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กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน 

และยกขึ้นเป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่า

กองเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 

ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าท่ีในการจัดท�าแผนงาน 

แผนปฏิบัติการ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติราชการของหน ่วยงานภายใน 

จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์ 

ติดตามประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ 

การจดัประชมุและเจรจาตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของกรม 

ซึ่งกองแผนงานและวิชาการ ได้ปรับบทบาทให้

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยได้ท�าหน้าที่

ในการก�าหนดและเสนอนโยบาย การบริหาร

ยทุธศาสตร์ และการวเิคราะห์งบประมาณ และ

ภารกจิดา้นวเิทศสมัพนัธ์ เพือ่ให้บรรลุวสิยัทศัน์

ในการเป็นผู้น�าด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ และการติดตามประเมินผล

การด�าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2558 กองแผนงานและวิชาการ

ได้จัดท�ารายงานประจ�าปีฉบับแรก ซึ่งได ้

รวบรวมกิจกรรมและโครงงการต่างๆ ที่ได้

ด�าเนินมาในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องน�าไปใช้อ้างอิง

และวางแผนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป    

สาส์นจากผู้บร�หาร

(นางสาววรางคณา อ่อนทรวง)

ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิชาการ
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 สาส์นผู้บริหาร - - 3

 ประวัติการก่อตั้ง - - 9

 บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย - - 10

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ - - 12

 กรอบอัตราก�าลัง - - 15

 งบประมาณ - - 18

 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/ค�ารับรองปฏิบัติราชการ - - 19

 - การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรม
 - การจัดท�าแผนปฏิบัติการกรม
 - การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - การพัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินงาน
 - การประชุมวิชาการกรม
 - การท�ายุทธศาสตร์วิจัย
 - การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
 - การประชุมประสานการจัดท�าแผนการประชุม อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ผลงานเด่น
 - การสรุปผลการรับรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - ความพึงพอใจผู้รับบริการ 2556-2558

 คณะกรรมการ - - 46

- การจัดการความรู้ (KM)
- เว็บไซต์ของกองแผนงานและวิชาการ
- ประหยัดพลังงาน

 ผลงานสนับสนุน - - 49

- วิชาการ/สิ่งตีพิมพ์
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
- การจัดประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การประสานงาน/นิเทศงาน

 บริหารทั่วไป - - 57

- งานสารบัญ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัสดุ
- จัดซื้อ/จัดจ้าง

สารบัญ
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นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิชาการ

โทร 02951 0000 ต่อ 99014

E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th

ผู้บริหาร
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นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทร 02951 0000 ต่อ ........

E-mail : vinutta.w@dmsc.mail.go.th

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

โทร 02951 0000 ต่อ 99046

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

นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล

โทร 02951 0000 ต่อ 99702

E-mail : montira.r@dmsc.mail.go.th

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร 02951 0000 ต่อ 99048

E-mail : rujiraporn.t@dmsc.mail.go.th

บุคลากร
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ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายและแผน
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กลุ่มติตตามและประเมินผล

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
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กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีก่อตั้งข้ึนมาพร้อมๆ  

กับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลากว่า 74 ปี 

และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายคร้ัง 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และให้ทัน

ต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 

จัดระเบียบราชการกรมวิทยาศาสตร ์การแพทย ์  

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2485

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลัก 

ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ที่น�าไปใช้ในการวินิจฉัยรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค  

รวมถงึการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพความปลอดภยั

ของผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ พร ้อมทั้ง  

เป ็นห ้องปฏิบัติการอ ้างอิ งและประกันคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง

การตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยง

และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
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ความเป็นมาของกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 กองแผนงานและวิชาการ เดิมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใน

ชื่อ “ศูนย์ประสานงานและวิชาการ” มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วน

ราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2540 

เป็น “กองแผนงานและวิชาการ” และในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มี

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้กองแผนงานและ

วชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มอี�านาจหน้าทีโ่ดยตรงในการจดัท�าแผน

งาน แผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึง

การส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันางานวชิาการของกรม พร้อมทัง้ด�าเนนิงาน 

ห้องสมุด ให้เกิดผลสมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 1. จัดท�าและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

รวมทัง้เร่งรดั ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน ในสังกดักรม 

 2. จัดระบบการส�ารวจ การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของ 

หน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม 

 3. ตดิตามและประสานงานกบัองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ ด้าน

ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมท้ังจัด

ประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม 

 5. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด 

 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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 กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการแบ่งงานตามภารกิจออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 

ดังนี้

04
03

02
01 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มติดตาม

และประเมินผล

กลุ่มวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์

ภารกิจกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 3. กลุ ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ คือ ติดตาม ควบคุม ก�ากับ  

การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

นโยบาย แผนงานงบประมาณ และโครงการต่างๆ 

พัฒนาระบบการติดตาม ก�ากับ และประเมินผลเชิงกล

ยุทธ์ ประเมินผลการด�าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมาย

 4. กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที ่

ความรับผิดชอบ คือ พัฒนานโยบายและกลยุทธ ์

การต่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสานและติดตาม 

ความตกลงระหว่างประเทศด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์

จัดหา/จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ บริการทรัพยากร

สารสนเทศ ธรุการและประชาสมัพันธ์ และปฏบิตังิานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1 .  ฝ ่ ายบริ หารงานทั่ ว ไป  มี หน ้ า ท่ี 

ความรบัผดิชอบ คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่

เบื้องต้น งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณเบื้องต้น  

งานพัสดุและยานพาหนะ งานอ�านวยการจัดการ

ประชมุและสนบัสนนุกลุม่ภารกจิอืน่ ๆ  และปฏบิตังิาน

อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 2 .  กลุ ่ มนโยบายและแผน  มีหน ้ าที ่

ความรับผิดชอบ คือ จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย

ของกรมวิทยาศาสตร์ - การแพทย์ จัดท�าแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการด�าเนินงานของ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดท�าแผนงบประมาณ

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประสานติดตาม

ด้านการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และวุฒิสภา 

ด�าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมพิเศษตาม

นโยบาย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมาย
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วิสัยทัศน์ 

 “เป็นผู้น�าด้านการวางแผนยทุธศาสตร์ งบประมาณ และติดตามประเมินผลการด�าเนนิงาน”

พันธกิจ 

 1. จดัท�า ประสานแผนงานและแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกบันโยบาย

 2. เร่งรดั ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิติังานของหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

 3. พฒันาบุคลากรของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจด้านนโยบาย และยทุธศาสตร์ 

รวมถึงการจัดท�าแผนงานและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  2.  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ 

 3.  พัฒนาการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมร่วม

 1. โปร่งใส ตรวจสอบได้

 2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 3. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

 4. ไม่เลือกปฏิบัติ

เปาประสงค์

 1. บุคลากรกองแผนงานและวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

 2. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี

 3. มีแผนยุทธศาสตร์และระบบติดตามที่ดี 

 4. มีความสามัคคีในองค์กร 
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กลยุทธ์ในการด�าเนินการ

 1. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 2. กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ 

 3. กลยุทธ์การพัฒนาการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

 1. บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ 

ด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดท�าแผนงานและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. กองแผนงานและวิชาการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 3. กองแผนงานและวิชาการมีแผนยุทธศาสตร์และระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ

 4. บุคลากรของกองแผนงานและวิชาการ มีความรักสามัคคี และมีความเป็นหนึ่งเดียวในการด�าเนินงาน

ให้ ประสบผลส�าเร็จตามที่ก�าหนด
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กลยุทธ์ที่ 1 : กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 วัตถุประสงค์ : เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

และทกัษะด้านนโยบาย และยทุธศาสตร์ รวมถึงการจดัท�าแผนงานและแผนงบประมาณได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 กิจกรรมด�าเนินการ : 

	 ♦	 โครงการประชมุเชงิปฏบิตั ิการการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ปีงบประมาณ 2558-2560 (จ�านวน 3 ครัง้)

	 ♦	 โครงการจดัประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ที ่23 ปีงบประมาณ 2558

	 ♦	 โครงการศกึษาดงูานและติดตามผลการด�าเนนิงานศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่1 เชียงใหม่

	 ♦	 โครงการประชุมเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติงานกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร ์

การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2558

กลยุทธ์ที่ 2 :  กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์  

 วตัถปุระสงค์ : เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

และทักษะในการบริหารยุทธศาสตร์และระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมด�าเนินการ : 

	 ♦	 ประชุมประสานการประชุม อบรม สัมมนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�า

ปีงบประมาณ 2558

	 ♦	 พฒันาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) ปีงบประมาณ 2558

	 ♦	 ประชุมรายงานความก้าวหน้าสรปุผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

กลยุทธ์ที่ 3 : กลยุทธ์การพัฒนาการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของกองแผนงานและวิชาการ ให้มีความรักสามัคคี 

