 24-25 ส.ค. 59 พัฒนาความรู
ในการบริหาร
ยุทธศาสตร

นางสาวชิสา นันทกิจ

การพัฒนาบุคลากร
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ภาพก ิ จกรรม
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ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) 



รายงานประจําป 255960

ตดิตามการกอสรางอาคารปฏิบัติการศนูยวทิยาศาสตรการแพทยอุบลราชธาน ี
และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
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กิจกรรมลอยกระทง กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป พ.ศ. 2559



รายงานประจําป 255962

ประกาศนโยบายคุณภาพประจําป ๒๕๕๙ กําหนดเปาหมายใหไดรับการรับรอง 
ISO 9001:2015 ภายในป 2559 

พิธีมอบรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 
ประกาศเกียรติคุณดานเบิกจาย ระดับดีเลิศ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
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อบรมการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 



รายงานประจําป 255964

การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 
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การพัฒนาศักยภาพ/ บูรณาการความรวมมือบุคลากรดานการประเมินผล: 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตรป 2555 - 2558



รายงานประจําป 255966

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 24 
ระหวางวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 

ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ชวงที่ 1 
ระหวางวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 



รายงานประจําป 255968

การบรรยาย “ทิศทางประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน” 
โดยศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

    

      
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์   

    

   

    

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  



รายงานประจําป 255970

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Strategic Real time Capturing เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการจับประเด็นและบันทึกรายงานดวย Smartphone
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียน 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (พ.ศ. 2560 - 2563) 



รายงานประจําป 255972

การประชุมติดตามโครงการสําคัญของกรมวิทยาศาสตรการแพทยประจําป 2559 
และการมอบรางวัล DMSC BEST PRATICE AWARD 2016 
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กิจกรรมวันสงกรานต ประจําป พ.ศ. 2559



ว�สัยทัศน

ยุทธศาสตร เปาประสงค

กรมว�ทยาศาสตรการแพทยเปนองคการช้ันนําดานว�ทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขในภูมิภาคเอเช�ย
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ศึกษา ว�จัยและ
พัฒนาเพื่อใหได
องคความรูเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ดานว�ทยาศาสตร
การแพทย และ
สาธารณสุข

เฝาระวัง ประเมิน
สื่อสาร แจงเตือนภัย
และกําหนดมาตรการ 
การจัดการความเสี่ยง
จากโรคและภัยสุขภาพ

บร�การตรวจว�เคราะห
ทางหองปฏิบัติการดาน
ว�ทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุขในฐานะ
หองปฏิบัติการอางอิง

พัฒนาและ
กําหนดมาตรการ
เพื่อสนับสนุน
การปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด

กําหนดมาตราฐาน
และพัฒนาหอง
ปฏิบัติการ และเปน
ศูนยกลางขอมูล
อางอิงดาน
ว�ทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข

สื่อสารสาธารณะ
ในภาวะที่ตองพึ่งพา
ขอมูลดานว�ทยาศาสตร
การแพทย และ
สาธารณสุข
ของประเทศ และเอเซ�ย

สรางความเปนเลิศดานการ

ว�จัยพัฒนาและนวัตกรรม

พัฒนาข�ดสมรรถนะและ

ความทันสมัย ในการตอบสนอง

ตอปญหาทางการแพทยและ

สาธารณสุข

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ

ของหองปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล

ยกระดับองคการสูความเปนเลิศ

กองแผนงานและว�ชาการสิงหาคม ๒๕๕๙
กรมว�ทยาศาสตรการแพทย

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน บนฐานความเช�อ่ถือไววางใจ ท่ีมุงสูความย่ังยืนดานเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและภูมิภาคเอเช�ยดวยองคความรูดานว�ทยาศาสตรการแพทย

๑. สามารถตรวจว�เคราะห และรายงานผล  ที่ตอบสนองสถานการณภาวะฉุกเฉินอยางทัน 

 เหตุการณ ดวยระบบทางหองปฏิบัติการ

๒. เปนศูนยกลางขอมูลอางอิงและสารสนเทศดานว�ทยาศาสตรการแพทย ท่ีสนับสนุนนโยบายดาน 

 การปองกันและสงเสร�มสุขภาพ

๓. สามารถออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบร�การ ที่ใชองคความรูดานว�ทยาศาสตร 

 การแพทย เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวัง ใหกับผูรับบร�การในทุกภาคสวน

๔. มีสวนรวมในการเพิ่มข�ดความสามารถเช�งแขงขันของชาติ ในสังคม และเศรษฐกิจดิจ�ตัล และ 

 เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมท่ีใชองคความรูดานว�ทยาศาสตรการแพทย

๑. เปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการของประเทศ

 และภูมิภาคเอเช�ย

๒. เปนตนแบบศูนยปฏิบัติการรวมท่ีใหบร�การแบบเบ็ดเสร็จดานว�ทยาศาสตรการแพทยและ

 สาธารณสุขของประเทศ

๑. วางระบบบร�หารราชการแบบบูรณาการ

๒. พัฒนาความม่ันคงและความเปนมืออาช�พใหกับบุคลากร

๓. เพ่ิมประสิทธ�ภาพการบร�หารสินทรัพยองคการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด

๔. เปนองคการแหงการเร�ยนรูและสรางนวัตกรรม

๕. เปนองคการสมรรถนะสูง

๑

๒

๓

๔

พ
ัน
ธ
ก
ิจ

๑

ยุทธศาสตรกรมว�ทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ยุทธศาสตรกรมว�ทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓




