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ตางอตงค์ เขือ่ตแก้ว
หัวหต้ากลุ่ผนัถตาพะถถถพิหาพ

พาฝงาตทลกาพปฏิถัติพาชกาพ 
กพผวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์ ปีงถปพะผาฒ น.ศ.2562

     Performance Agreement (PA)
 กาพปพะเผิตส่วตพาชกาพ (ผ.44) 
 กาพปพะเผิตทู้ถพิหาพองค์กาพ 
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ทลกาพปฏิถัติพาชกาพตาผ PA ปพะจ าปีงถปพะผาฒ 2562 พอถ 12 เดือต  

AMR

TB
GREEN 

& CLEAN 

ได้พาฝงาต antibiogram พะดัถเขต และ 
พะดัถปพะเณศ
ผกีาพสุ่ผตพวจคุฒปาน antibiogram (ปี 2561) 
พ้อฝละ 100 ของพน.ณีส่่ง antibiogram (57 แห่ง) ทล
กาพสุผ่ตพวจผีควาผถูกต้อง พ้อฝละ 59.65 (34 แห่ง) 
 ผี พน.เข้าพ่วผพะถถเธ้าพะวัง GLASS ตาผ
แตวณางของ WHO 12 เขตสุขปาน จ าตวต 17 
แห่ง
 ได้พาฝงาตข้อเสตอแตะเชิงตโฝถาฝเนื่อกาพ
ปพัถปพุงด้าตห้อง Lab เสตอต่อกพะณพวง
สาดาพฒสุข

ได้ฐาตข้อผูลพหัสนัตดุกพพผณั้งจีโตผ
ของเชื้อวัฒโพคและพะถถพาฝงาตทลปาวะ
ดื้อฝาต้าตวัฒโพค และสาฝนัตดุ์ของเชื้อ
วัฒโพคของไณฝ
 ผีพาฝงาตฉถัถสผถูพฒ์และข้อเสตอแตะ
เชิงตโฝถาฝเสตอต่อทู้ถพิหาพ
 ผีต้ตฉถัถทลงาตวิจัฝด้าตพะถถ
วิเคพาะห์ข้อผูลพหัสนัตดุกพพผณั้งจีโตผ
ของเชื้อวัฒโพค

 ธึกอถรมถ่ายณอดเณคโตโลยีการใช้ชุด
ณดสอถด้าตอาหาร 12 เขตสุขภาน 
 สุ่มเก็ถตัวอย่างทักทลไม้ และตรวจวิเคราะห์
สารเคมี ใต รน. 24 แห่ง ๆ 2 ครั้ง
จัดณ ารายงาตสง่ข้อมูลทลการตรวจ ให้
รน./หต่วยงาตณี่เกี่ยวข้อง 
2. สง่รายงาตสรุปทลให้ทู้ถริหารกรมและ
กระณรวงสาดารฒสุข
มีรายงาตสรุปทลการด าเตติการใต
ภานรวม นร้อมปัฌหาอุปสรรค ข้อเสตอแตะ 
เสตอทู้ถริหารกรมและกระณรวงสาดารฒสุข
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New 
Biopharmaceutical 

Innovation

 ได้วิดีกาพตพวจวเิคพาะห์
ทลิตปัฒฑ์ New 
Biopharmaceutical 6 วิดี
ณดสอถ
 ให้ถพิกาพตพวจวเิคพาะห์ New 
Biopharmaceutical 5 
ทลิตปัฒฑ์ ได้แก ่Somatropin, 
Heparin, Rituximab, Peg-
filgrastim และ Lipegfilgrastim

จ าตวตตวัตกรรมหรือเณคโตโลยี
สุขภานณี่คิดค้ตใหมห่รือณ่ีนัถตาต่อ
ยอดเนิ่มขึ้ตจากปีณี่ท่าตมา 12 เรื่อง
จ าตวตตวัตกรรมหรือเณคโตโลยี
สุขภานณี่คิดค้ตใหมห่รือณ่ีนัถตาต่อ
ยอด มีการใช้ประโยชต์ณาง
การแนณย์หรือการคุ้มครองทู้ถริโภค
หรือเชิงนาฒิชย์ 8 เรื่อง
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ทลงาต 
พอถ 12 เดือตตัวช้ีวัด

1.1 กาพนัถตาพะถถถ
ห้องปฏิถัติกาพถอดพหัส
นัตดุกพพผชั้ตสูงเนื่อ
แก้ปัญหาวัฒโพค
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2.1 จ าตวตตวัตกพพผและ
เณคโตโลฝีสุขปานณี่
คิดค้ตใหผ่หพือณ่ีนัถตา
ต่อฝอด

1.2 กาพนัถตาวิดี
วิเคพาะห์ทลิตปัฒฑ์ New 
Biopharmaceutical

เป้าหผาฝ
ขั้ตต่ า

เป้าหผาฝ
ผาตพฐาต

เป้าหผาฝ
ขั้ตสูง

    ได้ฐาตข้อมูลรหัสนัตดุกรรมณั้งจีโตมของเชื่อ
วัฒโรคและระถถรายงาตทลภาวะดื้อยาต้าตวัฒ
โรค และสายนัตด์เชื่อวัฒโรคใตประเณศไณย
    มีต้ตฉถัถทลงาตวิจัยด้าตระถถวิเคราะห์
ข้อมูลรหัสนัตดุกรรมณั้งจีดตมของเชื้อวัฒโฒค
 มีรายงาตฉถัถสมถูรฒ์และข้อเสตอแตะเชิง
ตโยถายเสตอต่อทู้ถริหารกระณรวงสาดารฒสุข

   การถ่ายณอดวิดีการถอดรหัส
นัตดุกรรมชั้ตสูงวัฒโรคให้กัถกรม
ควถคุมโรค
    การติดตามประเมิตทลการ
ถ่ายณอดวิดีการถอดรหัส
นัตดุกรรมชั้ตสูง
    การจัดณ ารายงาตการถ่ายณอด
วิดีการถอดรหัสนัตดุกรรมชั้ตสูง
เสตอทู้ถริหาร

    ห้องปฏิถัติการ
ถอดรหัสนัตดุกรรมชั้ตสูง
ได้รัถการรัถรองตามระถถ
คุฒภาน ISO 15189:2012

ได้วิด๊วิเคราะห์และให้ถริการตรวจวิเคราะห์ New 
Biopharmaceutical ได้คพถณุกพาฝกาพอฝ่าง
ต้อฝ 3 ทลิตปัฒฑ์

อฝ่างต้อฝ 4 ทลิตปัฒฑ์ อฝ่างต้อฝ 5 ทลิตปัฒฑ์

จ าตวตตวัตกรรม หรือเณคโตโลฝีสุขปานณี่
คิดค้ตใหผ่หพือณีน่ัถตาต่อฝอด เนิ่ผขึ้ตจากปณีี่
ท่าตผาอฝ่างต้อฝ 8 เพื่อง
 จ าตวตตวัตกรรม หรือเณคโตโลฝีสุขปานณี่
คิดค้ตใหผ่หพือณ่ีนัถตาต่อฝอด ผีกาพใช้
ปพะโฝชต์ณางกาพแนณฝ์หพือกาพคุ้ผคพอง
ทู้ถพิโปค หพือเชิงนาฒิชฝ์ ใตปี 2562 อฝ่าง
ต้อฝ 4 เพื่อง

 9 เพื่อง

 6 เพื่อง

 10 เพื่อง

 8 เพื่อง

12
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เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือตตัวช้ีวัด

2.2 กาพชี้แจงปพะเด็ต
ส าคัญณี่ณัตต่อ
สถาตกาพฒ์ (ถ้าผี)

ณัตเวลา 1 วัต
คุฒปานเตื้อหา 
คพถ 3 หัวข้อ

ยังไม่มีประเด็ต
ณี่ต้องชี้แจง 
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5.1 กาพด าเตติกาพ
ตาผแทตปฏิพูป
องค์กาพของส่วต
พาชกาพ ปพะจ าปี
งถปพะผาฒ 

น.ศ.2562น.ศ 
(ปพะเด็ตณี ่1 จัดณ า
ฐาตข้อผูล). 

4.2 ข้อเสตอกาพ
นัถตาตวตักพพผ

องค์ปพะกอถของกาพแสดงให้เห็ตถึงกาพเป็ตตวัตกพพผ
คุฒปานของตวัตกพพผ

วิดีกาพชี้แจง
ท่าตกาพแถลงข่าว
และ Facebook live

ช่องณางกาพ
เทฝแนพ่ตาผณ่ี
ก าหตด

1. ข้อมูลนัตดุกรรมจ าตวตไม่ต้อยกว่า 
5,000 ชุดข้อมูล

1. จัดณ าและนัถตาฐาตข้อมูล
นัตดุกรรมไณย

2. นัถตาฐาตข้อมูลด้าตเชื้อและ
ข้อมูลณี่เกี่ยวข้องใตถริถณ One 
Health (ยุณด์ AMR/EID)/นัถตา
งาตวิจัยเนื่อประเมิตเณคโตโลยีด้าต
ห้องปฏิถัติการณ่ีเข้าสู่ยุค Digital

3. จัดณ าฐาตข้อมูล
ห้องปฏิถัติการด้าตการแนณย์และ
สาดารฒสุขณี่ได้รัถการรัถรอง

2.1 MOU
2.2 ระถถข้อมูล NARST 

ณี่ถูกต้องณัตเวลา

มีข้อมูลนัตดุกรรม
จ าตวต 5,000 ชุด

จ าตวตข้อมูลห้องปฏิถัติการด้าตการแนณย์
และสาดารฒสุข ไม่ต้อยกว่า 450 ชุด

จัดณ าฐาตข้อมูลให้เป็ต
ปัจจุถัต 472 ชุด

ตวัตกรรมเครื่องส าอาง 
Serum all in one จาก
ทลิตภัฒฑ์มะหาด

(สวน.)

2.1 ค าสัง่แต่งต้ังคฒะกพพผกาพนัถตา
ตโฝถาฝ และคฒะณ างาตกาพด าเตติงาตด้าต
ห้องปฏิถัติกาพสาดาพฒสขุ ตาผตโฝถาฝ
กพะณพวง
2. ระถถต้ตแถถ Antimicrobial Drug 
Resistance in food chain Alert Application 



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือตตัวช้ีวัด
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5.1 กาพด าเตติกาพ
ตาผแทตปฏิพูป
องค์กาพของส่วต
พาชกาพ ปพะจ าปี
งถปพะผาฒ 

น.ศ.2562น
(ปพะเด็ตณี ่2 ปพัถ
กพะถวตกาพขั้ตตอตกาพ
ณ างาต หพือกาพต า
เณคโตโลฝีดิจิณัลเข้าผาใช้ใต
กาพปฏิถัติงาตให้ผีควาผ
สะดวก พวดเพ็ว และผี
ปพะสิณดิปานผากฝ่ิงขึ้ต)

1. 1 ข้อมูลทลการวิเคราะห์งาตถริการตรวจการถอดรหัส
นัตดุกรรมของเชื้อวัฒโรคจากการให้ถริการปี 2562 มา
เน่ือต ามาปรัถปรุงถริการให้ดีขึ้ต

1. การนัถตาระถถถอดรหัสนัตดุกรรม
สมรรถตะสูงส าหรัถการตรวจหาความ
เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และ โรคติดต่อ เนื่อประโยชต์ใตการ
วิติจฉัย ป้องกัต รักษาโรค 

2. ปรัถปรุงกระถวตการณ างาต (Process 
Innovation) ของการรัถรอง
ห้องปฏิถัติการด้าตการแนณย์และ
สาดารฒสุขด้วยระถถอิเล็กณรอติกส์ e-
Accreditation

1.2 เน่ิมรายการถริการตรวจณางเภสัชนัตดุศาสตร์เน่ือ
ป้องกัตท่ืตแน้ยารุตแรงให้ครอถคลุมณั่วประเณศ

1.3 เน่ิมถริการตรวจการคัดกรองโรคมะเร็งครอถครัว 
โดยใช้ระถถถอดรหัสนัตดุกรรมสมรรถตะสงูอย่างต้อย 1 
รายการ

2. ห้องปฏิถัติการกลุ่มเป้าหมายได้รัถการรัถรองด้วย
ระถถ E-Accreditation ร้อยละ 100 ลดระยะเวลาจาก 
220 วัต เหลือไม่เกิต 120 วัต (32 แห่ง)

3. นัถตาระถถเณคโตโลยีสารสตเณศ 
ปรัถระถถงาตไปสู่ระถถดิจิณัล โดยถูรฒา
การข้อมูลและปรัถเปล่ียตการถริการแถถ
รวมศูตย์แถถครถวงจร

3.1 ข้อมูลความต้องการของทู้รัถถริการณั้งภายใตและ
ภายตอก

3.2 ทลการวิเคราะห์ รูปแถถของการปรัถปรุง
ระถถงาต ได้ข้อก าหตดใตการแลกเปล่ียตเชื่อมโยงข้อมูล
และข้อก าหตดใตการจัดณ าระถถงาตใตภานรวมของกรม



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือตตัวช้ีวัด
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5.1 กาพด าเตติกาพ
ตาผแทตปฏิพูป
องค์กาพของส่วต
พาชกาพ ปพะจ าปี
งถปพะผาฒ 

น.ศ.2562น
(ปพะเด็ตณี ่3 กาพถ่าฝโอต
ปาพกจิ (Contracting Out) 
ให้ปาคส่วตอื่ตด าเติตกาพ
แณต)

3.1 ปรัถรูปแถถวิดีการณ างาต และการ
ถริหารจัดการให้มีประสิณดิภานและเกิด
ความคล่องตัวโดยจัดต้ังเป็ตหต่วยงาต
ถริการแถถนิเศษ (SDU) “ศูตย์ถริการ
ตรวจมาตรฐาต กรมวิณยาศาสตร์
การแนณย์”

ตรวจสอถคุฒภานเครื่องเอกซเรย์ 5,000 เครื่อง

 เงื่อตไข: ทลทลิต (Output) ณี่ก าหตดจะได้เมื่อได้รัถ
การจัดตั้งเป็ตหต่วยถริการรูปแถถนิเศษแล้ว ซึ่งหาก
เป็ตหต่วยงาตปกติจะมทีลทลิตปีละ 3,000 เครื่อง

3,013 
เคพื่อง
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กาพปพะเผติทู้ถพหิาพองค์กาพ พอถ 2 

ปพะเด็ตกาพปพะเผิต ปี 2562

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลธอยใต
หต่วยงาตภาครัฐ

4. การก ากัถดูแลการณุจริต

1. การลดนลังงาต

8. การสร้างคุฒดรรม จริยดรรมใต
องค์การ

9. การเสริมสร้างขวัฌก าลังใจ/การดูแล
เอาใจใส่ทู้ใต้ถังคัถถัฌชา

3. การประหยัดงถประมาฒ

5. ภาวะทู้ต า

6. ระถถติดตามการปฏิถัติงาตเนื่อ
การถริหารงาตขององค์การ

7. การส่งเสริมการใช้เณคโตโลยีดิจิณัลใต
องค์การ

10. การถูรฒาการข้อมูล
    ระหว่างหต่วยงาต (Integration)

1. ใชท้ลจาก สตน.
2. ใช้ทลจากกพผ คน.

3. ใช้ทล ITA

Online Survey     
9-13 ก.ฝ.62

Self-Assessment

คพถ 100%
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1. การลดพลงังาน เป้าหมาย
มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า/ การใช้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงในแตล่ะดา้น
รอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใช้พลงังานของแตล่ะหน่วยงาน

ผลการด าเนินการ
การใช้พลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัเชือ้เพลงิระหวา่งเดอืนกนัยายน 2561 – มถินุายน 2562 ดงัน้ี

       การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้ลดลง คะแนนที่ได้
ไฟฟ้า -51.07% 0 คะแนน

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 87.41% 5 คะแนน

ใช้ผลจาก สนพ.
กาพปพะเผติทู้ถพิหาพองค์กาพ พอถ 2 เดือต

ใช้ผลจากกรม คพ.

2. ผาตพกาพลด และคัดแฝกขฝะผูล
ธอฝใตหต่วฝงาตปาคพัฐ

                             

      
      
       

ถุงนลาสติก

แก้วนลาสติก

กล่องโบผ100 % 100  %

ขฝะผูลธอฝ

10 %

10 %

5 %

เป้าหมาย ทล

48.63 %

66.84 %

73.51 %
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3. การประหยัดงบประมาณ 3 เป้าหมาย
เป้าหมายการประหยดังบประมาณรอบ 12 เดอืน ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินการ

สามารถประหยดังบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 7.23 แบง่เป็น
         

- โครงการนัถตาศกัยภานดา้ตวิณยาศาสตร์การแนณย์ใตการวิติจฉัยและป้องกัตโรคเนื่อความมั่ตคงดา้ตสุขภาน ร้อยละ 6.42
- งถนัถตาถุคลากร ร้อยละ 28.99
- งถรายจ่ายอ่ืต ร้อยละ 39.25
- งถอุดหตตุ ร้อยละ 35.61

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

Self-Assessment
กาพปพะเผติทู้ถพหิาพองค์กาพ พอถ 2 เดือต



ขอขอถคุฒ
กลุ่ผนัถตาพะถถถพิหาพ 

กพผวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์  
อาคาพ 14 ชั้ต 2 ห้อง 218 ชั้ต 6 ห้อง 613

โณพศันณ์ : 0 2951 0000 ต่อ 98446, 98449 
E-mail: bpsd@dmsc.mail.go.th

11