และมีความเป็นหนึ่งเดียวในการด�าเนินงานให้ประสบผลส�าเร็จตามที่ก�าหนด รวมถึงให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 กิจกรรมด�าเนินการ : 

	 ♦	 โครงการบรหิารจดัการการด�าเนิน งานของกองแผนงานและวชิาการ ประจ�าปีงบประมาณ 

2558

	 ♦	 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกองแผนงาน และ

วิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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จ�านวนอัตราก�าลัง ข้าราชการกองแผนงานและวิชาการ

ตำาแหน่ง ชำานาญการพิเศษ ชำานาญการ/ชำานาญงาน ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 3 4

นักวิเทศสัมพันธ 0 0 1

บรรณารักษ 0 0 1

นักจัดการงานทั่วไป 0 0 1

เจ้าพนักงานธุรการ 0 0 1

รวม 3 3 8

ระดบั
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จ�านวนอัตราก�าลังพนักงานราชการและลูกจ้างประจ�า

กองแผนงานและวิชาการ

ตำาแหน่ง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 2 0

เจ้าพนักงานธุรการ 1 0

พนักงานพิมพ ส.3 0 1

รวม 3 1
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จ�านวนอัตราก�าลังพนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้างชั่วคราว

กองแผนงานและวิชาการ

ตำาแหน่ง พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 4

บรรณารักษ 1 0

นักวิเทศสัมพันธ 0 1

เจ้าพนักงานธุรการ 2 0

พนักงานบริการ 3 0

รวม 7 5
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ประเภทงบประมาณ จำานวน (ล้านบาท)

งบดำาเนินงาน 10.43480

- ผ1.ก1. 2.30796

- ผ2.ก1. 7.06676

งบลงทุน 0.05559

งานรายจ่ายอื่น 0.75250

รวม 11.242890

ประเภทงบประมาณ
ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

เบิกจ่าย

(ล้านบาท)

คิดเปน

ร้อยละ (%)

งบดำาเนินงาน 10.43480 10.43480 100

- ผ1.ก1. 2.30796 2.30796 100

- ผ2.ก1. 7.06676 7.06676 100

งบลงทุน 0.05559 0.05559 100

งานรายจ่ายอื่น 0.75250 0.75250 100

รวม 11.242890 11.242890 100

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณกองแผนงานและวิชาการ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ.2558
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ประเภทงบประมาณ จำานวน (ล้านบาท)

งบดำาเนินงาน 10.43480

- ผ1.ก1. 2.30796

- ผ2.ก1. 7.06676

งบลงทุน 0.05559

งานรายจ่ายอื่น 0.75250

รวม 11.242890

ประเภทงบประมาณ
ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)

เบิกจ่าย

(ล้านบาท)

คิดเปน

ร้อยละ (%)

งบดำาเนินงาน 10.43480 10.43480 100

- ผ1.ก1. 2.30796 2.30796 100

- ผ2.ก1. 7.06676 7.06676 100

งบลงทุน 0.05559 0.05559 100

งานรายจ่ายอื่น 0.75250 0.75250 100

รวม 11.242890 11.242890 100

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณกองแผนงานและวิชาการ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ.2558
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การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปพ.ศ.2559–2562) 

ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop with Systemic Approach)

 ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ด�าเนนิงาน

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปี พ.ศ.2555- 

2558  และแผนยุทธศาสตร์กรมฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 นี้  

ประกอบกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีรายล้อมอยู ่ในขณะนี้

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายเช่นการเมืองการปกครองที่ยังอยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

ซึ่งเป ็นรัฐธรรมนูญฉบับที่  19 การบริหารราชการแผ่นดินอยู ่ภายใต้

คณะรัฐมนตรีชั่วคราว โดยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้อ�านาจนิติบัญญัติ 

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากต้องสนอง

ต่อนโยบายของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล ่าวข ้างต ้น กรมยังได ้รับ

ผลกระทบจากการเตรียมความพร้อมของประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์ อากาศ และภัยธรรมชาติ โรคระบาดที่

รุนแรง ตลอดจนสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพข้ามแดน เป็นต้น  กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์  ตระหนักถึงการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอย่างมาก จงึให้ความส�าคญัของ

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ที่พึงประเมินผลกระทบจากสิ่งต่างๆ แบบรอบด้าน 

เพือ่ให้เข้าใจความเป็นจรงิสะท้อนถงึความท้าทายในการท�างาน เข้าใจตัวแปร

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกลยุทธ์แต่ละด้านไปใช้เพื่อสร้างคุณค่า 

และเป็นกรอบการท�างานร่วมกันของคนในกรม แผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดขึ้น

จ�าต้องได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นว่าเป็นแนวทางน�าพาให้องค์กรสู่ความส�าเร็จ

ที่คาดหวังอย่างแท้จริง  

สมฤดี  พินิจอักษร ธัญญาภรณ์ มณีวงษ์ ปุญญภัค ถายา และคณะ

กลุ่มนโยบายและแผน

กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/ค�ารับรองปฏิบัติราชการ
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 กระบวนการการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัในปัจจบุนัว่าเป็นกระบวนการทีม่ปีระสทิธิภาพ

ในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของบุคคลากรในหน่วยงาน คือการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการ

คิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Systemic Approach) อันประกอบด้วย วิวัฒนาการ ความแตกต่างของการมีส่วนร่วม  

ความเกี่ยวเนื่องของส่วนต่างๆ ในการวางแผนและการด�าเนินการ และต้องคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากกว่าวิธีการแบบเดิม โดยไม่มีข้อจ�ากัดบทบาทหน้าที่

ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ    และเข้าถึงประเด็นโดยผ่านมุมมองของระบบและวิธีการที่แยบยล ตลอดจนสามารถ

สร้างให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมดเกิดความรู้สึกร่วมและมองเห็นเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน (Alignment)  

สามารถทบทวนวสิยัทศัน์และยกระดบัแผนยทุธศาสตร์ของกรมให้เฉยีบคมและตอบสนองต่อบรบิททีเ่ปลีย่นแปลง 

ในอนาคต  

 เนื่องด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Systemic Approach) เป็นแนวคิดที่มีความหลากหลาย

และความแตกต่างแต่ต้องเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกัน กรมได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรจ�านวนหนึ่งก่อนเพื่อ 

ให้มีความรูค้วามสามารถเพือ่มาเป็นแกนกลางในการลงมอืปฏิบัตเิพ่ือทบทวนแผนยทุธศาสตร์ด้วยกระบวนการคิด

เชิงกลยุทธ์หลากมิติ 

 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปีพ.ศ.2559–2562) 

ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop with Systemic Approach) 2 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ส�าคัญที่ได้เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาตร์ของกรมต่อไป 

 ส่วนท่ี 2 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการคิด

เชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop with Systemic Approach)  

 ส่วนที่ 1. ประเด็นที่ส�าคัญที่ได้เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาตร์ของกรมต่อไปดังนี้

 วิสัยทัศน์

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชัน้น�าด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุในภมูภิาคเอเชยี

 พันธกิจ

 1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุข

 2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก�าหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัย

สุขภาพ

 3. ก�าหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะ 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

 5. พัฒนาและก�าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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 ยุทธศาสตร์

 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

 2. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

          3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

          4. ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ส่วนที่ 2. ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้วย

กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop with Systemic Approach) 

อันมีรายละเอียดในกระบวนการดังนี้ 

 กิจกรรมหลักที่ 1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันต่อบริบท และสถานการณ์ในภาพรวมที่ส่งผลต่อ

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 จัดกิจกรรมสื่อสารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมด้วยแนวคิดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Commu-

nication Approach: Results Matrix) โดยกรอบของการชี้แจงประกอบด้วย

 - สร้างการรับรู้ (Know) ต่อสถานการณ์ บริบท และความคาดหวังต่อกรม ว่ามีภารกิจและทิศทาง 

การด�าเนินงานและกลยุทธ์อย่างไร ความส�าคัญและเร่งด่วนของการปรับภาพการท�างานให้สอดคล้องกับที่มาของ

การก�าหนดกลยุทธ์

 - ท�าให้เกิดความเชื่อ (Believe) เน้นการให้เหตุผล (Logical Reason) เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อ

ว่าแผนยุทธศาสตร์ของกรมจะสามารถช่วยให้กรมมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการมุ่งเน้นผลประโยชน์

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมต้องมุ่งเชื่อมโยงกิจกรรมและภารกิจของตนให้

สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมในทิศทางเดียวกัน (Same Direction) จึงจะสามารถน�าพากรมบรรลุเป้าหมายได้

อย่างยั่งยืน

 - ท�าให้เกิดความรู้สึกร่วม (Feel) สร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของสภาพ

สงัคม แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในบริบทของความร่วมมอื 

ในการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคในระดับนานาชาติ ท�าให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ต้องปรับตัวในการด�าเนินภารกิจเพื่อให้สามารถรับมือและจัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 - กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ (Act) กระตุ้นให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนในการการมองภาพ

อนาคต วเิคราะห์ทิศทาง ท่ีต้องการขับเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายองค์กรเดียวกนั พร้อมทัง้เชือ่มโยงสิง่เหล่านัน้สูแ่นวทาง

การปฏิบัติงานเพื่อสนุนภารกิจอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม ในภาพรวม 
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 กิจกรรมหลักที่ 2. สร้างความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกันต่อแผนยุทธศาสตร์กรม

 แบ่งกลุ่มบุคลากรเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นในบริบทของตนเองอย่างท่ัวถึง ทั้งยังเปดเวทีการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ และตีความประเด็น

ส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ เพื่อน�ามาเชื่อมโยงลงสู่การแปลงสู่กิจกรรมและภารกิจในการ

สนับสนุนและรองรับการท�างานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการ  กระตุ้น

การมีส่วนร่วมให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลและดึงการมีส่วนร่วมให้แสดงความคิดเห็น (Facilitator) หลัก และ

มี Co-Facilitator ให้ค�าแนะน�าประจ�ากลุ่ม หรือ Graphic Facilitator จะพยายามเข้ามามีส่วนกระตุ้นให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยใช้ใช้วิธีการ Story Telling ผ่านเล่าเรื่อง  หรือ  Conversation Map   ที่เปดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้ร่วมกิจกรรมบุคคลอื่นๆ 

ผ่านการเขียนความเห็นของตนไว้ และต่อยอดความคิดเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมดมีส่วนร่วมในการคิด

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ลงสู่บริบท  กิจกรรม  บทบาทหน้าที่ และสถานการณ์ที่แต่ละบุคคลเผชิญอยู่ในภารกิจ

ที่ตนรับผิดชอบอยู่ตามภารกิจตามกฎหมายท่ีก�าหนดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เช่นด้านการป้องกันและ

เฝ้าระวังโรค ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านวิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และด้านต่างๆที่เกิดขึ้นตามความจ�าเป็น

ของประเทศ เช่นการประเมนิความเสีย่ง ของผลติภณัฑ์สขุภาพต่างๆ ด้านพษิวทิยา ด้านการดแูลสารเสพตดิ ตลอด

จนทีเ่ป็นนโยบายเร่งด่วน เช่นการเตรยีมความพร้อมประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยกลุ่มบคุลากรแต่ละ

ฝ่ายแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระร่วมกนับนประเด็นทีเ่ป็นภารกิจเชงิยทุธศาสตร์บนเคร่ืองมอืทีเ่รียกว่าแผนที่

สนทนา (Conversation Map) เป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาสามารถต่อยอดทางความคดิบนเร่ืองราวและ

พื้นฐานข้อมูลเดียวกัน  และจัดท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจมากคิดเป็นร้อยละ 68.8 มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 26.6 และผู้เข้าร่วมสัมมนาคิดว่าสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานมากคิดเป็นร้อยละ 75.0 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21.9
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการ

จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์และการ

บรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน (Result base management) ตลอดจน

ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินภารกิจขององค์กร อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทาง

ในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินภารกิจขององค์กร 

 แผนปฏบัิตริาชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์ ประกอบด้วยเนือ้หาทีส่�าคัญจ�านวน 5 ตอน ได้แก่ ตอนแรกมเีน้ือหา

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ตอนที ่2 เป็นเนือ้หาเกีย่วกบัภาพรวมงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์จุด

เน้นภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่

สอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ ตอนที่ 4 และตอนที่ 5 เป็นสรุปแผนงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

โครงการบูรณาการและโครงการเดี่ยวตามล�าดับ โดยกระบวนการจัดท�าแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้จัดท�าได้ใช้วิธีการรวบรวม

ข้อมลูจากแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีของหน่วยงานในสังกดักรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์ จากน้ันจงึมกีารน�ามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ และความเชือ่มโยง

กับประเด็นภารกิจและเป้าหมายของกรม งบประมาณที่กรมได้รับ ตลอดจน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการ

จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปอย่าง

การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปุญญภัค ถายา นัฐพล ศรียา ชิสา นันทกิจ* และคณะ

กลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่มติดตามและประเมินผล*
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การร่วมบูรณาการภารกิจงานกับหน่วยงานภายนอกกรม โดยข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จะมีท้ังรูปแบบ ตาราง 

แผนภูมิ และการเขียนอธิบาย และเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีการน�าข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บริหาร

ในระดับต่างๆ พิจารณา ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ ผู้อ�านวยการ

กองแผนงานและวิชาการ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามล�าดับ 

จากนั้นเมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้วจึงมีจัดพิมพ์และมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ทราบ ทั้งช่องทางหนังสือแจ้งเวียน และเว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามล�าดับ

 หลังจากท่ีมีการแจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทราบแล้ว กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ ได้มีการส�ารวจและสรุปผลการรับรู้และเข้าใจ

แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยผลการส�ารวจพบว่า

บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการรับรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
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 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ถือเป็น

สิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ ในการบรหิารองค์กร ด้วยงบประมาณเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อ

ความส�าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการของกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเน่ืองจากงบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีจ�ากัด 

ดังนั้น ในการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ จึงต้อง

มีการด�าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล ค�านึงถึงประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมและองค์กรเป็นที่ตั้ง มีการจัดล�าดับความส�าคัญของงาน มีข้อมูล

รายละเอียดเพ่ือประกอบการชี้แจงงบประมาณในทุกระดับ ทั้งกระทรวง

สาธารณสุข ส�านักงบประมาณ  คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ

ของสภานิติบัญญัติ โดยข้ันตอนท่ีส�าคัญในการจัดท�าค�าของบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี ได้แก่ การทบทวนผลการด�าเนินงานและก�าหนดเป้าหมาย

การให้บริการกรม ผลผลิต กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวง สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ตามภารกิจ  

และน�าผลจากการทบทวนและการก�าหนดเป้าหมายการให้บริการกรมมาใช้

ประกอบการพจิารณาว่ากจิกรรมใดทีค่วรคงไว้และกจิกรรมใดทีส่มควรยกเลิก 

การจัดท�าประมาณการรายจ่ายประจ�าขัน้ต�า่ทีจ่�าเป็นซึง่เป็นค่าใช้จ่ายทีก่รมมี

ภาระในการเบกิจ่ายให้กบับคุลากรในสงักดัตามสิทธ ิหรือส่วนราชการ/องค์กร

เอกชนที่เป็นคู่สัญญา เป็นรายจ่ายประจ�าขั้นต�่าท่ีจ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อความ

คงอยู่ขององค์กร การจัดท�ารายละเอียดวงเงินค�าของบประมาณซึ่งประกอบ

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ถือเป็น

สิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ ในการบรหิารองค์กร ด้วยงบประมาณเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อ

ความส�าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการของกรม

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปงบประมาณ

ธัญญาภรณ์ มณีวงษ์   วีรวรรณ ลอยมา อมรรัตน์ เกษร  และคณะ

กลุ่มนโยบายและแผน
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ด้วยรายจ่ายประจ�าขั้นต�่าที่จ�าเป็นและรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานหรือยุทธศาสตร์ โดยในการจัดท�าวงเงินค�าขอ

งบประมาณนัน้ จะพจิารณาจดัท�าค�าของบประมาณส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานตามกิจกรรมทีว่างแผน

ไว้ พร้อมทั้งน�าวงเงินเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมามาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบ

ด้วย 4 แผนงาน คือ แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แผนงานพัฒนา

ด้านสาธารณสุข แผนงานป้องกัน ปราบปรามและบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนา โดยได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 1,198,694,300 บาท เพิ่ม

ขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 6,254,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 โดยแบ่งเป็นเงินเดือน 389,036,400 

บาท ค่าจ้างประจ�า 42,992,700 บาท ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 25,221,900 บาท ค่าตอบแทน 22,855,600 

บาท ค่าใช้สอย 131,512,200 บาท ค่าวัสดุ 212,285,700 บาท ค่าสาธารณูปโภค 51,181,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ 

164,648,200 บาท ค่าทีด่นิสิง่ก่อสร้าง 134,545,100 บาท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 

7,031,600 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 15,473,300 บาท และงบอุดหนุน 1,910,000 บาท 

 จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการอนุมัติงบ

ประมาณ กองแผนงานและวชิาการได้ด�าเนนิการจัดท�าแผนการปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แผนสงป. 301, 302, 302/1) โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 – 4  

ร้อยละ 39.78 ร้อยละ 24.64 ร้อยละ 19.28 และร้อยละ 16.31 ตามล�าดับ และได้ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการด�าเนินการเข้าสู่กระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
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 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ ให้

สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมและนโยบายด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ  ทั้งด้านการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัย

ด้านสุขภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจากแผน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ถ่ายทอดลงไปสู่แผนปฏิบัติการประจ�าปี และจัดสรร

งบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัด

 และเพื่อก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงาน แผนงาน

โครงการต่างๆของกรม ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่

ได้ก�าหนดไว้ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ 

(ระบบ DOC) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระบบ

การติดตามและประเมินผลของกรม สนับสนุนต่อการบริหารจัดการของ

ผูบ้รหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเป็นไปตามแผน

และตวัช้ีวัดทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวมไปถงึสามารถจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงาน

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้มี

พัฒนาโปรแกรม DOC จนถึงปัจจุบัน

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ ให้

สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมและนโยบายด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ  ทั้งด้านการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ

ระบบติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จุมพต สังข์ทอง ชิสา นันทกิจ วีรวรรณ ทัศนภิณโญ และคณะ

กลุ่มติดตามและประเมินผล
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แผนผัง: ขั้นตอนการพัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 



ก
อ

งแผ
นงานและว�ชาก

าร ก
รมว�ทยาศ

าสต
ร์ก

ารแพ
ทย์

29

 กองแผนงานและวิชาการได้มีการใช้งานระบบดังกล่าว มาใช้ในการติดตามแผนงานโครงการของกรม 

ซึ่งมีรายละเอียดในการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.จัดสรรงบประมาณ ป 58

2.จัดทําแผนงานโครงการ

3.อนุมัติ

ยกเลิกโครงการ

แกไขโครงการ

4.ลงขอมูลแผนการดําเนินงานในระบบ

5.ตรวจสอบ

 6.ประสานแจงแผนการติดตามป 2558

8.ติดตามผลการดําเนินการ

 7.ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ

9.รายงานผลการดําเนินงาน
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โดยในปีงบประมาณ 2556 - 2558  มีจ�านวนโครงการ ที่รายงานผ่านระบบ DOC ดังตารางด้านล่าง

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ(ล้านบาท) จำานวนโครงการ

2556 2557 2558 2556 2557 2558

ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขมีมาตรฐาน

361.6436 311.7527 478.3775 165 126 136

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ

551.5382 419.5779 414.5356 334 277 226

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

53.1827 82.0032 88.0731 35 24 27

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการรองรับ
อาเซียน

- 36.7285 52.0323 - 40 95

รวม 966.3644 813.3338 1058.8346 534 476 484
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ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแผนงานงบประมาณในระบบ กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริงในช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่ามี

งบประมาณมีความเที่ยงตรงเฉลี่ยร้อยละ 83.74  

 โดยผลลัพธ์จากการก�ากับติดตามแผนงานโครงการผ่านระบบดังกล่าว ได้น�าไปสู่การจัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับกรม และ

ระดับกระทรวง และระดับชาติ อาทิ เช่น 

 1. รายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรม

 2. รายงานผลการด�าเนินการโครงการส�าคัญสนองตอบตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 4. รายงานผลการด�าเนินการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

 5. รายงานภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 6. รายงานต้นทุนต่อหน่วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 7. อื่นๆ

83.74

ป 2556 ป 2557 ป 2558

76.05

87.41
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หลักการและเหตุผล

 ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้มีการจัดประชุม

วชิาการอย่างต่อเน่ืองทกุปี จงึก�าหนดจดัให้มกีารประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ครั้งที่ 23 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปดโอกาสให้

นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่อยู่ในหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่

ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางาน

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมี

ความเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์

จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นและ

ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งในเรื่องความรู้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ของประเทศ โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการให้มี

ความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

หลักการและเหตุผล

 ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้มีการจัดประชุม

โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ประจ�าปงบประมาณ 2558
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 ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์

และสาธารณสขุ เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่

เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจน

รับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์

งานวิชาการให้มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

  

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 2.  เพือ่เป็นเวทใีห้นกัวชิาการด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายท่ีเกีย่วข้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้น�าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น 

เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

วิธีด�าเนินงาน

 ก่อนการประชุม :

 1. จดัท�าค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการวชิาการ คณะอนกุรรมการและคณะ ท�างาน

ในการจดัประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์คร้ังท่ี 23 ประจ�าปีงบประมาณ 2558

 2. จัดท�าหนังสอืกราบทูลเชิญสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัราชกมุาร ีเป็นประธาน

ในพธีิ

 3. จดัท�าหนงัสอืเรียนเชญิแขกผูม้เีกียรติ ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน

ราชการ/เอกชนทีเ่ก่ียวข้อง

 4. ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ

 5. จดัหาสถานทีจ่ดัประชมุ

 6. จดัท�าก�าหนดการประชมุวิชาการ

 7. จดัท�า First Announcement และ Second Announcement แจ้งทุกหน่วยงาน

 8. จดัท�าเอกสารบทคดัย่อการประชุมวชิาการ
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ระหว่างการประชุม :

   1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ

   2. การเสวนา/ การอภิปราย (Panel Discussion)

   3. จัดการประชุมห้องย่อย

   - การอภปิรายภายใต้หวัข้อเรือ่งของแต่ละห้อง ในเน้ือหาวิชาการด้านต่างประเทศและในประเทศ

   - การน�าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation

   4. การแสดงนิทรรศการเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลังการประชุม :

   1. ประชุมสรุปภาพรวมการจัดประชุม

   2. ประเมินผลการจัดประชุม 

งบประมาณ 

   งบด�าเนินงานกองแผนงานและวิชาการ ตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจ�านวนเงิน

ทั้งสิ้น 4,900,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปล่ียน

ความรู้ และข้อคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม

   2. ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รบัความรูว้ชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ และสามารถน�าไปพฒันางานวจิยั งานวชิาการ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

   3. บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ และวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ ในเวทีวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานร่วมกันต่อไป

การประเมินผล

 จากแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม และประเมินจากการสังเกตบรรยากาศ

หน่วยงานรับผิดชอบ

   1. มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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หลกัการและเหตผุล : 

 ตามแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555 –2558 

ในด้านงานวจิยัและพัฒนา ประกอบด้วย โครงการหลกัใน 4 มติ ิได้แก่ มติด้ิาน

สนบัสนนุการควบคมุและป้องกนัโรค มติด้ิานคุม้ครองผูบ้ริโภค มติด้ิานสนบัสนนุ

การ ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรค และมิติด้านสนับสนุนการรักษาโรค และ 

5 สาขา ได้แก่ สาขาชุดทดสอบและการพฒันา เทคโนโลย ีสาขาสมนุไพร สาขาวจิยั

เชือ้ก่อโรคหรอืกลไกการเกดิโรค สาขาวจิยัและพฒันาเพือ่ป้องกนัและรกัษาโรค 

และ สาขาการวิจัยในคน ในงานวิจัยหลัก 12 เรื่อง ได้แก่ โครงการวิจัยด้าน

แมลงพาหะน�าโรค โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยาและ ยาเสพติด โครงการ

วิจัยพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย โครงการวิจัยด้านพิษวิทยา โครงการ

วิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ�้า ไข้เลือดออก โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 

โรคเอดส์ โรคติดเชื้ออื่น โครงการวิจัยด้านโรคมะเร็ง โครงการวิจัยและพัฒนา

ชีวภัณฑ์ โครงการวิจัยด้านโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง ธารัลซีเมีย โรคในทารกแรก

เกิดและโรคอื่นๆ โครงการวิจัยปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม โครงการวิจัยและ

พัฒนาวัคซีน โครงการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาสเต็มเซลล์ และโครงการ

วิจัยด้านสมุนไพร ซึ่งแผนงาน ด้านการวิจัยนี้ ต้องมีการทบทวนและพัฒนา

เป็นระยะ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ 

ประเทศฉบับปัจจุบัน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาทาง

สาธารณสุขท้ังในระยะสั้น และในระยะยาว เพื่อการ ส่งเสริมวิสัยทัศน์กรม

วทิยาศาสตร์การแพทย์ ในการทีเ่ป็นองค์กรชัน้น�าด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์

ในระดบัประเทศและ ภมูภิาคเอเชยีรวมท้ังเกดิประโยชน์จากผลงานวจิยัพฒันา

อย่างเป็นรูปธรรม

หลกัการและเหตผุล : 

 ตามแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555 –2558 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์

วิณัฎฐา เอกฉมานนท์ และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
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 ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองแผนงานและวิชาการ จึงได้จัดท�า

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การทบทวนแผนยทุธศาสตร์การวจัิยและพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์  

ของกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดท�าแผน

ยทุธศาสตร์การวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้มคีวามสอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาตร์ด้านวจิยั

ของประเทศ และยังเป็นการจัดท�ากรอบแนวทางในการจัดท�าโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วตัถปุระสงค์ : 

 1. เพื่อทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให ้

มีความสอดคล้อง กับนโยบายและยุทธศาตร์ด้านวิจัยของประเทศ 

 2. จัดท�ากรอบแนวทางในการจัดท�าโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

กลุม่เป้าหมาย :  

 บคุลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน 50 คน ประกอบด้วย นกัวิชาการระดบัทรงคณุวฒุ ิระดบั

เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดการประชุม

ระยะเวลา :    

 2 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

สถานที่ 

 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จ.ชลบุรี

ประเภทกิจกรรม :  

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งบประมาณ : 

	 ♦	 ค่าพาหนะของผู ้เข้าร่วมสัมมนา จากส่วนกลาง และค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะของ 

ผู ้เข้าร่วมสัมมนา จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ช่วงก่อนและหลังการประชุม) เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

	 ♦	 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา จ�านวนทัง้ส้ิน 182,000 บาท (หนึง่แสนแปดหมืน่สองพันบาทถ้วน)  

เบิกจ่ายจากงบประมาณแผนพฒันาบุคลากร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
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	 	 	 ค่าเบี้ยเลี้ยง และพาหนะของผู้จัดการสัมมนา

	 	 	 ค่าท่ีพัก/ อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของ 

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาและผูจ้ดัการสมัมนา/ ค่าวสัด ุ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตลอดการประชมุตลอดการสมัมนา (รายละเอยีด

ตามประมาณการที่แนบท้าย) 

กิจกรรมการด�าเนินงาน :  ประกอบด้วย 

 1. จัดท�าโครงการและขออนุมัติ 

 2. ประสานการจดัสัมมนา กับผูเ้ข้าร่วมโครงการ และสถานทีจ่ดัการสมัมนา 

 3. จดัเตรยีมเอกสารประกอบการสมัมนา

 4. จดัการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร 

 5. สรปุผลการสัมมนา

เกณฑ์ / ตัวชี้วัด

	 	เชิงปริมาณ :  มีผู้ผ่านการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 50 คน

	 	เชิงคุณภาพ  : ได้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 	ระยะเวลา   :  1 ปีงบประมาณ

	 	ต้นทุนค่าใช้จ่าย   :  ตามที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 

 ส�านักจัดการความรู ้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองแผนงานและวิชาการ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ มแีผนยทุธศาตร์การวจิยัและพฒันาทีต่อบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

และสนบัสนนุการเป็นองค์กรชัน้น�าด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ระดับประเทศและภมูภิาคเอเชยี

ผลการด�าเนินงาน

 ได้ด�าเนินจัดการประชุม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จ.ชลบุรี  

โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ จ�านวน 56 คน และได้แผนแผนยทุธศาสตร์การวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
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หลักการและเหตุผล

 

 การประสานการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกจิกรรมหนึง่เพ่ือท�าให้เกดิการประสานความร่วมมอื

ในการด�าเนนิงานในภารกจิของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 

เพือ่มใิห้เกดิการซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิกจิกรรม ดังนัน้ เพ่ือให้การด�าเนนิงานบรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ กองแผนงานและวชิาการ จงึได้จัดท�า “โครงการประชมุประสานการจัดท�า

แผนการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 ของกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์” ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การประชุมอบรม สัมมนาแต่ละโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 

ทิศทาง และตอบสนองต่อภารกิจหลักและนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประสานความร่วมมือในการประชุม อบรม สัมมนาประจ�า

ปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ 7 ด้าน (1. การพัฒนาห้องปฏิบัติ

การ 2. การพฒันาเครอืข่ายห้องปฏิบัตกิารและ พ.ร.บ.เชือ้โรค 3. งานคุม้ครองผูบ้รโิภค

และความปลอดภัยอาหาร 4. ยาและยาเสพติด 5. งานวิจัย 6. ระบบเฝ้าระวังโรค 

7. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 2. เพื่อได้แผนการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2559 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอบเขตของโครงการ

 เป็นการประสานการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยแบ่งการประชุม อบรม สัมมนา เป็น 7 ด้าน คือ 

1. การพฒันาห้องปฏิบัตกิาร 2. การพฒันาเครอืข่ายห้องปฏบิตักิารและ พ.ร.บ.เชือ้โรค 

3. งานคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยอาหาร 4. ยาและยาเสพติด 5. งานวิจัย 

6. ระบบเฝ้าระวังโรค 7. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักการและเหตุผล

 การประสานการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกจิกรรมหนึง่เพ่ือท�าให้เกดิการประสานความร่วมมอื

ในการด�าเนนิงานในภารกจิของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 

โครงการประชุมประสานการจัดท�าแผนการประชุม อบรม สัมมนา

ประจ�าปงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิณัฎฐา เอกฉมานนท์ และคณะ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
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กลุ่มเป้าหมาย

 จ�านวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ และผู้เกี่ยวข้อง 

ประจ�าหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม และผู้จัดการประชุม

วิธีการด�าเนินการ:

 ประกอบด้วย 

 1. จัดท�าโครงการและขออนุมัติ 

 2. ประสานการจัดประชุม อบรม สัมมนา กับผู้เข้าร่วมโครงการ และสถานที่จัดการประชุม 

 3. จัดการประชมุประสานการประชมุ อบรม สมัมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 4. สรุปผลการประชุม

ระยะเวลา

 3  วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557  

สถานที่ 

 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จ.ชลบุรี

งบประมาณ

 จากงบประมาณกองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 จ�านวน

ทัง้สิน้ 720,000.-บาท  (เจด็แสนสองหมืน่บาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าทีพั่ก อาหาร ค่าใช้จ่ายอืน่ (รายละเอยีดตามประมาณ

การที่แนบท้าย) ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ได้แผนการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการด�าเนินงาน

 ได้ด�าเนินจัดการประชุมประสานการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 162 คน และได้แผนการประชุม อบรม สัมมนาประจ�าปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
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การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

รุจิราพร แตงผึ้ง วิณัฎฐา เอกฉมานนท์ ธิดารัตน์ นุชถนอม  และคณะ

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด�าเนินการน�าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาปรับใช้ในการ

จัดการบริหารงานในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยปีงบประมาณ 2557 เป็นปีเริ่มต้น

การพัฒนา ตามแผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย

ผู้บริหารสูงสุด มอบนโยบาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานจ�านวน 3 ชุด พร้อมทั้งมีการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพในวันเดียวกับการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกเดือน 

นโยบายคุณภาพ  ครั้งแรกมีดังน้ี “กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคกรชั้นนําในการใชองคความรูทาง

วิทยาศาสตรการแพทยในเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ 

โดยมบีคุลากรทุกคนใหการสนบัสนนุการดําเนนิงานผานกระบวนการทางหองปฏบิติัการและการวจิยัพฒันาที่

มคุีณภาพ ความถูกตองเปนท่ีนาเชือ่ถือและความัน่ใจของผูรับบรกิาร เพือ่ใหเปนมาตรฐานอางองิในระดับชาติ

และภูมิภาคเอเชยีโดยการนาํระบบมาตรฐานสากลมาในการดาํเนนิการทีส่อดคลองและเหมาะสมกับบรบิทของ

ทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหบรกิารและเกิดความพ่ึงพอใจในการใหบริการของกรมวทิยาศาสตรการแพทย” 

การด�าเนินการประกอบด้วยการฝกอบรมสร้างจิตส�านึกคุณภาพและการจัดท�าเอกสาร การฝกอบรมตรวจ

ประเมนิภายใน หลงัจากมกีารตรวจประเมนิและแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมท้ังการประชมุทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

ในเดือนสิงหาคม 2557 และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนกันยายน 2557 จากนั้นในปี 

2558 เมือ่กรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามเป้าหมายตัวชีว้ดัทีต่ัง้

ไว้แล้ว ในปี 2558 เป็นการด�าเนนิการพฒันาระบบบรหิารคณุภาพตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2557-2559) 

โดยท�าการบรูณาการระบบบรหิารคณุภาพของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนกลางกบัส่วนทีไ่ด้รบัรองแล้ว 

ปรบัปรงุเอกสารให้สามารถใช้ร่วมกนั ปรับให้สามารถตอบโจทย์ของการบริหารภาครัฐ (PMQA) ในแต่ละหมวด

ด้วย และเพื่อรองรับการพัฒนาของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version 2015 โดยมีกิจกรรมจัดอบรม

จิตส�านึกคุณภาพ การอบรมผู้แทนฝ่าบริหาร (QMR) และการอบรมอื่นๆที่จ�าเป็น 

 จุดเน้นปี 2558 ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเชิงนวัตกรรม โดยก�าหนดเป็นตัวชี้วัดให้มีผลงานเชิง

นวตักรรมน�าเสนอในการประชมุวชิาการระดบัชาต ิมกีารจัดท�าแผนออกแบบและพฒันากระบวนการผลติภณัฑ์ 

และเอกสารของหน่วยงาน กจิกรรมท�าการตรวจประเมนิภายในโดยคณะท�างานตรวจประเมนิภายในระหว่าง 

มกราคม-มีนาคม 2558 และรับตรวจประเมินภายนอกโดยบริษัท URS และได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ

ทั้งองค์กรในเดือนเมษายน 2558 หลังจากนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการปรับปรุงทบทวนเอกสาร

คุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับยกระดับระบบบริหารคุณภาพสู่การรับรอง ISO 9001: 2015 ทั่วทั้งองค์กร

ภายใน     ปี 2559 
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การสรุปผลการรับรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลงานเด่น

ปุญญภัค ถายา วีรวรรณ ลอยมา นัฐพล ศรียา และคณะ

กลุ่มนโยบายและแผน

 การจัดท�าสรุปผลการรับรู ้และความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติราชการ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวตัถปุระสงค์เพือ่

ประเมินการรับรู้และความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของบุคลากร

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนเพือ่ประเมนิการสือ่สารและกระบวนการ

ถ่ายทอดนโยบายจากระดบับนสูร่ะดบัล่างโดยการแปลงเป็นแผนปฏบิติัราชการ

ประจ�าปี ทั้งนี้แบบประเมินดังกล่าวจ�าแนกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจต่อแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปี และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ

 การประเมินในครั้งนี้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจ�าเพาะเจาะจง 

โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแผนและงานยุทธศาสตร์ของกรม 

และการประเมินในครั้งนี้มีการแจกแบบประเมินจ�านวนทั้งสิ้น จ�านวน 330 ชุด 

ได้รบักลบัคืนมา จ�านวน 222 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 67.27 ของแบบประเมนิทีแ่จก
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 จากการประมวลข้อมูลการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์-

การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถสรุปได้ว่าบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตอบ

แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี

มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าผู ้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ด�ารงต�าแหน่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการถึงระดับช�านาญการ ส่วนการวิเคราะห์การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีระดับ

การรับรู ้และมีความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าผู ้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

ช่วงอายุและมีต�าแหน่งทางหน้าท่ีการงานท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานมากพอสมควร อีกทั้งบุคลากร

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีกระบวนการคิดและประมวลผลที่มี

ประสิทธิภาพสูง จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการรับรู้และ

มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นข้อค�าถามที่

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีการรับรู้และมีความเข้าใจมากที่สุด คือ ประเด็นวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายการให้

บริการ ตลอดจนภาพรวมภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้อาจสามารถสรุปได้ว่า เนื่องจากกรมฯ ได้มี

การน�าข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซด์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น สมุดบันทึกของกรม จึงอาจ

ส่งผลให้บุคลากรในกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสรับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย และจะน�าไปสู่การเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายมากกว่า

ประเด็นอื่น



ก
อ

งแผ
นงานและว�ชาก

าร ก
รมว�ทยาศ

าสต
ร์ก

ารแพ
ทย์

43

 กองแผนงานและวิชาการ ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจของผู้รับริการ ได้คัดเลือกงานบริการ 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป  

งานแผนและงบประมาณ  งานติดตามและประเมินผล  โดยส�ารวจ 3 ส่วน คือ 

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นใน

คุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย  

และให้ตอบกลับ  โดยสรุปประเด็นส�าคัญดังนี้

 การส�ารวจความพึงพอใจและไม ่พึงพอใจของผู ้รับบริการ ของ

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556-2558

กองแผนงานและวิชาการ ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจของผู้รับริการ ได้คัดเลือกงานบริการ 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป  

สมถวิล สายนภา จุมพต สังข์ทอง ลัดดาวัลย์ วงศ์ชาชม และคณะ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

ความพึงพอใจผู้รับบริการ ป 2556-2558
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 ในส่วนที่ 1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดในภาพรวม คือ  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพ

รวม และความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรท่ีให้บริการ 

มีความเต็มใจและพร้อมให้บริการอย่างสุภาพ

 ในส่วนที่ 2 ประเด็นความเชื่อมั่นมากที่สุดในภาพรวม  คือ ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว  และ

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี  และการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

และการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน

ส่วนที่ 2 ระดับความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ จ�าแนกตามงานบริการ และประเด็นความเชื่อมั่น

ส่วนที่ 1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ จ�าแนกตามงานบริการ และประเด็นความพึงพอใจ
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ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจ เป็นค�าถามปลายเปิดให้ผู้รับบริการระบุสิ่งที่ไม่พึงพอใจมากที่สุด

 - สิ่งท่ีไม่พึงพอใจมากท่ีสุดคือ เรื่องด่วนที่สุด ท�าให้ไม่มีการวางแผนงาน การส่งข้อมูลที่ด่วนและ 

ด่วนมาก ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบแทนผู้รับผิดชอบได้  ไม่มีระยะเวลาการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน

ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ

 - การให้ระยะเวลากับลูกค้าในการด�าเนินการ ควรก�าหนดระยะเวลาให้เหมาะสม ไม่ควรเร่งด่วน หรือ

กระชั้นชิดจนเกินไป

 - ควรมีการแจ้งปฏิทินติดตามรายงานต่างๆท่ีให้ชัดเจน ส่ือสารผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ให้ทราบ 

ทั่วกัน รวมถึงข้อมูลส�าคัญ เช่น เอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับแผน การติดตามประเมินผล ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร  

งบประมาณในแต่ละปี นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการท�างานของกรมฯ และแบบฟอร์ม

ต่างๆ

แนวทางการปรับปรุง

 1. มีการจัดท�าปฏิทินการด�าเนินการงานตามภารกิจหลักของกองแผนงานและวิชาการ ประจ�า

ปีงบประมาณ และแจ้งให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบ

 2. จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย 

  - ขั้นตอนการด�าเนินงาน 

  - ข้อมูลที่ต้องการ 

  - ช่วงระยะเวลาที่ด�าเนินการ 

  - ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 

 และด�าเนินการประสานแจ้งให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบ เพื่อเตรียมการล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม

 3. การมอบหมายงานในแต่ละส่วน ก�าหนดให้มีรับผิดชอบร่วมมากกว่า 1 คน

 4. ก�าหนดรูปแบบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอิงตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีของหน่วยงาน

 5. ปรับปรุงโปรแกรม Online/เพิ่มช่องทางบริการผ่านเว็บไซต์
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ระบบบริหารจัดการความรู้กองแผนงานและวิชาการ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการจัดการความรู้กองแผนงานและวิชาการ

 ตามแนวทางพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีพ.ศ.2546 หมวด 

3 มาตรา 11 ที่ระบุให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้

อย่างสม�า่เสมอ ซึง่กองแผนงานงานและวชิาการได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในประเด็นดังกล่าวนี ้และได้มีการแต่งตัง้

คณะท�างานจัดการความรู้ โดยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน และน�าไปสู่การจัดท�าแผนงานจัดการความรู้ของกองแผนงานและวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 และเพื่อให้ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของกองแผนงานและวิชาการ 

สนบัสนนุการปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรปูธรรม และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้ได้มกีารแต่งตัง้

คณะท�างานจัดการความรู้ โดยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน และน�าไปสูก่ารจดัท�าแผนงานจดัการความรูข้องหน่วยงาน ซึง่ได้มกีารวเิคราะห์ประเดน็องค์ความ

รู้และน�าไปสู่การก�าหนดช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูล ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ 

 1. การอบรมสมัมนาและแบ่งปันความรู ้โดยได้มกีารพจิารณาและส่งบคุลากรเข้ารบัการอบรมตาม

สายงาน รวมถึงได้มีการจัดประชุมแบ่งปันองค์ความรู้ จ�านวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง

 2. การจดัท�ามมุหนงัสอื (KM Corner) โดยได้มกีารจัดหาเอกสารตามรายการหนงัสือ เอกสาร และ

ต�าราที่จ�าเป็น  และปรับปรุงห้อง 410 จัดวางต�าราเป็นมุมหนังสือ 

 3. การพัฒนาเว็บเพจการจัดการความรู้กองแผนงานและวิชาการ โดยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมจัดท�าเว็บไซต์ ผ่านโปรแกรม Joomla เพ่ือมาพัฒนาเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการและจัดท�าเว็บเพจ

การจัดการความรู้ได้อย่างยั่งยืน

 ซึง่จากการด�าเนนิงานท่ีผ่านมา พบปัญหาหลกัใน 2 ประเด็น คอื การก�าหนดแนวทางและแผนการจัดการ

ความรู้ในระดบักรม มคีวามล่าช้าและไม่ชัดเจน ท�าให้ไม่สามารถถ่ายทอดสูแ่ผนในระดบัหน่วยงานได้อย่างเป็นรปู

ธรรมชัดเจน  อีกประเด็นที่ส�าคัญคือ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรมี

การส่งเสรมิและปลูกฝังวฒันธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูต้ามค่านมิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป  
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 ส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ ได้พฒันา “มาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครฐั (Govern-

ment Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้น�าไปปรับปรุง

และ พัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ อันจะช่วยยกระดับการพัฒนา 

e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป ดังนั้น กองแผนงานและ

วิชาการ จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ เพื่อท�าหน้าที่

บริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปตาม

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้มาตรฐาน

เว็บไซต์ภาครัฐ 

ส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ ได้พฒันา “มาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครฐั (Govern-

ment Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้น�าไปปรับปรุง

การพัฒนาเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ

คณะท�างานพัฒนาเว็บไซต์ กองแผนงานและวิชาการ
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะท�างานฯ ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

	 •	 พัฒนาบุคลากร โดยการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการอบรมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร Joomla for CMS เพื่อน�ามาพัฒนาเว็บไซต์ของกองแผนงานและวิชาการ

	 •	 ส�ารวจเวบ็ไซต์กองแผนงานและวชิาการเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครัฐ พบว่ามหีลายส่วน

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งคณะท�างานได้ปรับปรุงเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้บริการ และการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)

 จากการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองแผนงานและวิชาการ ท�าให้ผลส�ารวจความพึงพอใจการใช้

บริการเว็บไซต์ มีความพึงพอใจมากที่สุด 42.9% พึงพอใจมาก 31% พึงพอใจปานกลาง 3% พึงพอใจน้อย 9.5% 

และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 7.1 % ซึ่งคณะท�างานฯ ยังต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อท�าให้เว็บไซต์มี

ประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น
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วิชาการ/สิ่งตีพิมพ์

ลำาดับ ชื่อเรื่อง กลุ่ม/ฝ่าย

1 คู่มือการติดตามผลการดำาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2558

กลุ่มติตตามและประเมินผล

2 แผนการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ 2558

กลุ่มติตตามและประเมินผล

3 ผลการดำาเนินงานรอบ 6 9 12 เดือน ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 เล่ม)

กลุ่มติตตามและประเมินผล

4 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุ่มติตตามและประเมินผล

5 แบบสรุปคำาของบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มนโยบายและแผน

6 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กลุ่มนโยบายและแผน

7 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา  
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปต่างประเทศ งบดำาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น  
เงินนอกงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน 
ในกำากับ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

กลุ่มนโยบายและแผน

8 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มนโยบายและแผน

9 แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558

กลุ่มนโยบายและแผน

10 รายงานสรุปผลการรับรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติราชการกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุ่มนโยบายและแผน

11 บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 
ประจำาปี 2558

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผลงานสนับสนุน
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คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

ลำาดับ เรื่อง รายชื่อบุคลากร

1 คณะกรรมการและคณะทำางานในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการอำานวยการ นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง 
นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท์
นางสาวสมถวิล สายนภา 
นางสาวชิสา นันทกิจ
นายประวัติ โตนกุลวัฒน์

คณะกรรมการวิชาการ นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง 
นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท์
นางสาวสมถวิล สายนภา 
นางสาวชิสา นันทกิจ
นายประวัติ โตนกุลวัฒน์

คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award นางวิณัฏฐา เอกฉมานนท์ 

คณะทำางานฝ่ายลงทะเบียน นางสาววรางคณา    อ่อนทรวง 
นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท์
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร 
นายจุมพต สังข์ทอง
นางสาวนำ้าฝน น้อยประเสริฐ 
นายปุญญภัค ถายา
นางสาวชิสา นันทกิจ 
นางกุลริสา สุทธิประภา
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา 
นางสาวลัดดาวัลย์    วงศ์ชาชม 
นายประวัติ โตนกุลวัฒน์ 
นายอนันต์ ใจมั่น 
นางสาวนำ้าเพชร ทาชาติ 
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
นายณัฐพล ศรียา 
นางสาวพิศมัย สุริยวรรณ 
นางสาวมาริษา ศรัณยูประสิทธิ์ 
นางสาวจินตนา กิ่งแก้ว 
นางสาวสมพร ระงับ  
นางนำ้าอ้อย  ระงับ
นางวรรณวิรี แป้งหอม 
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ลำาดับ เรื่อง รายชื่อบุคลากร

1 (ต่อ) คณะทำางานฝ่ายลงทะเบียน นางสาวสมถวิล สายนภา 
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ 
นางสาวศิริกัญญา คุณสุทธิ์ 

คณะทำางานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสถานที่ นายจุมพต สังข์ทอง

2 คณะทำางานดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวธัญญาภรณ์ มณีวงษ์

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ นายจุมพต สังข์ทอง

3 คณะทำางานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายจุมพต สังข์ทอง
นางสาวชิสา นันทกิจ

การจัดประชุม

ล�าดับ เรื่อง

1 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท�าแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย  ์ (ปี พ.ศ. 2559 – 2562)  
ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop with Systemic Approach)

2 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 

3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์

4 การประชุมประสานการจัดท�าแผนการประชุม อบรม สัมมนา ประจ�าปีงบประมาณ 2558 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามผลการด�าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

6 ประชุมสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

7 ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2558

9 อบรมระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

10 ทบทวนเป้าหมายการให้บริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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การพัฒนาบุคลากร

การอบรมหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก

ล�าดับ หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ผู้รับการอบรม

1 การจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กร
และการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติ
การ

8-9 มิถุนายน 2558 พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นายกฤตธี นรภัย
พิพากษา

2 การจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กร
และการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติ
การ

8-9 มิถุนายน 2558 พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวพิศมัย สุริยวรรณ

3 โครงการบ่มเพาะนักวางแผน
กลยุทธ์องค์กร (มือใหม่)

5-7 สิงหาคม 2558 พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นายนัฐพล ศรียา

4 โครงการบ่มเพาะนักวางแผน
กลยุทธ์องค์กร (มือใหม่)

5-7 สิงหาคม 2558 พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาววีรวรรณ ลอยมา

5 Burmese Level I (ภาษา
พม่า)

14 กุมภาพันธ์ - 19 
พฤษภาคม 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวสมฤดี   
พินิจอักษร 

6 สื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 14 กุมภาพันธ์ - 19 
พฤษภาคม 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นายปุญญภัค  ถายา

7 สื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 14 กุมภาพันธ์ - 19 
พฤษภาคม 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวศิริกัญญา  
คุณสุทธิ์

8 สื่อสารภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 14 กุมภาพันธ์ - 19 
พฤษภาคม 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาววีรวรรณ ลอยมา

9 ภาษาจีนกลาง 10 กุมภาพันธ์ - 10 
พฤษภาคม 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวธัญญาภรณ์  
มณีวงศ์

10 ภาษาจีนกลาง 10 กุมภาพันธ์ - 10 
พฤษภาคม 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวพิศมัย สุริยวรรณ

11 Joomla for CMS 31 มีนาคม - 2 
เมษายน 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวชิสา  นันทกิจ

12 Joomla for CMS 31 มีนาคม - 2 
เมษายน 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวน�้าเพชร ทาชาติ
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ล�าดับ หัวข้อเรื่อง วันที่น�าเสนอ ผู้น�าเสนอ

1 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 3 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

2 การตรวจเอกสาร TBT 7 พฤษภาคม 2558 กลุ่มวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์

3 เป้าหมายการให้บริการกรมและการก�าหนดตัวชี้วัด 28 เมษายน 2558 กลุ่มนโยบายและแผน

4 เป้าหมายการให้บริการกรมคืออะไร 30 มีนาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน

5 การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับบุคคล 3 มีนาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6 ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและ
สัมมนา

19 กุมภาพันธ์ 
2558

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

7 อบรมภาษาอังกฤษ (ปัจจุบัน ครั้งที่ 2/10 ครั้ง) 18 มิถุนายน – 27 
สิงหาคม 2558

วิทยากรภายนอก

8 Systematic Thinking &Mind Map 13 สิงหาคม 2558 กลุ่มติดตามและประเมินผล

ล�าดับ หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ผู้รับการอบรม

13 Joomla for CMS 31 มีนาคม - 2 
เมษายน 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นายประวัติ โตกุลวัฒน์

14 Joomla for CMS 31 มีนาคม - 2 
เมษายน 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาววีรวรรณ ลอยมา

15 Joomla for CMS 31 มีนาคม - 2 
เมษายน 2558

พัฒนาความรู้ในการ
บริหารยุทธศาสตร์

นางสาวมาริสา  
ศรันญูประสิทธิ์

16 การท�าแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)

27- 29 เมษายน 
2558

พัฒนาการด�าเนิน
งานตามหลักธร
รมาภิบาล

นายจุมพต    สังข์ทอง

17 การท�าแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)

27- 29 เมษายน 
2559

พัฒนาการด�าเนิน
งานตามหลักธร
รมาภิบาล

นายประวัติ โตกุลวัฒน์

18 การวางแผนประชาสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาองค์กร

4,11 กรกฎาคม 
2558

พัฒนาการด�าเนิน
งานตามหลักธร
รมาภิบาล

นางสาวน�้าฝน   
น้อยประเสริฐ 
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ประมวลภาพการประชุม การน�าเสนอ แบ่งปน ความรู้บุคลากรกองแผนงานและวิชาการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เปดให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและบุคลากร

วันที่ 3 มีนาคม 2558 ห้อง 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรกองแผนงานและวิชาการ 

ได้ทดลองใช้ระบบ DPIS โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์ให้ค�าแนะน�า

วันที่ 28 เมษายน 2558 ห้อง 410 ชั้น 4 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คุณสมฤดี พินิจอักษร วิทยากรกลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 

บรรยายหัวข้อ “เป้าหมายการให้บริการกรมและการก�าหนดตัวชี้วัด”



ก
อ

งแผ
นงานและว�ชาก

าร ก
รมว�ทยาศ

าสต
ร์ก

ารแพ
ทย์

55

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ห้อง 410 ชั้น 4 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คุณธิดารัตน์ นุชถนอม วิทยากรกลุ่มวิชาการและห้องสมุด กองแผนงานและวิชาการ 

บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบเอกสาร TBT: Technical Barriers to Trade”

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ห้อง 410 ชั้น 4 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คุณอนันต์ ใจมั่น วิทยากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป กองแผนงานและวิชาการ 

บรรยายหัวข้อ “ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง” 

โดยมี ผอ. วรางคณา อ่อนทรวง เป็นประธานการน�าเสนอ แบ่งปันความรู้
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การประสานงาน/นิเทศงาน

ล�าดับ เรื่อง

1 การศึกษาดูงานและติดตามผลการด�าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

2 การประสานและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 
สระบุรี

3 การประสานและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น

4 การประสานและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี

5 การประสานและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1ภูเก็ต

งานห้องสมุด
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ล�าดับ เรื่อง  จ�านวน

1. แกะและสแกนวารสารฉบับเก่า (ย้อนหลัง) 346 แผ่น

2. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูล 49 รายการ

3. ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขเอกสารอ้างอิง 574 รายการ

4. บันทึกข้อมูลวารสารลงฐานข้อมูล เพื่อสืบค้นบนเว็บไซต์ 63 บทความ

หมายเหต ุ สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BDMS

การประสานงานกับภายนอก

ล�าดับ เรื่อง 

1 ประชุมคณะกรรมการจัดท�าวารสารยุพรัตน์

2 ร่วมเป็นคณะบรรณาธิการวารสารยุพรัตน์ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
ท�าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขเอกสารอ้างอิง

3 Globe publication เรื่องใบเสนอราคา วารสาร IAP

4 ประสาน รายชื่อวารสารscience direct 

5 AB เอเชียบุ๊ค ขอใบเสนอราคาหนังสือ

6 AB เอเชียบุ๊ค ขอใบเสนอราคาหนังสือ

7 บริษัท magazine international ใบเสนอราคา และแก้ไขใบเสร็จ

8 color pack creation แจ้งเรื่อง web hosting 
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ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด

ล�าดับ เรื่อง จ�านวน

1 ยืม – คืนเอกสาร 5,292 เล่ม

2 บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลห้องสมุด และอัพเดท เพื่อสืบค้นบนเว็บไซต์ 420 รายการ

 

ค้นหาบทความวารสารต่างประเทศ

ล�าดับ เรื่อง จ�านวน

1 จัดหาบทความวารสารต่างประเทศ ประจ�าปี 2558 406 เรื่อง

ประสานงานกับห้องสมุดอื่น

ล�าดับ เรื่อง 

1 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

2 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 ส�านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา

6 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

งานบร�หารทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่ เรื่อง

การบรรจุแต่งตั้ง 1

การลงทะเบียนประวัติ 1

การประเมินเลื่อนระดับ 1

โอนย้าย 1

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 1

รวม 5
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การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดซื้อจัดจ้าง จำานวน (ครั้ง)

วัสดุสำานักงาน 22

วัสดุคอมพิวเตอร 10

วัสดุงานบ้านงานครัว 6

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3

วัสดุนำ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3

จ้างซ่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร 10

จ้างซ่อมครุภัณฑยานพาหนะ 7

จ้างเหมาบริการ 34

รวม 5



กิจกรรม
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การสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  29-31 มกราคม 2558 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558

ณ อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี
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การสัมมนาใหญ่เพื่อการจัดท�ายุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2559-2562

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ นนทบุรี
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การจัดประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าเดือนและสัญจรนอกสถานที่

การประชุมสรุปผลการด�าเนินการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ จังหวัดเชียงราย
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การชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการ ประจ�าปงบประมาณ 2559

ระหว่างวันที่ 3-20 กรกฎาคม 2558 ณ รัฐสภา

การสัมมนา เรื่องจัดท�าแผนปฏิบัติการป 2559 กองแผนงานและวิชาการ 

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558  ณ เพเสม็ดวิลล่า จังหวัดระยอง
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ชาวกองแผนงานและวิชาการ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป 2558 

กิจกรรมเป็นเจ้าภาพท�าบุญตักบาตรประจ�าเดือน ร่วมกับส�านัก พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

การประชุมคณะท�างาน PMQA หมวด 2 น�าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 สู่การจัดท�า PMQA  
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พนักงานราชการดีเด่นประจ�าป 2558 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : นายประวัติ โตกุลวัฒน์  

กองแผนงานและวิชาการจัดการอบรม เรื่อง ISO 9001: 2015 วันที่ 17 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
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กองแผนงานและวิชาการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายผ้าไทย 

การอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการจัดการความรู้ป 2558 กองแผนงานและวิชาการ



(ร้อยละ) ป ี56 ป ี57 ป ี58
75

65

15 100 83.33 3.3300 90.5 4.5250 100.00 5.0000

20 5 3.33 3.3300 4 4.0000 5.00 5.0000

15 5.0000 5 N/A 1.0000 2 2.0000 5.00 5.0000

15 5 N/A 1.0000 3.7 3.7000 4.75 4.7500

10
10

5 85 N/A 1.0000 2 2.0000 3.97 3.9700

5 3 N/A 1.0000 2 2.0000 5 5.0000

25
15

5 95 N/A 1.0000 99.83 5.0000 100 5.0000

5 95 71.40 1.0000 89.13 1.0000 100 5.0000

5

2 3 N/A 1.0000 N/A 1.0000 N/A 1.0000

3 3 2.00 2.0000 4 4.0000 5 5.0000

5 5 1.00 1.0000 4.6 4.6000 4.6 4.6000

10

2 5 N/A 1.0000 5 5.0000 5 5.0000

2 5 2 2.0000 3.5 3.5000 5 5.0000

3 5 N/A 1.0000 3 3.0000 3 3.0000

3 5 4 4.0000 4 4.0000 4 4.0000

50

0.0000 2.0055 3.5838 4.9710
หมายเหตุ: ผลการประเมิน

ตนเอง    = NA       = 1.00-1.49  = 1.50-2.49

= 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00

ตวัชีว้ดัที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจา่ย
งบประมาณรายจา่ยลงทุน

ตวัชีว้ดัที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดที ่2.1 ร้อยละของระดับความพงึ
พอใจผู้รับบริการ

ตวัชีว้ดัที่ 8 ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ตวัชีว้ดัที่ 9 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาตาม
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008/2015

มิตภิายใน : ดา้นประสิทธิภาพ

ตวัชีว้ดัที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจา่ย
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม
ตวัชีว้ดัที่ 4 การประหยดัพลังงาน

ตัวชี้วัดที ่4.1 การประหยดัพลังงานของ
กรม (ใชผ้ลคะแนนของกรม)

มิตภิายใน : ดา้นประสิทธิภาพ/การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

รวม

คะแนนเตม็ 5

ตวัชีว้ดัที่ 6 ระดบัความส าเร็จของการจดัท า
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ
ตวัชีว้ดัที่ 7 ระดบัความส าเร็จของการจดัการความรู้

ตัวชี้วัดที ่4.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยดัของ
หน่วยงาน

ตวัชีว้ดัที่ 5 ระดบัความส าเร็จในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

มิตภิายใน : ดา้นการพัฒนาองค์การ

มิตภิายนอก : ดา้นคุณภาพ

ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัริาชการ น้ าหนัก ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้ 
หมาย

ตวัชีว้ดัที่ 1 :  นโยบายของกรมและภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที ่1.1 ระดับความส าเร็จของร้อย
ละเฉล่ียถว่งน้ าหนักการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดที ่1.2 ความส าเร็จของการจดัท า
ค ารับรองและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที ่1.3 ระดับความส าเร็จของการ
จดัท าแผนกลยทุธ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตัวชี้วัดที ่1.4 ระดับความส าเร็จของการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองของหน่วยงานในสังกดั
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ ามี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

9 เดอืน

ผลงาน

6 เดอืน

คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน

มิตภิายนอก : ดา้นประสิทธิผล

0624-SD-008

3 เดอืน

ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (SAR Card)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

12 เดอืน

ผลงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง

คะแนนประเมิน
ตนเอง
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