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รายงานประจําป 25604 รายงานประจําป 25604

นางสาววรางคณา ออนทรวง

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ

สารจากผูบริหาร

 กองแผนงานและวิชาการเปนหนวยงาน

กลางที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร

และนโยบาย การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล

ของกรมวิทยาศาาตรการแพทย  เพื่อใหตอบสนอง

ตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหงชาตฉิบบัที ่12  และนโยบายไทยแลนด 4.0 

พรอมทั้งมุ งเนนการพัฒนาบุคลากรดานแผนงาน

และยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ใหมีศักยภาพที่สามารถรองรับวิสัยทัศน พันธกิจ 

ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายงาน

ประจําปฉบับนี้ไดรวบรวมผลงานดังกลาวซึ่งจะเปน

ขอมูลใหผูเกี่ยวของไดใชประโยชนตอไป
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บุคลากร

นางสาววรางคณา ออนทรวง
ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
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รายงานประจําป 25606

นายอดิศร หุนยนตนางนํ้าออย ระงับ

พนักงานบริการพนักงานบริการ

นางสาววันวิสาข ทองเปรม

นางสาวจินตนา กิ่งแกว

เจาพนักงานธุรการชํานาญงานเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา

นางสาวสมพร ระงับ

นายอนันต ใจมั่น นายประวัติ โตกุลวัฒน

นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา นางสาววันวิสาข ทองเปรม

พนักงานพิมพ ส.3 เจาพนักงานธุรการ

เจาพนักงานธุรการเจาพนักงานธุรการ

ฝายบริหารทั่วไป
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นางสาววีรวรรณ ลอยมา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

หัวหนากลุมนโยบายและแผน
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร

นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ นายปุญญภัค ถายา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางอมรรัตน เกษร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ



รายงานประจําป 25608

นางสาวสุพัสตา  นนกระโทก 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวชิสา นันทกิจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางสาวสมถวิล สายนภา นายจุมพต สังขทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย วงศชาชม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมติดตามและประเมินผล
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กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

หัวหนากลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ
นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมหองสมุด
นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐวาที่ ร.ต. รัฐพล ชาวสี

นายการัณยภาส ยาคา

นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

บรรณารักษปฏิบัติการนักวิเคราะหนโยบายและแผน

บรรณารักษ

นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ

งานหองสมุด

นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน นางสาวธิดารัตน นุชถนอม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ



รายงานประจําป 256010

 กรมวิทยาศาสตร
การแพทย เปนหนวยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่กอตั้งขึ้นมาพรอมๆ กับการ 
จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข เปน
เวลากวา 73 ป และไดมกีารปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงโครงสรางหลายครัง้ เพือ่ใหเกดิ
ความเหมาะสมกบับทบาทหนาที ่และใหทนัตอสภาพความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลย ีสังคมและส่ิงแวดลอม 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย เดือนมีนาคม 2485
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีภารกิจหลักดานการศึกษา วิจัย พัฒนาดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข เพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่นําไปใชในการวินิจฉัยรักษา ปองกัน ควบคุมโรครวมถึงการ
พฒันาและการตรวจสอบคณุภาพความปลอดภัยของผลติภณัฑและการบรกิารสขุภาพ พรอมทัง้เปนหองปฏบิตักิาร
อางอิงและประกันคุณภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงการตรวจวิเคราะหและเฝาระวัง
เพื่อประเมินความเสี่ยง และเตือนภัยสุขภาพ โดยในปงบประมาณ 2558 มุงเนนการดําเนินการในระบบคุณภาพ

ขอมูลทั่วไป

ความเปนมาของกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 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 

จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข เปน
เวลากวา 73 ป และไดมกีารปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงโครงสรางหลายครัง้ เพือ่ใหเกดิ
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กองแผนงานและวชิาการ แบงงานตามภารกจิ ออกเปน 1 ฝาย และ 4 กลุม ดังนี้

1. ฝายบรหิารงานท่ัวไป มหีนาท่ีความรบัผดิชอบ ดังนี้
  งานสารบรรณ
  งานการเจาหนาท่ีเบ้ืองตน 
  งานการเงนิ/บัญชี/งบประมาณเบ้ืองตน
  งานพสัดแุละยานพาหนะ
  งานอาํนวยการจดัการประชมุและสนบัสนนุกลุมภารกจิอืน่ ๆ
  ปฏิบัตงิานอืน่ทีเ่กีย่วของตามท่ีไดรบัมอบหมาย

2. กลุมนโยบายและแผน มหีนาท่ีความรบัผดิชอบ ดังนี้
  จดัทําขอเสนอเชิงนโยบายของกรมวทิยาศาสตรการแพทย
  จดัทําแผนยทุธศาสตรและแผนปฏบิติัการดําเนนิงานของกรมวทิยาศาสตรการแพทย
  จดัทําแผนงบประมาณของกรมวทิยาศาสตรการแพทย
  การประสานตดิตามดานการเมอืง คณะรฐัมนตร ีรฐัสภา และวฒุสิภา
  ดาํเนนิงานตามโครงการและกจิกรรมพเิศษตามนโยบาย
  ปฏิบัตงิานอืน่ทีเ่กีย่วของตามท่ีไดรบัมอบหมาย

3. กลุมตดิตามและประเมนิผล มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบ ดังนี้
  ตดิตาม ควบคมุ กาํกับ การดาํเนนิงานใหสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ

โครงการตางๆ 
  พฒันาระบบการตดิตาม กาํกบั และประเมนิผลเชงิกลยทุธ
  ประเมนิผลการดาํเนนิงานของกรมวทิยาศาสตรการแพทย
  ปฏิบัตงิานอืน่ทีเ่กีย่วของตามท่ีไดรบัมอบหมาย

4. กลุมวชิาการและวเิทศสมัพนัธ มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบ ดังนี้
  พฒันานโยบายและกลยทุธการตางประเทศ
  พฒันาความรวมมอืระหวางประเทศดานวทิยาศาสตรการแพทย
  ประสานและตดิตามความตกลงระหวางประเทศดานวทิยาศาสตรการแพทย
  สนบัสนนุงานดานวชิาการของกรม 
  ดาํเนนิการจดัประชมุกรมวทิยาศาสตรการแพทย
  ประสานงานการดาํเนนิการระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015
  ปฏิบัตงิานอืน่ทีเ่กีย่วของตามท่ีไดรบัมอบหมาย

5. งานหองสมดุ มหีนาท่ีความรบัผดิชอบ ดังนี้ 
  จดัหา/จดัซือ้ทรพัยากรสารสนเทศ
  บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ
  ปฏิบัตงิานอืน่ทีเ่กีย่วของตามท่ีไดรบัมอบหมาย

งานตามภารกิจ
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กองแผนงานและวิชาการ     33  ตําแหนง

ผูอาํนวยกองแผนงานฯ (1)       1  ตาํแหนง

ฝายบริหารทั่วไป

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

กลุมติดตามและประเมินผล

ขาราชการ 4 ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)   126
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (1)   128
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (2) 127,129
ลูกจางประจํา 1 ตําแหนง
พนักงานพิมพ ส.3 (1)
พนักงานขาราชการ 1 ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ (1)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ (2)
พนักงานบริการ (3)

เลขที่                                   
ตําแหนง

เลขที่                                   
ตําแหนง

เลขที่                                   
ตําแหนง

เลขที่                                   
ตําแหนง

ขาราชการ 5 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (1)           134
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (2)                136,138
นกัวเิคราะหนโยบายและแผนปฏบิตักิาร (2)                           135,137
พนักงานราชการ 1 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (1)
ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง 2 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (2)

ขาราชการ 4 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (1)    140
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (1)    141
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ (1)         143
บรรณารักษปฏิบัติการ (1)    144
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 ตําแหนง
บรรณารักษ (1)
ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง 2 ตําแหนง
นักวิเทศสัมพันธ (1)
เจาพนักงานธุรการ (1)

ขาราชการ 3 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (1) 130
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (1) 131
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (1) 132
พนักงานราชการ 1 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (1)
ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง 3 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (3)

ขาราชการ   16 ตําแหนง

ลูกจางประจํา  1 ตําแหนง

พนักงานราชการ 4 ตําแหนง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 ตําแหนง

ลูกจางชั่วคราว 2 ตําแหนง
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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



รายงานประจําป 256014

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 2560

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

ผลผลิตท่ี 2 กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน
ศูนยกลางขอมูลอางอิงทางหองปฏิบัติการ
ท่ีมีความทันสมัยและสามารถตอบปญหาทาง 
การแพทยและสาธารณสขุไดอยางทนัเหตกุารณ
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและยกระดับ

การบริหารจัดการขอมูลอางอิงทาง
หองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 

7.0000 7.000 100

ผลผลติท่ี 4 เปนหนวยงานกลางในการกาํหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติ
การของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
  กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรฐานและ

พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทาง 
การแพทยและสาธารณสขุทัง้ในระดบั
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

2.5000 1.7689 70.76

รวม 5.2700 4.5389 86.12

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 2560

ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2560

ผลผลิต/กิจกรรม จํานวน (ลานบาท)

ผลผลิตที่ 2 กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน
ศูนยกลางขอมูลอางอิงทางหองปฏิบัติการ
ที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปญหา
ทางการแพทยและสาธารณสุขไดอย าง
ทันเหตุการณ
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและยกระดับ

การบริหารจัดการขอมูลอางอิงทาง
หองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 

7.0000

ผลผลิตที่ 4 เปนหนวยงานกลางในการ
กําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง
หองปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
  กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรฐานและ

พัฒนาศักยภาพห องปฏิบั ติการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขทั้ง
ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

2.5000

รวม 9.5000

ผ2 ก1 ผ4 ก1

73.68%

26.32%
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

หลักการและเหตุผล

 ตามแผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป มุงเนนขบัเคลือ่นใหประเทศไทยไปสูวสิยัทศัน “ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตสาระสําคัญใน 3 ประเด็น คือ หนึ่ง 
มคีวามม่ันคงปลอดภยั จากภยัและการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทกุระดบั ทัง้ระดบัประเทศ 
สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สองมีความมั่งคั่งจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมลาของการพัฒนาลดลง ประชากร
ไดรับผลประโยชนจากการพฒันาอยางเทาเทยีมกนัมากข้ึน และสามมคีวามยัง่ยนืโดยการพัฒนาทีส่ามารถสรางความเจรญิ 
รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวงสาธารณสขุ ประจําป พ.ศ. 2552 และแผนยทุธศาสตรกรมวทิยาศาสตรการแพทยประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2563 ไดกําหนดใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทหนาที่วิจัยและพัฒนาดานการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ การพัฒนาหองปฏิบัติการอางอิง ใหเกิดองคความรู
และเทคโนโลยี สําหรับ เฝาระวัง  ประเมิน สื่อสารแจงเตือนภัย และกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพไดอยางเหมาะสม เพื่อมุงผลใหเกิดการนําองคความรูไปใชประโยชนในการปองกันและเสริมสรางสุขภาพ
ที่ดีแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวมถึงยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในสังคมโลก นั้น

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดมีการนํามาตรฐานการบริหารจัดการองคการตามเกณฑ ISO 9001 : 2015 
เปนหลักในการกําหนดกระบวนการบริหารงานองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรม เพื่อมุงเนนใหหนวยงาน
ตางๆในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผลิตองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผูรับบริการและมีสวนไดสวนเสีย
สามารถนําใชใหประโยชนในดานการแพทยและสาธารณสุขไดอยางสูงสุด โดยกระบวนการประกอบไปดวย การจัดทํา
ขอเสนองานวจิยั การตดิตามประเมนิโครงการ และการใชประโยชนองคความรู เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยในสวนของ
ขัน้ตอนการจดัทาํขอเสนองานวจัิยและติดตามประเมินโครงการ กองแผนงานและวชิาการรวมกบัสาํนกัวชิาการวทิยาศาสตร
การแพทยเปนผูรบัผดิชอบหลกัในการกาํหนดหลกัเกณฑการพจิารณา ทบทวน และตดิตามผลการดาํเนนิงานโครงการวจิยั
ของกรมใหเปนไปตามหลกัวชิาการตามระยะเวลาทีก่าํหนด ซึง่ปจจบุนักรมวทิยาศาสตร-การแพทยมกีารใชงานระบบฐาน
ขอมูลใน 2 สวน คือ 
 1. ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (national Research Management System: NRMS) ซึ่งเปนระบบ
ที่สภาวิจัยแหงชาติเปนผูดูแลและรับผิดชอบระบบ สําหรับสนับสนุนการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยและกํากับติดตาม
โครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐตางๆ
 2. ระบบติดตามผลการดําเนินการ/การใชจายงบประมาณ (Department Operation Center: DOC) สําหรับ
เปนระบบในการกํากับและติดตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประมาณประจําปของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย  
 ทั้งน้ีตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มีรายละเอียดขอมูลท่ีดําเนินการแลวเสร็จท้ังสิ้น 90 61 60 55 
และ 47 โครงการ ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามในกระบวนการบริหารจัดการองคความรูจากงานวิจัยและประเมิน
ความเสี่ยงที่แลวเสร็จ ยังไมสามารถผลักดันสูการใชประโยชนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับกรมไดอยาง
เปนรูปธรรมเทาที่ควร

นายจุมพต สังขทอง และคณะ  
กลุมติดตามและประเมินผล
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 ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผูบรหิารไดเลง็เหน็ความสาํคญัในสวนนีแ้ละไดกาํหนดเปนตวัชีว้ดัคาํรบัรองปฏบิตัิ
ราชการประจาํปของกรม “ความสาํเร็จของการจดัทาํฐานขอมลูนวตักรรมดานวทิยาศาสตรการแพทย” เพือ่สนบัสนนุการ
สรางความเปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของกรมตอไป ซึ่งไดกําหนดเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถถายทอดและใชประโยชน องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามแผนที่กําหนด
ไว รอยละ 100  โดยในปจจุบันไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาการบริหารจัดการ
นวัตกรรมของกรม และกาํหนดมาตรฐานกระบวนการบรหิารจดัการองคความรู เทคโนโลย ีและนวตักรรมกรมวทิยาศาสตร
การแพทย ซึ่งมีรายละเอียดประกอบไปดวย การแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการนวัตกรรมของกรม
และการกําหนดประเด็นขอมูลตางๆที่มีความจําเปนตอการตัดสินใจในการบริหารจัดการองคความรู  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และนําไปสูการจัดทําฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย 
และรวบรวม วิเคราะหขอมูลผลงานการศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยของกรมฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแผน
การถายทอดและใชประโยชน องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

 ดังน้ัน กองแผนงานและวิชาการจึงมีความจําเปนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม 
องคความรู กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงานองคความรูจากการวิจัยและประเมิน
ความเส่ียงไดสูการใชประโยชนในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จได
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว   

วัตถุประสงค

 1. เพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนการกําหนดแผนการเผยแพรและใชประโยชนองคความรู  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทย ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชยที่เหมาะสม
 2. เพ่ือเปนฐานขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายดานงานวิจัย พัฒนา และดานประเมินความเสี่ยงของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและมีสวนไดสวนเสียในแตภาคสวนได
อยางเหมาะสม
 3. เพื่อสนับสนุนการกํากับและดูแลทรัพยสินทางปญญาของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

กลุมเปาหมาย 

 1. ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 2. คณะกรรมการบริหารจัดการ องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทย
 3. ผูปฏิบัติงานในดานการวิจัยและประเมินความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ตัวชี้วัด
 มีระบบฐานขอมูลบริหารจัดการ องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทย (1 ระบบ) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ
 1. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัยและประเมินความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
นาํไปสูการใชประโยชนในการแกไขปญหาดานสขุภาพของประเทศและรองรบัการพฒันาระบบสาธารณสขุของประเทศไทย
ไดอยางเปนรูปธรรม
 2. ผูบริหารของกรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถกําหนดแนวทาง นโยบาย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดานงานวิจัยและประเมินความเสี่ยงของกรมใหตอบสนองตอความตองการทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชยใหทัน
ตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย
 3. บุคลากรดานงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการตอยอด 
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดอยางเหมาะสม
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แผนยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย ระยะ 20 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2579

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร และคณะ 
กลุมนโยบายและแผน

 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนวิสัยทัศนที่สนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกัน ดานความมัน่คงในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอยางมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รไีมเปนภาระ
ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน
ใหขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจ
ถงึอนาคตของประเทศไทยรวมกนั และเกดิการรวมพลงัของทกุภาคสวนในสงัคม ทัง้ประชาชน เอกชน ประชาสังคม 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูง
อยู ในกลุ มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ไดแก 

 (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

 (2)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

 (3)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 (4)  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 (5)  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (6)  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เปนไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะนําประเทศไทยกาวสู 
Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเปนสังคมเมือง สังคมผูสูงอายุ ซึ่งใน ป 2573 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุ
ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งการเขาสูการเชื่อมตอการคาและการลงทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
และลดความเหลื่อมลํ้าการเขาถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการดําเนินงาน ไดกําหนดแผนเปน 4 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 
การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2 เปนการสรางความเขมแข็ง ระยะที่ 3 ดําเนินการใหเกิดความยั่งยืน ระยะที่ 4 
ประเทศไทยจะเปนผูนําดานการแพทยและสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย 
 เมื่อสิ้นแผนในป 2579 โดยแผนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมาย คือ “ประชาชน 
สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ภายใตการพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดาน คือ 
 1. การสงเสริม สุขภาพและการปองกันโรค (P&P Excellence) 
      2.  ระบบบริการ (Service Excellence) 
      3.  การพัฒนาคน (People Excellence) 
      4.  ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) 
 เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มี ความสุข 
และระบบสุขภาพยั่งยืน” นโยบายอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ระยะ 20 ปตองสนองตอนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรไทย
แลนด 4.0 และนโยบายของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรชาติ คือ กรอบการพัฒนา
ระยะยาว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” นาํไปสูการพฒันาใหคนไทยมีความสขุและตอบสนองตอการบรรลซ่ึุงผลประโยชน
แหงชาต ิในการทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติสรางรายไดระดบัสงูเปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสขุของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ จากยุทธศาสตร 
20 ป เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขคือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 
(เปนสิ่งที่ตองทํา) กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทอยางมากจะตองทําใหสําเร็จอยางชัดเจน มีประโยชน
ตอประเทศชาติมหาศาล  เรื่องพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ การเนนประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง 4 ดาน 
(4 Excellence)                
 1.  Prevention & Promotion Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)  
 2. Service Excellence (บริการเปนเลิศ)                 
 3. People Excellence (บุคลากรเปนเลิศ)       
 4. Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)  
 กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ เปนองคกรหลกัทีร่วมพลงัดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางการแพทย โดยมีภารกิจ 3 ดาน เพื่อมาสนับสนุนสาธารณสุข 4.0 อันประกอบไปดวย Herb, Biotech & 
Bio-Med และ Health tech คือ 
 1. การพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือสรางสุขภาพ
และสงเสริมความสามารถในการแขงขัน  
 2. สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงและกํากับ
ดูแลมาตรฐานของหองปฏิบัติการ 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป กระทรวงสาธารณสุข
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 3. การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและเสริมสรางการคุมครองผูบริโภค
ใหมีความยั่งยืน 
 ดังน้ัน กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดทําการวิเคราะหแนวทางเพื่อตอบสนองตอการเปนประเทศไทย 
4.0 ของรัฐบาล โดยการมุงขับเคลื่อนดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย การวิจัยและการพัฒนา 
 การสรางนวัตกรรม และสรางองคความรูและนําภูมิปญญาตอยอดสรางมูลคาเพิ่ม สรางความเชื่อมั่น 
ตลอดจนการถายทอดความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีสู เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ SMEs 
ภาคประชาคมและชุมชน โดยคํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น และการถายทอดถายทอดองคความรู สนับสนุน
ผูประกอบการ
 ทั้งนี้จุดเนนของกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข 
สามารถจําแนกเปนภารกิจหลัก 2 ประเด็น ประกอบดวย 
 1)  สนับสนุน Smart Products เปนการสนับสนุนองคความรูและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของประเทศ เปนการสนับสนุนภาคผูประกอบการและเอกชน
ใหสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ทั้งนี้ผลงานสําคัญ ประกอบดวย การพัฒนายาชีววัตถุ ประเภท Bio 
similar, ชีวเภสัชภัณฑ สามารถชวยสรางมูลคาทางการแขงขันของประเทศไดประมาณ 3.5 หมื่นลานบาท
ตอป, เวชสําอาง, ชุดตรวจวินิจฉัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย, Pharmaceutical Products (Organic Vit C)
(มะขามปอม) Antifungal Gel (รากทองพันชั่ง) Herbal medicine for the Clinical management of 
Betathlassemia (ex. ใบสน ดอกกระเทยีมเถาเงา กระชายดํา ใบโมกบานและตนสาบแรง สาบกา), Food (Novel, 
Health claim, Food Additive, Functional Food, Medical Food Register) สามารถชวยสรางมูลคาทางการ
แขงขันของประเทศไดประมาณ 5 แสนลานบาทตอป ซ่ึงภารกิจทางดาน Smart Products จะสามารถสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจของชาติภาพรวมในระยะ 5 ปแรกไมนอยกวาประมาณ 1 ลานลานบาท  ตัวอยางเชน 
ยาชวีวตัถ ุประเภท Bio similar  ม ี9 รายการทีกํ่าลังดําเนนิการ มลูคาตลาดในประเทศไทย จํานวน 2,200 ลานบาท 
ตลาดอาเซียน จํานวน 11,000 ลานบาท และตลาดโลก จํานวน 657,000 ลานบาท เปนตน 
 2) สนับสนุน Smart Hospitals เปนภารกิจท่ีเนนการสรางความมั่นคงใหกับประเทศและลดความ
เหล่ือมลํ้าในการเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขดวยองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ทั้งน้ีผลงานสําคัญ โดยคํานึงถึงประเด็น โรคสําคัญของประเทศ โรคอุบัติใหม และโรคเดิมที่กลับมามีปญหา 
ความมีสุขภาพที่ดีใหเกิดประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย 4H (Head, Hand, Heart, and Health) โดย
อาศัยวิทยาศาสตรการแพทยข้ันสูง ประกอบดวยกลุม EID (AMR,MALC TOF) สามารถลดคาใชจายของ
ประเทศได 2.5 แสนลานบาท, การพัฒนาคนตามกลุมวัยตั้งแตตั้งครรภจนถึงสูงอายุ โดยอาศัยวิชาการและ
การนํามาสูการปฏิบัติในกลุมเปาหมายเหลานี้ คือ ประกอบดวย Maternal & Child Health (MCH) Aging 
Society, Stem cell & Regenerative Medicine สามารถลดคาใชจาย 3 แสนลานบาท และกลุม Precision 
Medicine ประกอบดวย วัณโรค, มะเร็ง, และ Pharmacogenetic สามารถลดคาใชจาย 3 แสนลานบาท 
และการเสริมสรางอาหารท่ีมีคุณภาพ โดยการสงเสริม Hospital Food Safety เข็มมุงของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยที่เรงผลักดันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศที่สําคัญ อาทิ
 -  DMSc Genomic Medicine ประกอบดวย Medical Genomics โดยมีการจัดทําฐานขอมูล
คนไทย 10,000 ราย ระบบขอมูลพันธุกรรมการแพทย เภสัชพันธุศาสตรเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล, Genomic 
Medicine Gene editing ELSI framework (Southeast Asian database Gene editing) Best practice of 
Genomic Medicine (Regulatory framework for genomics data transfer within ASEAN All Thais can 
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access to necessary medical genomic data) Asean training center for genomics (Regulatory body 
for genomics data sharing) Asia level (One of the leading Genomics Medicine Institute in Asia) 
จนไดเปนระดับ Genomics Literacy
 - DMSc Stem Cell & Regenerative Medicine ประกอบดวยการวางรากฐานดานองคความรู 
เทคโนโลยี และบุคลากร หองปฏิบัติการตนแบบดานเซลลตนกําเนิดตามมาตรฐานสากล ท้ังกระบวนการ
เตรียมและตรวจสอบคุณภาพ การเตรียมความพรอมในการเตรียมผลิตภัณฑวิศวกรรมเน้ือเยื่อ หรือ Tissue 
Engineering Products การเตรียมความพรอมในการเตรียม Immune Cell Therapy Products และเตรียม
ความพรอมในการเตรียม Gene Therapy Products มุงสูเครือขายระดับเอเชีย เปาหมายคือผูปวยสามารถเขาถึง
การรักษาโดยใชเซลล เซลลตนกําเนิด วิศวกรรมเนื้อเยื่อ และยีนบําบัดไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
นับเปนการสรางความมั่นคงดานสุขภาพ นําไปสูการพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
 ทั้งนี้หากกรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถขับเคลื่อนภารกิจ Smart Hospital และ Smart Products         
ไดสําเร็จจะสงผลใหประเทศไทยกาวสูการเปนผูนําทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอาเซียน ในเวลา 5 ป 
และติด 1 ใน 3 ของเอเชียในเวลา 10 ป และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังน้ี คือ ประเทศไทยสามารถลดคา
ใชจายทางดานสาธารณสุขไดประมาณ 1 ลานลานบาทตอปในปแรก และสรางสามารถชวยสงเสริมศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศในเชิงเศรษฐกิจไดประมาณ 6 แสนลานบาทตอป รวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 ลานลานบาท
ตอป อีกทั้งยังสงผลใหประชาชนซึ่งเปนทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศ มีสุขภาพที่ดีตลอดทุกชวงกลุมวัย
เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศไทย และทําใหประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนประเทศชั้นนําทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของภูมิภาคเอเชีย กาวสูความเปนประเทศไทย 4.0 หลุดจากกับดัก
รายไดปานกลาง และเปนประเทศที่พัฒนาแลวอยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อยางแนนอน
แผนแมบทของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ระยะ 20 ป มีดังตอไปนี้
 1. โครงการพัฒนาผูประกอบการ OTOP และ SME
 2. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุผล
 3. โครงการจัดทําและยกระดับฐานขอมูลนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย
 4. โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการอางอิงดานชันสูตรโรคและดานคุมครองผูบริโภค
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตชุดทดสอบ (Test kit และ Rapid test)
 7. โครงการคุณภาพอาหารปลอดภัย
 8. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับปจจัยเสี่ยงจากมลพิษและสี่งแวดลอม
 9. โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานพันธุศาสตรการแพทย
 10. โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานเซลลตนกําเนิด
 11. โครงการยกระดับนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อใชปองกันแกไขปญหายาเสพติด
 12. โครงการยกระดับศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทยตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0
 13. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมดวยผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
 14. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรดวยวิทยาศาสตรการแพทย
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 นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดมีการกําหนดนโยบายสนับสนุน
ใหหนวยงานในสังกัดจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจ
ของกรม เพื่อสงเสริมใหหนวยงานตางๆ เกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในดานตางๆ 
และนําสูการพัฒนาและนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับหนวยงาน หนึ่งในนั้นคือ ชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผน
งานยุทธศาสตรและการติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อพัฒนาองคความรูดานแผนงาน
ยทุธศาสตรทีเ่หมาะสมใหแกบุคลากรทีเ่ก่ียวของ พฒันาระบบการบรหิารจดัการและขบัเคลือ่นแผนงานยทุธศาสตร
ของกรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายที่กรมกําหนดไว โดยมีกองแผนงานและวิชาการ
เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
 ในป พ.ศ. 2560 ไดมีการทบทวนรายชื่อและแนวทางการดําเนินงานชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงาน
ยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย จากหนวยงานตางๆ ภายในกรม 28 แหง ซึ่งกองแผนงานและวิชาการ
ไดดําเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1 โดยสามารถสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดทั้งหมด 3 หัวขอ ดังนี้
 1. การถายทอดแผนยุทธศาสตรของกรมสูระดับบุคคล แลกเปลี่ยนแนวทางในการถายทอดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรของกรมสูการจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่สามารถ
ขับเคลื่อนองคการสูเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางเปนรูปธรรม
 2. กระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
และแบบฟอรมตางๆในการจดัทําแผนยทุธศาสตร การจดัทาํโครงการตามแผนปฏบิตักิารเพือ่เสนอขออนมัุตจัิดสรร
งบประมาณ และการกาํกบั ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิงาน ทีม่คีวามเปนเลศิและจะทาํอยางไรจงึจะสามารถ
ปรับใชไดอยางเหมาะสมในระดับกรม
 3. การพัฒนาองคความรูของบุคลากร แลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานแผนงาน
และยุทธศาสตรของเครือขายผูปฏิบัติงานใหศักยภาพในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนทั้งในระดับหนวยงาน
และระดับกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
 จากนั้นกองแผนงานและวิชาการไดดําเนินการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติบริหาร
แผนงานยุทธศาสตรและการติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตรการแพทยคร้ังท่ี 2 ณ โรงแรมพาวิเล่ียน 
จังหวัดกาญจนบุรี ในระหวางวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 โดยใชรูปแบบการประชุมแบบกลุมยอย 4 กลุม
ตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  คือ กลุมที่ 1 สรางความเปนเลิศงานวิจัยและนวัตกรรม 
กลุมที่ 2 พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองตอปญหาทางการแพทยและสาธารณสุข  
กลุมที่ 3 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และกลุมที่ 4 ยกระดับองคการ
สูความเปนเลิศ

การดําเนนิงานชุมชนนกัปฏบิติับรหิารแผนงานยุทธศาสตรและการตดิตามประเมนิผล 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลงานเดน กองแผนงานและวิชาการ ในปงบประมาณ 2560
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 ในสวนประเดน็การวเิคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนาในการขบัเคลือ่นปฏบิตัริาชการประจาํป 2560 
นั้นใหนําเกณฑการวิเคราะหระดับผลกระทบของปญหาโดยอางอิงตามตารางตอไปนี้

ระดับ ระดับผลกระทบ อธิบาย

1 ตํ่ามาก
เปนปญหาที่พบทั่วไปในองคกรไมสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

2 ตํ่า
เปนปญหาซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ใหเกิดความลาชา

3 ปานกลาง
เปนปญหาซึ่งสงผลกระทบใหหนวยงานไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ระบุไวในแผน
ปฏิบัติราชการของหนวยงานได

4 สูง
เปนปญหาท่ีพบในการดําเนินงานซึ่งสงผลระทบใหไมสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีระบุ
ในปฏิบัติราชการประจําปของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

5 สูงมาก
เปนปญหาที่สงผลกระทบใหไมสามารถบรรลุตามเปาประสงคที่ระบุในแผนยุทธศาสตร
ของกรม และ สงผลตอบทบาทภารกิจตามกฎหมายของกรม

 โดยใชกรอบแนวทางในการวิเคราะหตามหลัก 4M ไดแก
 1. บุคลากร (Man)
 2. งบประมาณ (Money)
 3. กระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ (Management)
 4. ทรัพยากรและขอมูลสารสนเทศ (Material)

 ประเด็นที่ 1 : การถายทอดแผนยุทธศาสตรของกรมสูระดับบุคคล
 รูปแบบการดําเนินงานในปจจุบันของหนวยงาน
หนวยงานมีกลไกในการกําหนดทิศทางและรูปแบบการดําเนินงานโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

 โดยมีการกําหนดประเด็นใหแตละกลุมทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวแบบที่เปนเลิศและวิเคราะหสูการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาระดับกรม ใน 3 ประเด็น คือ การถายทอดแผนยุทธศาสตรของกรมสูระดับบุคคล 
กระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตรสู ยุค DMSc 4.0 และการวิเคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนา
ในการขับเคลื่อนปฏิบัติราชการประจําป 2560
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รูปแบบการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

ผอ./ผูบริหารใน
ระดับหนวยงาน

ผูปฏิบัติงาน/กลุม/
ฝาย

ผูบริหารในระดับ
หนวยงาน/กพว./
คณะกรรมการที่ได
รับมอบหมาย

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับหนวยงาน/
หัวหนากลุม/ฝาย/
คณะกรรมการที่ได
รับมอบหมาย

ผูปฏิบัติงาน

หนวยงาน /กพว./
ผูที่ไดรับมอบหมาย

(ไมผาน)

2. กําหนดหัวขอโครงการหรือประเด็นมอบใหแตละกลุมจัดทําโครงการเสนอกรมเพื่อพิจารณา

1. หนวยงานรับทราบนโยบายของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

5. หนวยงานจัดสงขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณใหกรมเพื่อพิจารณา

4. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

3. จัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่กําหนดไว

9. ติดตามประเมินผลโครงการ โดยผานรูปแบบคณะกรรมการหรือการประชุม
ประจําเดือนของหนวยงาน (ปรับปรุง/แกไขปญหา/เก็บขอมูล)

6. ผูบริหารพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการ

(ผาน)

7. กําหนดเปนตัวชี้วัดระดับบุคคล (IPA ) ของผูปฏิบัติงาน (กําหนดแนวทางการประเมิน/ 
กําหนดสัดสวนนํ้าหนัก)

8. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด

ปรับปรุงแกไข      
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การวิเคราะหแนวทางปฏิบัติ

 จากการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ เมื่อถึงการดําเนินงานในปจจุบัน พบวามีประเด็นสําคัญที่เปน
อุปสรรคตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดังนี้
 1. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของกรมวิทยาศาสตรการแพทยยังขาดการวิเคราะหในสวนของความ
ตองการของประเทศหรือผูรับบริการมาท่ีครอบคลุมรอบดานและเปนปจจุบัน สงผลใหแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบตักิารของกรมวทิยาศาสตรการแพทยไมสามารถส่ือใหเหน็ถงึผลสัมฤทธิท์ีห่นวยงานอืน่จะนาํไปตอยอดสู
การใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
 2. การจัดทํา ทบทวน และการถายทอดแผนนโยบาย/ยุทธศาสตรสูหนวยงานภายในกรมมีความลาชา 
และไมสอดคลองกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหนวยปฏิบัติงานตองยึดตามแผนยุทธศาสตรเกาใชพลาง
ไปกอน สงผลใหกระบวนการจัดสรรงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติงานระดับหนวยงานมีความลาชากวาแผนที่
กําหนดและไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่ใชอยูในปจจุบัน 
 3. กระบวนการสื่อสารและถายทอดแผนยุทธศาสตรสู ระดับบุคคลยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
ชองทางการสื่อสารไมเหมาะสมกับกลุมคนที่มีระดับการปฏิบัติงานตางกัน ทําใหผู รับสารบางกลุมไมเขาใจ
อยางแทจริง สงผลใหบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตรขาดความเขาใจและตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
 4. การกําหนดรายละเอียดและการถายทอดตัวช้ีวัดสูผูปฏิบัติงานยังขาดความชัดเจน เชน ในประเด็น
ยุทธศาสตรสรางความเปนเลิศดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปาหมายตัวชี้วัดระบุวา ท่ีระดับ 5 คะแนน 
งานวิจัยกรมตองแกปญหาดานสาธารณสุขระดับประเทศ 3 เรื่อง ระดับอาเซียน 1 เรื่อง และระดับสากล 1 
เรื่อง (ไมไดกําหนดวาเรื่องใด/ประเด็นอะไรบาง) สงผลใหหนวยงานไมสามารถกําหนดผลลัพธที่ถายทอดสูระดับ
หนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม 
 5. ในบางหนวยงานไมมีการแปลงแผนยุทธศาสตรสู การกําหนดหัวขอหรือประเด็นของการจัดทํา
โครงการที่ชัดเจนในแตละป แตจะใหกลุม/ฝายจัดทําขอเสนอโครงการไดโดยอิสระ เนื่องจากหนวยงานใหความ
สําคัญงานของตนเองมากอนท่ีจะมองภาพรวมของกรม รวมถึงหนวยงานตองมีภารกิจอื่นรวมดวย เชน งานดาน
บริการ เปนตน ซึ่งทําใหการจัดทําโครงการโดยสวนใหญไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรม สงผลใหการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของกรมในภาพรวมเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 6. ในการจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการยังขาดกลไกในการวิเคราะหประเมินสภาพปญหาและ
ความเปนไปไดของขอเสนอโครงการที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ทั้งในดานวิชาการ ความพรอมของทรัพยากร และดานบุคลากร ซ่ึงเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ
จึงมีโครงการบางสวนที่ตองขอยกเลิกโครงการเนื่องจากไมสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวได 
 7. ผู ปฏิบัติงานยังขาดความเขาใจในการจัดทําแผนงานโครงการที่ถูกตองในทุกประเด็นตามที่กรม
กําหนดไว เชน การกําหนดตัวชี้วัดที่ไมเหมาะสมและไมสามารถตรวจประเมินไดในสภาพความเปนจริง 
หรือไมสามารถบงชี้กลุมเปาหมายของโครงการ (ที่เปนบุคคลหรือหนวยงาน) ไดอยางถูกตอง 
 8. ประเด็นยุทธศาสตรสรางความเปนเลิศดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีขอกําหนดดานระยะเวลา
ในการกลั่นกรองพิจารณาขอเสนอโครงการตามระยะเวลาที่กรมกําหนดแตในการปฏิบัติงานจริงขอกําหนดเวลา
ดังกลาวไมเพียงพอตอการจัดทําและพิจารณาขอเสนอโครงการในระดับหนวยงาน (ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน) 
ซึ่งในกรณีที่หนวยงานมีระบบในการประเมินขอเสนอโครงการและจําเปนตองสงกลับใหนักวิจัยแกไขรายละเอียด
ใหเหมาะสมจะไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวได 
 9.  การจัดทําแผนงานโครงการบูรณาการการโดยมอบหมายใหหนวยงานเจาภาพหลักดําเนินการจัดสรร/
โอนเงินงบประมาณใหแกหนวยงานท่ีรวมดําเนินการไมมีความชัดเจน และบางโครงการถูกปรับลดงบประมาณ
ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนดไว สงผลใหการกํากับติดตามผลการดําเนินงานเกิดความ
ลาชาตามไปดวย
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 10. หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งในระดับกรมและระดับหนวยงานยังขาดความชัดเจน
ในการใหนํ้าหนักความสําคัญของประเด็นตางๆ วาประเด็นใดควรใหนํ้าหนักเทาใด เชน ความสอดคลองกับ
นโยบายและพันธกิจความเหมาะสมในเชิงวิชาการ เปนตน สงผลใหบางโครงการถูกปรับลดงบประมาณ ทําให
ไมสามารถดําเนินงานโครงการไดตามแผนที่กําหนดไว และบางสวนตองมีการยกเลิกโครงการ 
 11. กระบวนการติดตามผลงานยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ท้ังในสวนการกํากับใหผูปฏิบัติงานรายงาน
ผลการดําเนินงานตามเวลาที่ กําหนดและการประเมินผลการดําเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพทางวิชาการ
และการบริหารจัดการ (ท่ีผานมากรมเคยมีการติดตามประเมินผลงานผานคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
แตไมไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง) ซึ่งทําใหกรมขาดขอมูลที่เพียงพอในการประกอบการพิจารณาทบทวน
และกําหนดทิศทางของกรมไดอยางเหมาะสม

แนวทางการพัฒนาหรือขอเสนอแนะ
 1.  ควรมีการกําหนดแนวทางเปาหมายการถายทอดยุทธศาสตรสู การปฏิบัติใหมีความชัดเจนและ
เปนรูปธรรม โดยมีการนําเอาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมากําหนดเปนผลผลิตที่สําคัญของกรม
และถายทอดลงสูระดับหนวยงาน 
 2. พัฒนาและสงเสริมบุคลากรของหนวยงานใหมีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีดี รวมถึง
บุคลากรในระดับผูบริหารและหัวหนางานตองใหความสําคัญในการสื่อสารแกบุคลากรในทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ 
และหลากหลายชองทาง เชน จัดใหมีเวทีในการถายทอดความรู การอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ การใหคําปรึกษา
แกผูปฏิบัติงาน เปนตน 
 3. พัฒนาฐานขอมูลในเชิงบูรณาการของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ตองประสานงานกับหนวย
งานภายนอก เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และนําขอมูลไปวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา และแนวทางการพัฒนารวมกันในทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน บูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลของเครือขายภายในกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหเปนฐานขอมูลเดียว 
(single database) และมีความพรอมในการเชื่อมโยงกับขอมูลกับหนวยงานภายนอก เปนตน เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับประโยชนสูงสุด
 4. พัฒนาระบบเครือขายผูปฏิบัติงานในสายงานตางๆของหนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ในรูปแบบตางๆ เชน จัดทําและทบทวนทําเนียบนักวิจัย พัฒนาระบบชุมชนนักปฏิบัติในแตละดาน เปนตน 
เพื่อใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5. ควรมีการพัฒนาหลักเกณฑกลางในการกําหนดบทบาทหนาที่ และรายละเอียดตัวชี้วัดทั้งในระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล ที่เปนรูปแบบที่หนวยงานนําไปปรับใชเปนแนวทางเดียวกัน 
 6. ควรพัฒนาและเพิ่มชองทางในการสื่อสารแผนยุทธศาสตรของกรม โดยกําหนดวิธีในการสื่อสาร
ใหเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับ เชน การทําแผนพับ วีดีโอ Infographic การตูน เปนตน  เพื่อใหการสื่อสาร
มีความเขาใจงายและเหมาะสมกับผูรับสาร 
 7. ควรพัฒนาชองทางสื่อสารในการชี้แจงยอดจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการหลักใหหนวยงาน
ตางๆ ไดรับทราบจากผูรับผิดชอบอยางเปนทางการ เพื่อใหหนวยงานตางๆนําไปเปนขอมูลประกอบการ
บริหารจัดการงบประมาณภายในหนวยงานได รวมถึงเรงรัดกระบวนการจัดสรร/โอนเงินงบประมาณใหรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
 8. ควรมีการประเมินการรับรูและความเขาใจแผนยุทธศาสตรของบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับใชแผนยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทยตอไป
 9. ควรพัฒนาระบบในการประเมินพิจารณาขอเสนอโครงการและตรวจติดตามประเมินผลของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ



กองแผนงานและว�ชาการ กรมว�ทยาศาสตรการแพทย 27

 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการกําหนดกระบวนการ
และรูปแบบการจัดทํารายละเอียดโครงการ และการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณาดังนี ้

กระบวนการและแบบฟอรมการจัดทํารายละเอียดโครงการ
 ควรมีการปรับปรุงแบบฟอรมแผนงานโครงการกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหมีความทันสมัยและเปน
ปจจุบันเสมอ เชน การเปลี่ยนสัญลักษณ (logo) ของกรมใหเปนปจจุบัน รวมถึงทบทวนรายละเอียดแตละหัวขอ
ใหมีความชัดเจน เชน ในหัวขอประเภทโครงการใหเพิ่มชองโครงการตอเนื่องเพื่อความสะดวกของหนวยงาน
ในการจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณ หัวขอผูรับผิดชอบโครงการ ควรแกเปนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ พรอมทั้งสื่อสารใหหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบอยางทั่วถึงและนําไปปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน

กระบวนการและแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงาน
 1. จากการกํากบัตดิตามผลการดาํเนนิงานผานระบบการติดตามผลการดําเนนิงาน/การใชจายงบประมาณ 
(DOC) มีขอจํากัดในการรายงานซึ่งไมสามารถรองรับรูปแบบในการใสตาราง แผนภูมิ และรูปภาพตาง ๆ อีกทั้ง
ยังไมสามารถรองรับขอมูลผลการดําเนินงานท่ีมีจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และแตละ
หนวยงานมีการใชแบบฟอรมท่ีหลากหลายในการติดตามผลการดําเนินงาน เชน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 
12 สงขลา ใชแบบฟอรมตามแนวทางของ UN สถาบันชีววัตถุใชแบบฟอรมมาตรฐาน ISO 9001:2015 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขใชแบบฟอรม ต-1 ชด. ของสภาวิจัยแหงชาติ ดังนั้น เพ่ือใหกองแผนงาน
และวิชาการสามารถนําขอมูลไปใชติดตามและประเมินผลไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
หนวยงานอื่น ๆ สามารถนําไปกํากับติดตามผลการดําเนินงานภายในหนวยงานควบคูกันไปในแนวทางเดียวกัน 
จึงควรมีการแนบเอกสารรายงานผลการดําเนินงานแบบละเอียดเพิ่มเติมโดยใชแบบฟอรมมาตรฐานกลางของกรม 
 2. บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในการเขียนโครงการและแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน
ที่ดี และผูลงขอมูลหรือผูรายงานผลอาจไมใชผู ปฏิบัติงานจริง ทําใหสวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
กรมอาจเกิดขอผิดพลาด เชน ไมสามารถกําหนดตัวชี้วัดและระบุผลผลิตไดอยางชัดเจน รายละเอียดโครงการ
ไมครบถวน การใหคานํ้าหนักโครงการที่ไมถูกตอง ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการติดตาม
ผลการดาํเนินงานดาํเนนิงานทีเ่หมาะสม โดยการจดัการประชมุยอยของการรายงานผลการดาํเนนิงานในระหวางป
ใหกับผูทีเ่ก่ียวของไดมกีารเรยีนรูแนวทางท่ีถกูตอง เพือ่ทีจ่ะทาํใหกระบวนการตดิตามผลการการดาํเนนิงานพัฒนา
ไปอยางมีประสิทธิภาพ
 3. ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของกรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
การพิจารณากําหนดแผนงานโครงการสําคัญที่จะเปนงานหลักในการทําใหกรมบรรลุตามเปาประสงคที่
กําหนดไว และตองมีกลไกในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ิมเติมจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน (ในปจจุบัน
ติดตามผานระบบ DOC และจัดทํารายงานเสนอผูบริหารรอบ 6 9 และ 12 เดือน) โดยควรพัฒนาระบบนิเทศ
งานของกรม ใหมีการตรวจนิเทศท้ังในเชิงแผนงานโครงการสําคัญและในเชิงพื้นที่ (ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย) 
อยางตอเนื่อง
 4. ควรมีศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงระบบติดตามผลการดําเนินงาน/ การใชจายงบประมาณ (DOC)
ใหมีความสามารถสื่อสารแบบสองทาง รวมถึงเพิ่มชองทางในการเขาใชงานระบบใหความสะดวกมากย่ิงขึ้น 
เชน  Smart Phone & Application เปนตน
 5. มีการจัดทําตัวชี้วัดที่เปนเกณฑกลางในแตละบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
สําหรับใหโครงการตางๆนําไปกําหนดเปนตัวชี้วัดของโครงการ ซ่ึงจะสงผลดีตอการถายทอดแผนยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและงายตอการติดตามและประเมินผลความสําเร็จในภาพรวมของกรม

 ประเด็นที่ 2 : กระบวนการบริหารแผนงานยุทธศาสตรสูยุค DMSc 4.0

ทําเหมือนประเด็นที่ 1



รายงานประจําป 256028

ประเด็นที่ 3 : การวิเคราะหปญหา และแนวทางการพัฒนาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2560

ประเด็นปญหาที่พบ สาเหตุหลัก ระดับผลกระทบ 
(1-5)

ขอเสนอแนวทาง/มาตรการเพื่อการพัฒนา

ไมสามารถประเมนิผลสาํเรจ็
ของแผนยุทธศาสตร

การกําหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตรไมตอบ
สอดคลองกับเปาประสงค 

5 ทบทวนตวัชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตร โดยวเิคราะห
จากยทุธศาสตรใหมคีวามเหมาะสมกบับรบิทของ
ประเทศในปจจุบัน

ไมสามารถบูรณาการงาน
กับหนวยงานภายนอกได
อยางมีประสิทธิภาพ

1. ไมมีแผนปฏิบัติการลวงหนาที่มีความชัดเจน 
วากรมตองการผลผลติอะไร และผูรบัผดิชอบ
ในแตสวนตองดาํเนินการอะไร ในชวงเวลาไหน

2. การส่ือสารในการขับเคล่ือนงานบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวย
งานสวนภมูภิาค และหนวยงานภายนอกไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

5 ควรกาํหนดทศิทางในการดาํเนนิงาน ผูรับผดิชอบ 
และจัดทาํแผนลวงหนาระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะ
ยาว ใหชัดเจน ในรูปแบบการมีสวนรวม (ทั้งแบบ
บนลงลาง และแบบลางขึ้นบน) รวมถึงสื่อสาร
ถายทอดใหแตละหนวยงานรับทราบและเขาใจ
ตรงกัน

เครือขายทั้งผูปฏิบัติงานใน
สวนภูมิภาคและหนวยงาน
ภายนอกมีความสับสนใน
แนวทางการดําเนินงาน

1. การสื่อสารภายในระหวางเจาภาพหลักสวน
กลางและภูมิภาคไมเปนไปตามขั้นตอนที่
กําหนดไว บางคร้ังเจาภาพหลักถายทอดสู
เครือขายโดยตรงทําใหศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยในสวนภูมิภาคไมทราบขอมูล

2. บางคร้ังไมมีความชัดเจนในตัวชี้วัด (มีการ
เปลี่ยนแปลง และไดรับขอมูลไมตรงกัน)

4 กรมควรมีการตกลงและทําความใจกันภายใน
ระหวางหนวยงานที่รวมปฏิบัติงานใหชัดเจน 
เกี่ยวกับตัวชี้วัด เปาหมาย แผนการดําเนินงาน 

ภาพรวมงานวจิยัและพฒันา

ของกรมไดรับการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณจากงบ

ประมาณแผนดินและแหลง

เงินทุนตางๆ ลดลง

1. ยังไมมีการวิเคราะหความตองการของผูรับ
บริการ สถานการณแนวโนมและนโยบาย
ของประเทศ เพือ่นาํมากาํหนดเปนประเดน็/
หัวของานวิจัยในภาพรวมของกรมอยาง
เปนรูปธรรม

2. กรมยังไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลัก
ในภาพรวมของแตละผลผลิตอยางชัดเจน

3. การเขียนโครงการยังไมมีคุณภาพเพียงพอ 
ทั้งตามหลักวิชาการและการนําไปตอยอด
ใชประโยชน

4 1. มีการกําหนดผลลัพธหรือผลผลิตของกรมท่ี

เปนรปูธรรมชดัเจนจากกระบวนการวเิคราะห

สถานการณและแนวโนมทีส่าํคญัของประเทศ 

2. มีการส่ือสารและถายทอดแผนยุทธศาสตร

สู ระดับหนวยงานอยางชัดเจนวา ในแตละ

ชวงเวลาหนวยงานตองสงผลผลิตใดใหกรม 

พรอมทั้งกําหนดเปนตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติ

ราชการระดับหนวยงาน

3. พฒันาองคความรูในดานการเขยีนโครงการแก

บุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทยอยาง

ตอเนื่อง ทั้งในเชิงวิชาการและสื่อความหมาย

ของประโยชนท่ีไดรับอยางชัดเจน (อิงตาม

ความตองการผูรับบริการ)

ระบบการพิจารณาขอเสนอ
โครงการยงัไมมปีระสทิธภิาพ 

1. หลักเกณฑในการพจิารณาขอเสนอโครงการ
ยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร

2. ระยะเวลาในการกลั่นกรองพิจารณาและ
จัดทําโครงการไมเพียงพอ

3. ผู ปฏิบัติงานไมดําเนินงานตามกระบวน 
การในการพิจารณาโครงการไมเปนไปตาม
ลําดับขั้นตอนที่กําหนดไว

4 1. มีการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑในการ
พิจารณาแผนงานโครงการของกรม และ
สื่อสารใหหนวยงานตางๆรับทราบอยางทั่วถึง

2. มีการทบทวนกระบวนการและระยะเวลาใน
การพิจารณาแผนงานโครงการของกรม โดย
ผานการมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ และ
สื่อสารถายทอดใหผูเกี่ยวของรับทราบอยาง
ทั่วถึง



กองแผนงานและว�ชาการ กรมว�ทยาศาสตรการแพทย 29

ประเด็นปญหาที่พบ สาเหตุหลัก ระดับผลกระทบ 
(1-5)

ขอเสนอแนวทาง/มาตรการเพื่อการพัฒนา

การรายงานผลการดําเนินงาน 
ไมทันตอสถานการณ

การรายงานผลในปจจบุนัขาดความสมบรูณของ
ขอมลู และมแีบบฟอรมทีซ่ํา้ซอน ขาดระบบฐาน
ขอมูลที่ในการประมวลผลการดําเนินงาน

3 ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ระบบฐานขอมูลกลางของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยในการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรม 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หนวยงานบูรณาการไดรับ
จัดสรรงบประมาณลาชา

1. นโยบายของผู บริหารมอบให  เจ าภาพ
แผนงานบูรณาการเปนผูดําเนินการจัดสรร
งบประมาณหนวยงานภายใต แผนงาน
บูรณาการ

2. การออกรหัสงบประมาณจากฝายคลังลาชา

2 1. ปรับการจัดสรรงบประมาณมาเป น
รปูแบบเดมิ (กองแผนงานและวชิาการเปน
ผูจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานท้ังหมด
ภายใตแผนงานบูรณาการ) ซึ่งปจจุบัน
เจ าภาพเป นผู ดํ า เนินการจัดสรรงบ
ประมาณใหหนวยงานทั้งหมดภายใต
แผนบูรณาการเอง

2. หนวยงานเจาภาพและหนวยงานรวม
ปฏบิตังิานมกีารกาํหนดกรอบวงเงนิจดัสรร
รวมกัน และสื่อสารใหผูเกี่ยวของรับทราบ
อยางทั่วถึง เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่รวม
ดําเนินงานนําไปเปนขอมูลประกอบการ
บริ ห า รจั ด ก า ร งบประมาณภาย ใน
หนวยงานได

ระบบการบริหารจัดการ
องคการอยางไมมีขาดการ
บูรณาการ

เครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการของแตละ
หนวยงานแตกตางกัน ซ่ึงยังขาดการผสานรวม
ระบบเหลาน้ีใหเป นภาพรวมระบบบริหาร
จัดการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยอยาง
ชัดเจน เชน ในเรื่องการถายทอดยุทธศาสตร
ระดับบคุคล กองแผนและวชิาการรบัผดิชอบจดั
ทาํแผนยทุธศาสตร กพร. จดัทําตวัชีว้ดัคาํรับรอง
ระดับหนวยงาน ฝายการเจาหนาที่ดูแลการ
ประเมินผลในระดับบุคคล ซึ่งในปจจุบันทั้งสาม
หนวยงานไม มีการประสานปรับข อมูลให 
สามารถนํามาใชรวมกันได สงผลใหผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของกรมไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2 1. จัดใหมีเวทีในการวิเคราะหระบบบริหาร

จัดการของกรมวิทยาศาสตร การแพทยแบบ

ครบวงจร ที่นําเปาหมายองคการเปนท่ีตั้ง 

โดยไมอิงตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน

เปนหลัก เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานกลางของ

กรมอยางแทจริง 

2. ในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจตาง ๆ

ควรดําเนินการรวมกันในเชิงบูรณาการและ

สื่อสารในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหหนวยงาน

ไม  เกิดความสับสนและลดความซ้ําซ อน

การปฏิบัติงาน

ทัศนะคติของบุคลากรกรม
วิทยาศาสตรการแพทยเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จ 

1. บคุลากรใหความสาํคญัตองานของตนเอง
เปนหลกั มากกวามองภาพรวมเปาหมาย
ของกรม ทําใหงานของหนวยงานไมเกิด
ประสิทธิภาพในภาพของกรม 

2. บุคลากรขาดความเขาใจในภาพรวมวา
ภารกิจที่ปฏิบัติอยูเปนกลไกสวนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนเปาหมายของของกรม

2 ปรับวัฒนธรรมองคกร /ปรับทัศนคติ /เสริมสราง
ให เกิดทํางานเปนทีมและมองภาพรวมของ
องคกรภายในหนวยงานใหมากขึ้น 



รายงานประจําป 256030

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ธัญญาภรณ มณีวงษ   วีรวรรณ ลอยมา  และคณะ
กลุมนโยบายและแผน

 
 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ในการบริหารองคกร 
ดวยงบประมาณเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการของ
หนวยงาน และเนื่องจากงบประมาณเปนทรัพยากรท่ีมีจํากัด ดังนั้น ในการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ จึงตองมีการดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม
และองคกรเปนที่ตั้ง มีการจัดลําดับความสําคัญของงาน มีข อมูลรายละเอียดเพ่ือประกอบการช้ีแจง
งบประมาณในทุกระดับ ท้ังกระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
ของสภานิติบัญญัติ โดยขั้นตอนที่สําคัญในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ไดแก การทบทวน
ผลการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายการใหบริการกรม ผลผลิต กิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวง สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชน ตามภารกิจ  และนําผลจากการทบทวน
และการกาํหนดเปาหมายการใหบรกิารกรมมาใชประกอบการพิจารณาวากิจกรรมใดทีค่วรคงไวและกจิกรรมใดที่
สมควรยกเลิก การจัดทําประมาณการรายจายประจําข้ันตํ่าที่จําเปนซึ่งเปนคาใชจายที่หนวยงานมีภาระในการ
เบิกจายใหกับบุคลากรในสังกัดตามสิทธิ หรือสวนราชการ/องคกรเอกชนที่เปนคูสัญญา เปนรายจายประจํา
ขั้นตํ่าที่จําเปนตองจายเพื่อความคงอยูขององคกร การจัดทํารายละเอียดวงเงินคําของบประมาณซึ่งประกอบ
ดวยรายจายประจําข้ันตํ่าที่จําเปนและรายจายตามภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจบูรณาการ 
โดยในการจัดทําวงเงินคําของบประมาณนั้น จะพิจารณาจัดทําคําของบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมที่วางแผนไว พรอมทั้งนําวงเงินเบิกจายจริงในปงบประมาณที่ผานมามาใช
ประกอบการพิจารณาดวย 

 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ประกอบดวย 7 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ สรางและรักษาผลประโยชนชาติ  
แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ และแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
โดยไดรับอนมุติังบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทัง้ส้ิน 1,467,773,700 บาท รายละเอยีด
ตารางที่ 1 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร/คํารับรองปฏิบัติราชการ/งานพัฒนา
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ตารางที ่1 สรุปวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561
หนวย : ลานบาท

แผนงาน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 485.0770 12.0128 - - - 497.0898

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา
และเสรมิสราศกัยภาพคน

- 242.3046 402.0748 1.1000 4.0564 649.5358

แผนงาน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความ 
รวมมือดานตางประเทศสรางและ
รักษาผลประโยชนชาติ

- 48.0672 37.3930 0.1000 - 85.5602

แผนงานบรูณาการปองกันปราบปราม 
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

- 82.0699 19.5609 - - 101.6308

แผนงานบรูณาการวจิยัและนวตักรรม - 18.7744 - - 20.2571 39.0315

แผนงานบรูณาการพฒันาอตุสาหกรรม 
ศักยภาพ

- 51.6256 20.2571 - - 71.6256

แผนงานบรูณาการพฒันาศกัยภาพ 
การผลิตภาคเกษตร

- 23.3000 - - - 23.3000

รวมทั้งสิ้น 485.0770 478.1545 479.0287 1.2000 24.3135 1467.7737

 ทัง้นี ้กรมวทิยาศาสตรการแพทยไดรบังบประมาณงบประมาณเพิม่ขึน้จากปงบประมาณ 2560 จาํนวน 148,185,600 บาท 
คิดเปนรอยละ 11.23 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบงบประมาณรายจายประจําประหวางป 2560 และป 2561
 หนวย : ลานบาท

ประเภทงบรายจาย ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61
จํานวน
เพิ่ม/ลด

รอยละ
เพิ่ม/ลด

รวมทั้งสิ้น 1,319.5881 1,467.7737 148.1856 11.23

งบบุคลากร 473.6358 485.0770 11.4412         2.42  

งบดําเนินงาน 430.2265 478.1545 47.9280     11.14     

งบลงทุน 386.4468 479.0287 92.5819       23.96   

- ครุภัณฑ 169.0854 193.5364 24.4510          14.46 

- สิ่งกอสราง 217.3614 285.4923 68.1309         31.34 

งบอุดหนุน   1.2000 1.2000 -              -   

งบรายจายอื่น 28.0790 24.3135 - 3.7655 - 13.14 

- คาใชจายในการเดินทางไ
ปราชการตางประเทศชั่วคราว

4.2162 4.0564 - 0.1598 - 3.79

- คาใชจายงานวิจัย 23.8628 20.2571 - 3.6057 - 15.11

 จากวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการอนุมัติ
งบประมาณ กองแผนงานและวิชาการไดดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนสงป. 301, 302, 302/1) โดยมีเปาหมายการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 1 – 4  รอยละ 43.60 รอยละ 21.61 รอยละ 18.43 และรอยละ 16.36 ตามลําดับ และไดดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินการเขาสู กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตอไป
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การประชมุวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย ครัง้ที ่25 ประจําปงบประมาณ 2560

วิณัฏฐา เอกฉมานนท ธิดารัตน นุชถนอม และคณะ
กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 กรมวทิยาศาสตรการแพทยรวมกบัมลูนธิกิรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดจัดการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร
การแพทย ครั้งที่ 25 ประจําปงบประมาณ 2560 ภายใตหัวขอ “ตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทดวยวิทยาศาสตร
การแพทย” ระหวางวันท่ี 22– 24 มีนาคม 2560 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยศาสตราจารยคลินิกเกียรติ
คุณนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติเปนประธานในพิธี
เปดการประชุมวิชาการ วัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหนักวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 
รวมทั้งเครือขายที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ ตลอดจนรับทราบความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย 
เพือ่จะไดรวมกันสรางสรรคงานวชิาการใหมคีวามกาวหนา ทดัเทยีมนานาประเทศ เปนประโยชนตอประเทศชาติ
และประชาชนตอไป รูปแบบของการประชุมประกอบไปดวย
  ปาฐกถาพิเศษ โดยองคปาฐก ศาสตราจารยดร.นายแพทย พลรัตน วิไลรัตน ผู ไดรับรางวัล
นักวิทยาศาสตรการแพทยเกียรติยศ ประจําป 2560
  Keynote Speech และ Invited Speaker โดยวิทยากรรับเชิญผูมีความรูความสามารถจาก
หลากหลายสาขาทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
  การประกวดรางวัลวิทยาศาสตรการแพทยดีเดน (DMSc Award) โดยมีผูสนใจทั้งบุคลากรภายใน
และภายนอกกรมวิทยาศาสตรการแพทยสงผลงานประกวดรวมทั้งสิ้น จํานวน 34 เรื่อง 
  การประกวดการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral / Poster Presentation โดยมีผูสนใจ
สงผลงานเขาประกวดทั้งสาขาการพัฒนาดานโรค การพัฒนาดานคุมครองผูบริโภค การพัฒนาดานวิทยาศาสตร
การแพทยและนวัตกรรม และสาขา Medical Science Symposium สําหรับการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  
โดยแบงเปนแบบบรรยายจํานวน 37 ผลงานและแบบโปสเตอรจํานวน 139 ผลงาน 
 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 25 ในภาพรวม
มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ท้ังในดานรปูแบบและความเหมาะสมในการจดัการ ดานเนือ้หาสาระและองคความรู 
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการประชุมนําไปตอยอดและใชประโยชนได สําหรับหัวขอการบรรยายที่ไดรับ
ความสนใจมากที่สุดไดแก “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 กับการทรงงานเพื่อพสกนิกรไทย” 
โดย ดร.ปราโมทย ไมกลัด อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งที่ 24-25

ระดับความพึงพอใจมาก        แทนคา ดวยคะแนน 3
ระดับความพึงพอใจปานกลาง แทนคา ดวยคะแนน 2
ระดับความพึงพอใจนอย       แทนคา ดวยคะแนน 1

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจเปรียบเทียบในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยคร้ังที่ 24 และ 
25 นั้น พบวาการจัดการประชุมวิชาการทั้งสองครั้ง ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจระดับมาก ทั้งในดานรูปแบบ
การจัดการและดานเนือ้หาสาระและองคความรู อยางไรกต็าม ควรแกไขปรบัปรงุในดานเอกสารประกอบการประชุม 
รวมทั้งควรมีแนวทางการจัดการองคความรูที่ไดรับจากการประชุมเพื่อสามารถนําไปตอยอดและใชประโยชน
เพือ่เผยแพรผลงานวชิาการดานวทิยาศาสตรการแพทยและสาธารณสขุใหแพรหลาย และสามารถนาํไปใชประโยชน
ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
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ผลการดําเนินงานการบรหิารจดัการองคการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
กรมวทิยาศาสตรการแพทย

วิณัฎฐา เอกฉมานนท  ธิดารัตน นุชถนอม และคณะ
กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 ตามท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดผานกระบวนการตรวจประเมิน เพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคการ TQMS (Total Quality Management System) ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 
โดยหนวยงานภายนอก บริษัท URS (United Registration of Systems) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเปน
หนวยงานราชการแหงแรกในประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง ISO 9001 : 2015  และไดรับการ Surveillance 
Audit และ RE-Certification ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ที่ผานมานั้น 
 เพ่ือเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงไดกําหนด
และขับเคลื่อนใหมีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพใหครอบคลุมงานบริหารดานคุณภาพทั่วทั้งองคกร โดยให
สอดคลองกับมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และเกณคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ตลอดจนใหนําหลักการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินการภายในองคกร ภายใตการ
กาํกบัดแูลของผูแทนฝายบรหิารคณุภาพ (QMR) ระดบักรม เพือ่ใหมัน่ใจวา กรมวทิยาศาสตรการแพทยมกีารพฒันา
ตามยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2559-2562 และมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ โครงการ
ตางๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อความพึงพอใจของผูรับบริการและประโยชนสุขของประชาชน และสอดคลองกับ
แนวทางของอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ที่กลาวไววา “ระบบคุณภาพเปน
เรื่องสําคัญ ถือเปนการพัฒนาองคกร โดยใหการดําเนินงานไมเปนภาระกับหนวยงาน มีความมั่นคงและยั่งยืน 
โดยหัวใจสําคัญอยูที่วัฒนธรรมองคกร”
     ผลการดาํเนนิงานตามขอบเขตของการบรรลุวตัถุประสงคคณุภาพ ประจําปงบประมาณ 2560 นําเสนอได ดงันี้

มิติที่ เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

ณ 30 ก.ย.60

1.1 รอยละของเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ มากกวารอยละ 85 รอยละ 98.07

1.2 ผลงานเชิงนวัตกรรมนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มากกวารอยละ 5 ของป 2559 243 เรื่อง 

(  มากกวารอยละ 5  ) 
2.1 รอยละความพึงพอใจผูรับบริการ มากกวารอยละ 87 รอยละ 87.57

3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ/ยุทธศาสตร มากกวารอยละ 90 รอยละ 100 

4.1 มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มากกวารอยละ 80 รอยละ 87

4.2 ดําเนินงานสอดคลองกับ ISO 9001:2015/ระบบริหาร
คุณภาพหองปฏิบัติการ

รับ Re-certifi cated & 5
th
 

Surveillance ภายใน 2560
ผานการตรวจประเมิน

5.1 รอยละการเบิกจายงบประมาณ มากกวารอยละ 96  รอยละ 99.15 
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 ในสวนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
ไดแก การนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Smart DI) เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลทางเอกสารของกรม
วทิยาศาสตรการแพทย การดาํเนนิการตรวจตดิตามภายในและไดแกไขขอบกพรอง ขอเสนอแนะจากผลการตรวจ 
และการจัดทําฐานขอมูลนวัตกรรม เพื่อเผยแพรบนเว็บไซตกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน

 กองแผนงานและวิชาการ ในฐานะเลขานุการ QMR ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพ 
โดยในระดับกรม มีการจัดทํานโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2560 และ
ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธใหทุกองคกรทราบโดยทั่วถึงกัน จัดทําคําสั่งตางๆที่เกี่ยวของ จัดประชุม
ทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (QMR 
Meeting) ติดตอประสานงานกับผูตรวจประเมิน และรวมในการรับตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก สําหรับ
ในระดบัหนวยงานมกีารปรบัปรงุเอกสารระบบบริหารคณุภาพ เพ่ือนาํเขาระบบ Smart DI จัดทําบญัช/ีแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของกรม จัดประชุมทบทวนโดยฝายบริหารระดับหนวยงานและรับการตรวจติดตาม
ภายในและผานการตรวจประเมินจากคณะผูตรวจติดตามภายใน
 สําหรับในปงบประมาณ 2561 น้ัน จะมีการดําเนินการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
ทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยเนนการบูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กับ PMQA และบูรณาการ
ดานความเสีย่งของกรมเขากบัการตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน และใหความสําคญักบัการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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การติดตามความกาวหนา ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงและ
ความเขาใจ (MoU)

 น.ส.ศรันญา มานะรุงเรืองสิน
กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 
ใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย  มีภารกิจเก่ียวกับการวิจัย และการตรวจชันสูตรดานวิทยาศาสตรการแพทย 
โดยมีการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจน
การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานผลิตภัณฑสุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพ่ือควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ใหเปนไปตามกฎหมาย เปนตน 
 ทั้งนี้ในสวนของกองแผนงานและวิชาการ ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดภายใตกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
มีบทบาทหนาท่ีตามกฎกระทรวงฯ หน่ึงในนั้นคือในการติดตามและประสานงานกับองคการหรือหนวยงาน
ตางประเทศดานความชวยเหลือและความรวมมือทางการแพทย และการสาธารณสุข  และการสงเสริม สนับสนุน
การพัฒนางานวิชาการของกรม โดยที่ผานมากรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลง/
ความเขาใจ (Memorandum of Understanding/ MoU) กับหนวยงานอื่น ทั้งภายในและนอกประเทศมา
ตั้งแต ป 2539 เพื่อรวมมือกันสงเสริมความชวยเหลือกันในประเด็นตาง ๆ ทั้งในดานวิชาการและดานอื่น ๆ
 โดยในปงบประมาณ 2560 กองแผนงานและวิชาการ ไดรับมอบนโยบายจากผูบริหาร ใหติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความเขาใจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดลงนามกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งไทยและตางประเทศดังกลาว ที่ยังมีผลในปจจุบัน เพื่อใหผูบริหารและกรมฯ ไดรับทราบถึง
ผลการดําเนินงานตามขอตกลงเปนระยะ
 ทัง้นีก้องแผนงานและวชิาการจะตดิตามความกาวหนาผลการดําเนนิงานตามบนัทกึขอตกลงและความเขาใจ 
ทุก ๆ ระยะ  คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อรายงานตอผูบริหาร โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 เปนตนไป
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การพัฒนาบริการหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย

นํ้าฝน  นอยประเสริฐ และ การัณยภาส  ยาคํา
กลุมหองสมุด

 หองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ปรับปรุงบริการตาง ๆ 
เปนระบบ Online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการมากขึ้น
และทัว่ถงึ ไดจดัทาํแบบฟอรมออนไลน (E-form for Online) ไดแก แบบเสนอหนงัสอื/วารสาร แบบฟอรมสอบถาม
บรรณารักษ แบบประเมินความพึงพอใจตอบริการของหองสมุด แจงผาน E-mail สมาชิกหองสมุด
 ปรับเปล่ียนบรรยากาศภายในหองสมุด ดําเนินการปรับลดพื้นที่การจัดเก็บและเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศ 
Electronic เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใชประโยชนดานอื่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดมุมนิตยสาร/วารสารใหเปน
ระเบียบและสะดวกในการเขาถึง เปลี่ยนมุมหนังสือพิมพใหสะดุดตาแกผูใชบริการ และจัดมุมบริการ Internet 
เพื่อเพิ่มทางเดินภายในหองสมุด ใหดูสบายตา นาเขาใชยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2559 บทบาทของหองสมุดไดปรับเปลี่ยนไปโดยหองสมุดสามารถเปน 
Knowledge Center ผูใชบริการสามารถสืบคนฐานขอมูลหองสมุดไดตลอดเวลาและทุกที่ ทําใหหองสมุดตอง
ปรับปรุงเว็บไซตใหทันสมัย นาสนใจ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหไดรับความสะดวกสบายมาก
ที่สุด ในป 2560 หองสมุดจึงสราง Modules ใหมบนเว็บไซตหองสมุด เพื่อใหผูใชบริการสามารถติดตอไดตลอด
เวลา ไดแก Module แบบฟอรมเสนอหนงัสอื/วารสารออนไลน Module แบบฟอรมสอบถามบรรณารกัษออนไลน 
และสรางเพจหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทยขึ้น เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธและสื่อสารกับผูใชบริการ
อีกชองทางหนึ่ง สามารถเขาถึงเว็บไซตหองสมุดกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดท่ี http://www2.dmsc.moph.
go.th/web/DMSC.LIB/index.html
 ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด ประจําปงบประมาณ 2560 พบวามีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ดานงานบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 

ดานงานบริการหองสมุด
(ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองในการบริการชวยคนควาและยืม-คืน)

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

3% 2%

29%
66%
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ระบบติดตามผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิติัราชการ
กรมวทิยาศาสตรการแพทย

  นายจุมพต สังขทอง และคณะ
กลุมติดตามและประเมินผล

 ผลการดาํเนนิงานระบบตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ กรมวทิยาศาสตรการแพทย ป 2560 
 ตามพระราชกฤษฎกีา วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบริหารกจิการบานเมอืงทีดี่ ป พ.ศ. 2546 ท่ีมเีปาประสงค
ใหงานราชการปฏิบัติราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ กองแผนงานและวิชาการรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดําเนินการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงาน/ใชจายงบประมาณ (DOC) โดยปรับแนวทางการรายงานผล
การดาํเนนิงานจากการแนบไฟลตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานฯไดกาํหนดมาเปนระบบฐานขอมลูผลการดําเนนิงาน 
(Web Application) ซึ่งเริ่มใชตั้งแตงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมา ทําใหชวยลดการใชกระดาษ ลดการ
ขอขอมูลที่ซํ้าซอน และสามารถผลักดันใหระบบ DOC เปนระบบหลักในการเปนฐานขอมูลเพื่อประเมินตัวช้ีวัด
คํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับหนวยงาน (ระดับความสําเร็จเฉล่ียการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป) 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีหนวยงานในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 32 
หนวยงาน โดยมีการลงทะเบียนผูใชงานในระบบจนถึงปจจุบันจํานวน 530 รายชื่อ กําหนดระดับสิทธิ์การใชงาน
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
 1. ผูบันทึกขอมูลแผนงานโครงการ(ระดับสํานัก/กอง)
 2. ผูบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน
 3. ผูบันทึกขอมูลการเงิน

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงปริมาณและความเที่ยงตรงของขอมูลแผนงานโครงการในระบบ DOC

 สําหรับในปงบประมาณ 2560 พบวาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ บนระบบ DOC 
มีสอดคลองกับงบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรสงูสดุในรอบ 5 ปท่ีผานมา โดยคดิเปนรอยละ 93.15 (ไมรวมงบบคุลากร) 
และไดมีการปรับแนวทางการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดสําคัญดังตอไปนี้
 1. ในตวัชีว้ดัคาํรบัรองการปฏบัิตริาชการประจาํปของหนวยงานไดมกีารกาํหนดหลกัเกณฑเพิม่เตมิในการ
กํากับและติดตามแผนปฏิบัติการใหครอบคลุมทั้งแหลงเงินงบประมาณและเงินบํารุงของกรม (ที่ผานมาพิจารณา
เฉพาะเงินงบประมาณ) รวมถึงมีการประเมินขอมูลของแผนควบคูกับผลการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ
 2. มีการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูการบริหารจัดการแผนงานระหวางกองแผนงานและวชิาการกบัผูปฏบิตังิาน
ที่เกี่ยวของผานชุมชั้นนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตรและติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตรการแพทย



รายงานประจําป 256040

การบริหารจัดการงานวิจัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

วีรวรรณ ทัศนภิญโญ และคณะ
กลุมติดตามและประเมินผล

 ตามที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยงานวิชาการ ซ่ึงมีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทาง
หองปฏิบตักิารเพือ่สนบัสนนุการแกไขปญหาดานการสาธารณสขุและเศรษฐกจิของประเทศ รวมทัง้ตรวจวเิคราะห
เพือ่ประเมนิความเสีย่งและเตอืนภยัทางสุขภาพ ซึง่กองแผนงานและวชิาการมหีนาที่ในการบริหารจดัการงานวิจัย 
และสนันสนุนขอมูลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานวิจัย

 ในป 2560 กองแผนงานและวิชาการไดดําเนินการติดตามผลการเบิกจายงบรายจายอื่น และงบดําเนิน
งานวิจัย ของโครงการวิจัยประจําป 2560 ที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 32 โครงการ เปนจํานวนเงิน 35,970,200 บาท 
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจายในภาพรวมทั้งสิ้น 33,781,977 บาท คิดเปน รอยละ 94 และ
มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปนรอยละ 92 ซ่ึงเมื่อตรวจสอบแลว พบวา มีโครงการวิจัยบางโครงการ
ที่ไมสามารถดําเนินการวิจัยตอไปเนื่องจากเกิดปญหาของการวิเคราะหตัวสารตั้งตน หรือการจัดการวัตถุดิบ
ในการวิจัย ซึ่งสงผลใหไมสามารถดําเนินการวิจัยไดตามแผนที่วางไว

 ทั้งนี้ กองแผนงานและวิชาการยังไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงาน
วิจัยสําหรับปงบประมาณ 2561 มีหนวยงานสงขอเสนอโครงการวิจัยทั้งสิ้น 58 โครงการ เสนอของบประมาณ
รวม 63,074,840 บาท ซึ่งมติที่ประชุมไดจัดสรรงบประมาณรายจายอื่น และงบประมาณดําเนินการวิจัย 
จํานวน 37 โครงการ เปนเงิน 38,287,600 บาท 

 อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการงานวิจัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย จะตองดําเนินการผานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System: NRMS) ของสํานักงานวิจัยแหงชาติ
ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานแหลงทุน และหนวยงาน
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบดวย ระบบประเมิน
ขอเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดําเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  
ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานขอมูลนักวิจัย ในการบริหารงานวิจัยและงบ
ประมาณการวิจัยดวยระบบ NRMS นั้น หนวยงานภาครัฐประมาณ 200 หนวยงาน ไดนําขอมูลวิจัยเขาระบบ 
NRMS ตั้งแตเริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบคนขอมูลจากระบบเพื่อนําไปจัดทํารายงาน
หรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องตาง ๆ เนื่องจากระบบงบประมาณการวิจัยไดมีการปรับเปล่ียนไปตามแนวทาง
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดําเนินงานของเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนําขอมูลเขา
ระบบและการสืบคนขอมูลเพื่อนําออกขอมูลสูการใชประโยชน มักจะประสบปญหาความยุงยากในการดําเนินงาน
และการใชงานระบบมากนอยแตกตางกันตามระดบัความตองการใชขอมลูและประสบการณในการใชระบบ ซึง่แตละ
หนวยงานจะมีขอมูลวิจัยสะสมเพ่ิมข้ึนทุกป และปจจุบันขอมูลวิจัยในระบบ NRMS ไดถูกนําไปใชในเชิงนโยบาย
เพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหนวยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น
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เยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 เยี่ยมชมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําเขากลิ้งเยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 เยี่ยมชมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําเขากลิ้งเยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 เยี่ยมชมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําเขากลิ้งเยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 เยี่ยมชมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําเขากลิ้ง

ประชุมทบทวนถอดบทเรียน และรับฟงการ
บรรยายจากวิทยากร

การประชุมสัมมนาเชงิปฏบิตักิารถอดบทเรยีนการดาํเนนิงาน ปงบประมาณ 2559 
เพือ่การพัฒนาการปฏิบัติงาน กองแผนงานและวิชาการ ปงบประมาณ 2560

 รุจิราพร แตงผึ้ง และคณะ
ฝายบริหารทั่วไป

 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559  เพ่ือบุคลากรของ
กองแผนงานและวิชาการพัฒนาการดําเนินงานมีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานเปนหนวยงานสนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจึงตองมีการจัดโครงการนี้ขึ้น ดวยกองแผนงานและวิชาการ เปนหนวยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรการแพทยทางดานการวางแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนการใชจาย
งบประมาณ แผนงานดานวิชาการตลอดจนแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ  เพื่อใหเปนองคกรที่ใชความรู
ทางวทิยาศาสตรการแพทย เพือ่พฒันา และแกไขปญหาทางการแพทยและสาธารณสขุของประเทศ ใหเกดิประโยชน
แกประชาชน โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงคคุณภาพ
 จัดใหมีวิทยากรบรรยายใหความรูเก่ียวกับการเปนหนวยงานสนับสนุนดานตาง ๆ ของกองแผนงาน
และวิชาการตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จและมีความสุขในการปฏิบัติงานอยางไร เพ่ือเปน
การทบทวนการดําเนินงานในป 2559 ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงใหเกิดความมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ สรางความสามคัคใีหเกดิภายในองคกรและศกึษาเยีย่มชมโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช นํามาปรับใชเปนแนวทางการดําเนินงาน 
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รุจิราพร แตงผึ้ง และคณะ
ฝายบริหารทั่วไป

 เพื่อสนับสนุนงานดานบริหารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณสาํหรบัการปรบัปรงุ กอสรางอาคารสํานกังาน อาคารปฏบิติัการ และส่ิงกอสรางเพ่ือรองรับการปฏบิตัิ
งานดานการตรวจวิเคราะหทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศเปนประจําทุกป ท้ังนี้ เพ่ือใหเจาหนาที่
ดําเนินการอยางมีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานการปรับปรุงและกอสรางอาคารของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 ถูกตองและรักษา
ผลประโยชนของทางราชการตอไป นอกจากนั้นรัฐบาลมีนโยบายในการติดตามการใชจายงบประมาณใหเปน
ไปตามแผนงานและแผนการใชงบประมาณ โดยกําหนดเปนมาตรการติดตามการเบิกจายงบลงทุนตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณตามกําหนด 
 บุค ลากรไดความรูความเขาใจในการดําเนินการตรวจการจาง การควบคุมงานกอสรางและการประมาณ
ราคางานกอสรางใหถกูตองตามระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัด ุ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2539 กรมวทิยาศาสตร
การแพทยสามารถตรวจรับ กํากับติดตามงานกอสรางไดอยางถูกตองตามระเบียบพัสดุและทําการเบิกจาย
งบประมาณไดตามนโยบายของรัฐบาลลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและรักษาผลประโยชนที่หนวยงาน
ราชการพึงจะไดรับใหมากที่สุด จึงเห็นวาจําเปนตองมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการจากผูเช่ียวชาญดานการการตรวจการจางและ
การควบคุมงานกอสรางจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีกลุม
เปาหมาย ผูบรหิาร ผูอํานวยการ (ระดบัสงู ระดบัตน) และบคุลากรท่ีรับผิดชอบงานดานแผน และการพฒันาองคกร 
ที่ปฏิบัติงานประจําหนวยงานตางๆ ภายในกรม 
 โดยมีการวัดผลความพึงพอใจจากการอบรม ดังนี้
 1. ดานวิทยากร : ผูอบรมมีความพึงพอใจวิทยากร ในระดับมาก
 2. ดานสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร : ผูอบรมมีความพึงพอใจสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ในระดับมาก
 3. ดานความรูความเขาใจ : ผูอบรมไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ในระดับปลานกลาง
 4. ดานการนาํความรูไปใช : ผูอบรมสามารถนาํความรูทีไ่ดรบัไปใชในการปฏบิตังิานได ในระดบัปานกลาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจการจาง การควบคุมงานกอสราง
และการประมาณราคางานกอสราง
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การบริหารจดัการความรูกองแผนงานและวชิาการ ประจาํปงบประมาณ 2560

คณะทํางานจัดการความรูกองแผนงานและวิชาการ

 ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 11 ที่ระบุใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งกองแผนงานงานและวิชาการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในประเด็นดังกลาวนี้ และไดมีการ
แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู  โดยมีการวิเคราะหองคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของหนวยงาน และนําไปสูการจัดทําแผนงานจัดการความรูของกองแผนงานและวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อใหระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) ของ
กองแผนงานและวิชาการ สนับสนุนการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู โดยมีการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนตอ
การปฏบิตังิานซึง่สอดคลองกบัยทุธศาสตรของหนวยงาน และนาํไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรูกองแผนงานและวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค
 เพื่อใหระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) ของกองแผนงานและวิชาการ สนับสนุน
การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

กิจกรรม/งบประมาณทีใ่ชไป

กิจกรรม งบประมาณ

1. วิเคราะหและจัดสงบุคคลากรเขารับการถายทอดฝกอบรมทักษะองคความรูที่จําเปนตอ
การสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรกองแผนงานและวิชาการ

• การอบรมเชิงปฏบิตักิารการนาํเสนอผลงานแบบมอือาชีพ ดวย Microsoft PowerPoint 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

• การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรกองแผนงานและวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลงยุทธศาสตรกรมและแผนยุทธศาสตรอาเซียน
กรมวิทยาศาสตรการแพทยสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ

• การอบรมเทคนิคการจับประเด็นแบบ Real time Capture อยางมีประสิทธิภาพ

169,040

2. พัฒนาฐานขอมูลองคความรู ของกองแผนงานและวิชาการใหบุคลากรสามารถเขาถึง
ไดอยางเหมาะสม

3. วเิคราะหและจดัหาเอกสาร ตาํรา องคความรูท่ีจาํเปนตอการสนบัสนนุการปฏบิตังิานของบคุลากร
กองแผนงานและวิชาการ เพื่อปรับปรุงมุมหองสมุดความรูใหแกบุคลากรเขาใชงาน

4. พัฒนาฐานขอมูลการจัดการความรูในชองทางเว็บไซตกองแผนงานและวิชาการ

12,500

5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรู แกบุคลากร
สังกัดกองแผนงานและวิชาการ

7,200

6. ถอดบทเรียนองคความรูของบุคลากรกองแผนงานและวิชาการและจัดทําเปนเอกสารเผยแพร
ในรูปตางๆ

5,000

7. จัดซื้อหนังสือ มุม KM ประจําป 2560 20,578

รวม 214,318
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ปญหาและอุปสรรค

 1. จากการท่ีกองแผนงานและวิชาการตองรับงานมอบหมายเรงดวนในระดับกรมอยูบอยครั้ง ทําใหเปน

อุปสรรคตอบุคลากรในการพัฒนาองคความรูไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 2. แมในปจจุบันจะมีความกาวหนาในการพัฒนาแนวทางการถายทอดองคความรูชัดแจง (Explicit 

Knowledge) ใหแกบุคลากรในสวนงานตาง ๆ เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรม การจัดหาเอกสารตํารา 

และการพัฒนาคลังความรูบนเว็บไซตกองแผนงานและวิชาการ แตอยางไรก็ตามการสังเคราะหและดึงองคความรู

ที่อยูในตัวบุคลากรของกองแผนงานและวิชาการ (Tacit Knowledge) เพื่อถายทอดใหแกบุคลากรในสวนตาง ๆ 

ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

 3. ในการจัดการความรูจําเปนอยางยิ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรเปนอยางยิ่ง แตเนื่องจาก

ทัศนะคติของบุคลากรบางสวนไมมีความความตองการที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองและหนวยงานอยางแทจริง 

ดังนั้นการจัดการความรูของกองแผนงานและวิชาการจึงยังไมสามารถเห็นผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร

 4. การวัดและประเมินผลการนําองคความรูที่ไดถายทอดใหแกบุคคลากรไปสูการใชประโยชนในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานยังไมมีแนวทางท่ีสามารถประเมินไดอยางเหมาะสม สงผลใหยังไมสามารถกําหนดแนวทาง

ในการถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรกองแผนงานและวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา    

 1. จากการท่ีในปจจุบันมีชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตรฯในระดับกรม ควรมีการพัฒนา

ตอยอดโดยประสานเครอืขายผูเช่ียวชาญในแตละเรือ่งของชมุชนนกัปฏบิตัมิาแลกเปลีย่นเรียนรูในระดบัหนวยงาน 

เชน เรื่องการเขียนโครงการ เรื่องพัสดุ เรื่องการประเมินผลบุคลากร เปนตน  

 2. สภาพแวดลอมใหใหมบีรรยากาศเหมาะสมกับการแลกเปลีย่นเรยีนรูของบุคลากร รวมถงึสรางแรงจงูใจ

ใหบุคลากรเกิดความตระหนักในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง เชน กําหนดเปนตัวชี้วัดในการพิจารณาประเมินผล

ระดับบุคคล การมีสภากาแฟใหพูดคุยเรื่องงานเปนประจําทุกอาทิตย เปนตน 

 3. วิเคราะหและจัดทํามาตรฐานแนวทางการประเมินองคความรูท่ีจําเปนในระดับบุคคล โดยอิงจาก

แนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานอื่น ๆ นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน
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การพัฒนาเว็ปไซตกองแผนงานและวิชาการ

คณะทํางานพัฒนาเว็บไซต กองแผนงานและวิชาการ

 ตามที่กองแผนงานและวิชาการ ไดดําเนินงานพัฒนาเว็ปไซตกองแผนงานและวิชาการ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามมาตรฐานเวป็ไซตภาครฐั (Government Website Standard) เพือ่พฒันาระบบการใหบรกิารผาน
เว็ปไซตของภาครัฐที่จะชวยในการยกระดับการพัฒนา e-Government ใหกาวหนาสูระดับมาตรฐานสากลตอไป
 จากการพัฒนาเว็ปไซตกองแผนงานและวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการเพิ่มเนื้อหา ในสวน
ของรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตรการแพทย และเอกสารเผยแพร เพื่อใหงายตอการคนหา และสนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงานภายในกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหดียิ่งขึ้น ดังนี้
 1. รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดมีการปรับปรุงระบบการนําเสนอโดยใช QR code 
เพื่อดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุม ทดแทนการใชเลมเอกสารที่เปนกระดาษ โดยสามารถโหลดเอกสาร
ไดจากเวป็ไซตกองแผนงานและวชิาการ ทาํใหประหยดัคาใชจายในการจัดทําเลมเอกสารไดเดือนละ 20,000.- บาท 
หรือปละ 240,000.- บาท
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 2. เอกสารเผยแพร จากการทีก่องแผนงานและวชิาการไดจดัทาํเอกสารแผนยทุธศาสตรกรมวทิยาศาสตร
การแพทย เอกสารการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เอกสารทางวิชาการ และเอกสารคูมือตาง ๆ ซึ่ง
ไมสามารถจัดทําใหเพียงพอตอความตองการได คณะทํางานพัฒนาเว็ปไซตกองแผนงานและวิชาการ จึงนําไฟล
เอกสารตนฉบับ ขึ้นเว็ปไซตเพื่อใหหนวยงานดาวโหลดเลมเอกสารไปใชงานไดตลอดเวลา
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ที่ เลขที่คําสั่ง/ชื่อคําสั่ง ลงวันที่ ผูมีรายชื่อในคําสั่ง

1 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1944/2559 
เรือ่ง คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง(ราคาอางองิ) 
การจางจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการ
แพทย ครั้งที่ 25 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยวิธีประกวดราคา

7 ตุลาคม 2559 นางสาวธิดารัตน นุชถนอม

2 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ที่ 1947/2559 เรื่องแตงต้ังคณะทํางานวาระ
ความมั่นคงดานสุขภาพโลก

10 ตุลาคม 2559 นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน

3 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 2037/2559 
เร่ือง แตงตัง้คณะทาํงานจดัทาํหนงัสอืรายงานประจาํ
ป  2559

31 ตุลาคม 2559 นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

4 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 2234/2559 
เรือ่งแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการองคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย

25 พฤศจิกายน 2559 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นายจุมพต สังขทอง
นางสาวชิสา นันทกิจ

5 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 2195/2559 
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานในการจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร การแพทย ครั้ ง ท่ี 25 ประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2560

23 พฤศจิกายน 2559 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นายจุมพต สังขทอง
นายปุญญภัค ถายา
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ
นางสาวธิดารัตน นุชถนอม
นางสาววันวิสาข ทองเปรม
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม
นายประวัติ โตกุลวัฒน
นายอนันต ใจมั่น
นางสาวนํ้าเพชร ทาชาติ
นายกฤตธี นรภัยพิพากษา
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวอมรรัตน เกสร
นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด
วาที่รอยตรีรัฐพล ชาวสี
นางสาวจินตนา กิ่งแกว
นางสาวสมพร ระงับ
นางนํ้าออย ระงับ
นางวรรณวิรี แปงหอม
นายอดิศร หุนยนต
นายสุริยา คลายโพธิ์ศรี

คณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับกรม
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ที่ เลขที่คําสั่ง/ชื่อคําสั่ง ลงวันที่ ผูมีรายชื่อในคําสั่ง

6 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ี 2406/2559 
เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อรับรางวัล 
DMSc Awards ประจําป2560

14 ธันวาคม 2559 นางสาวธิดารัตน นุชถนอม
นางวิณัฏฐา เอกฉมานนท

7 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 98/2560  
เรือ่ง แตงตัง้ผูบรหิารเทคโนโลยรีะดบักอง : Division 
Information Officer (DIO)

17 มกราคม 2560 นายประวัติ โตกุลวัฒน

8 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 134/2560 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัด
ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนนุวาระความม่ันคง
สุขภาพโลก “Enhancing Joint Collaborative 
Efforts for Lab Preparedness

23 มกราคม 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา
นายจุมพต สังขทอง
นายปุญญภัค ถายา
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน
นางสาววันวิสาข ทองเปรม
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

9 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 285/2560 
เรื่องคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาบํารุง
การตรวจวิ เคราะห และการให บริ การของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

8 กุมภาพันธ 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา

10 คาํสัง่กรมวทิยาศาสตรการแพทย ที ่892/2560 เรือ่ง 
แตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาขอเสนอโครงการวจิยั 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

8 พฤษภาคม 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นางวิณัฏฐา เอกฉมานนท
นายจุมพต สังขทอง

11 คาํสัง่กรมวทิยาศาสตรการแพทย ที ่987/2560 เรือ่ง 
คณะกรรมการจดัตัง้พพิธิภณัฑของกรมวทิยาศาสตร
การแพทย “100 ป การสาธารณสุขไทย”

19 พฤษภาคม 2560 นางสาวธิดารัตน นุชถนอม
นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ

12 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ี 1082/2560 
เรื่อง คณะทํางานตรวจติดตามภายใน 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

6 มิถุนายน 2560 นางสาวชิสา นันทกิจ

13 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ี 1151/2560 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะ (TOR) สําหรับการจัดจางทําระบบ
ฐานขอมูล โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

13 มิถุนายน 2560 นายจุมพต สังขทอง

14 คําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ี 1152/2560 
เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง (ราคา
อางอิง) การจัดจางทําระบบฐานขอมูล โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยวิธี
สอบราคา

13 มิถุนายน 2560 นายจุมพต สังขทอง
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ที่ เลขที่คําสั่ง/ชื่อคําสั่ง ลงวันที่ ผูมีรายชื่อในคําสั่ง

15 คาํสัง่กรมวทิยาศาสตรการแพทย ที ่1154/2560 เรือ่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับการจาง
จัดทําระบบฐานขอมูล โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค ความรู   เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยวิธีสอบราคา

13 มิถุนายน 2560 นายจุมพต สังขทอง

16 คําส่ังกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1186/2560 
เรื่ อ ง  แต  ง ตั้ งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ดานงานวิจัยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 มิถุนายน 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นายจุมพต สังขทอง
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก

17 คําส่ังกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1215/2560 
เรื่อง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
การจางจดัทาํระบบฐานขอมลูในโครงการพฒันาระบบ
บริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยวิธีสอบราคา

23 มิถุนายน 2560 นางสาวสมถวิล สายนภา

18 คาํสัง่กรมวทิยาศาสตรการแพทย ที ่1225/2560 เรือ่ง
แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารหนวยงานตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑตามขอกําหนด OECD GLP 

23 มิถุนายน 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นายจุมพต สังขทอง

19 คาํสัง่กรมวทิยาศาสตรการแพทย ที ่1360/2560 เรือ่ง 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

6 กรกฎาคม 2560 นางสาวธิดารัตน นุชถนอม

20 คําส่ังกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1486/2560 
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนากระบวนการและบริการ  
ภายใตคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรม
วิทยาศาสตรการแพทย

24 กรกฎาคม 2560 นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน

21 คาํสัง่กรมวทิยาศาสตรการแพทย ที ่1500/2560 เรือ่ง 
แตงต้ังคณะทํางานเอกสารและสารสนเทศ ภายใต
คณะกรรมการระบบบรหิารคณุภาพ กรมวทิยาศาสตร
การแพทย

26 กรกฎาคม 2560 นางสาวธิดารัตน นุชถนอม
นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน

22 คาํสัง่กรมวทิยาศาสตรการแพทย ที ่1863/2560 เรือ่ง 
แตงตั้งเลขานุการผู แทนฝายบริหารคุณภาพระดับ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

31 สิงหาคม 2560 นางสาวธิดารัตน นุชถนอม

23 คําส่ังกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 2018/2560 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกวดการออกแบบชื่อ
และตราสัญลักษณ ระบบหนาตางเตือนภัยสุขภาพ 
(single window) กรมวิทยาศาสตรการแพทย

26 กันยายน 2560 นายจุมพต สังขทอง
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ



รายงานประจําป 256050

ที่ เลขที่คําสั่ง/ชื่อคําสั่ง ลงวันที่ ผูมีรายชื่อในคําสั่ง

1 คําสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 147/2559 
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู 
กองแผนงานและวิชาการ

3 ตุลาคม 2559 นางสาววรางคณา ออนทรวง
นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ
นายปุญญภัค ถายา
นายจุมพต สังขทอง
นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ
นางสาวศรันญา มานะรุงเรืองสิน
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

2 คําสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 152/2559 เรื่อง
แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู (เพิ่มเติม) 

13 ตุลาคม 2559 นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

3 คําสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 24/2560 เรื่อง 
แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร ชาติ 20 ป  ตามภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

20 มกราคม 2560 นาวสาววรางคณา ออนทรวง
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นายจุมพต สังขทอง
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ
นายปุญญภัค ถายา
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
นางสาวอมรรัตน เกสร
นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด

4 คําสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 58/2560 เรื่อง 
แต งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ีกองแผนงานและวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ 2560

31 มีนาคม 2560 นาวสาววรางคณา ออนทรวง
นางวิณัฏฐา เอกฉมานนท
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง

5 คําสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 102/2560 
เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง

7 กรกฎาคม 2560 นาวสาววรางคณา ออนทรวง
นางสาวสมถวิล สายนภา
นายจุมพต สังขทอง
นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ
นายปุญญภัค ถายา
นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ
นางสาวธิดารัตน นุชถนอม
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นายประวัฒน โตกุลวัฒน

6 คําสั่งกองแผนงานและวิชาการ ที่ 100/2560 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 กองแผนงานและวิชาการ

7 กรกฎาคม 2560 นาวสาววรางคณา ออนทรวง
นางวิณัฏฐา เอกฉมานนท
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวธิดารัตน นุชถนอม
วาที่รอยตรีรัฐพล ชาวสี

คณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับกอง
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ลําดับ ชื่อเรื่อง กลุม/ฝาย

1 คูมือการใชงานระบบ DOC (DOC TIPs) กลุมติดตามและประเมินผล

2 คูมือการใหบริการกองแผนงานและวิชาการ กลุมติดตามและประเมินผล

3 แผนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุมติดตามและประเมินผล

4 ผลการดําเนินงานรอบ 6 9 และ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

กลุมติดตามและประเมินผล

5 รายงานการประชุมชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร
และการติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตรการแพทย

กลุมติดตามและประเมินผล

6 แผนยุทธศาสตรกรมวิทยาศาสตรการแพทย ระยะ 20 ป 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2579

กลุมนโยบายและแผน

7 แบบสรุปคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

กลุมนโยบายและแผน

8 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานติบิญัญัตแิหงชาต ิกรมวทิยาศาสตร
การแพทย

กลุมนโยบายและแผน

9 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป งบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอตอ คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา 
การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทาง
ไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น 
เงินนอกงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานใน
กํากับ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

กลุมนโยบายและแผน

10 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอตอ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ 
ที่ดิน และสิ่งกอสราง

กลุมนโยบายและแผน

11 แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

กลุมนโยบายและแผน

12 บทคัดยอการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 25 
ประจําป 2560

กลุมวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ผลงานเผยแพร



รายงานประจําป 256052

การพัฒนาบุคลากรเปนวิทยากร

ที่ หัวขอ วันที่ ผูเปนวิทยากร

1 ความเชื่อมโยงของแผนชาติ แผนกระทรวงสาธารณสุข 
20 ป แผนยุทธศาสตรกรมและแผนยุทธศาสตรอาเซียน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และแนวคิด Digital DMSc 
ในโครงการอบรมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ DIO 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

24-25 มกราคม 
2560

นางสาววรางคณา ออนทรวง

2 Thailand 4.0 & DMSc 4.0 ใหกับศูนยวิจัยทางคลินิก 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในโครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนยวิจัยทางคลินิก ตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิก
ที่ดี”

1 กุมภาพันธ 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง

3 “แผนชาติ แผนกรม Thailand 4.0 DMSc 4.0 และ 
สล 4.0”

3 มีนาคม 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง

4 มุมมองการทํางาน Thailand 4.0 ดานสาธารณสุข 
กับงานพยาธิวิทยาคลินิกศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
และวิพากษการนําเสนอแนวทาง การจัดบริการและ
นวัตกรรมดานพยาธิวิทยาคลินิก ในทศวรรษที่ 4

26-27 เมษายน 2560 นางสาววรางคณา ออนทรวง

5 Thailand 4.0 ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใน
การอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
และการจัดการความรูการตรวจวิเคราะหดานพิษวิทยา 

25-26 พฤษภาคม 
2560

นางสาววรางคณา ออนทรวง
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ที่ หลักสูตร ระยะเวลา สนับสนุน
ประเด็น

ผูรับการอบรม

1 การบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร 28 พฤศจิกายน 
2559

การบริหาร
จัดการ

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

2 การบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร 19 ธันวาคม 2559 การบริหาร
จัดการ

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

3 การปฏิบัติตามระเบียบและขอสังเกต
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

19 ธันวาคม 2559 พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม 

4 การพัฒนา ศักยภาพเครื อข  ายกอง
บรรณาธกิารวารสารวชิาการทางการแพทย 
และสาธารณสุข

21-23 ธันวาคม 
2559

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ

5 ฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําบัญชีตนทุน
ผลผลิตสําหรับสวนราชการ รุนที่ 4

22 ธันวาคม 2559 การบริหาร
จัดการ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว าดวยงานสารบรรณฯ 
การเขยีนหนงัสอืราชการ และการซกัซอม
การใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

26-28 ธันวาคม 
2559

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาวจินตนา กิ่งแกว

นางสาวสมพร ระงับ

7 การบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร 9 มกราคม 2560 การบริหาร
จัดการ

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

8 โครงการยุทธศาสตรแบบบาน ๆ 11 มกราคม 
2560 - 2 มีนาคม 

2560

การบริหาร
จัดการ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
วาที่รอยตรีรัชพล ชาวสี
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม
นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด
นางสาวอมรรัตน เกสร
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา
นางสาววันวิสาข ทองเปรม
นายประวัติ โตกุลวัฒน

9 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขาย
ประชาสัมพันธ และศักยภาพการสื่อสาร
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจํา
ปงบประมาณ 2560 เรื่องการผลิตสื่อ 
Infographic 

30 มกราคม-1 
กุมภาพันธ 2560

การบริหาร
จัดการ

นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล

10 อบรมเชิงปฏบิตักิารการเชือ่มโยงขอมลูกบั
คลังขอมูลงานวิจัยไทย (Thai National 
Research Repository : TNRR)

8 มีนาคม 2560 การบริหาร
จัดการ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ

11 การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการคิด
เชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน

27-28 มีนาคม 
2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาววันวิสาข ทองเปรม

การรับการอบรม



รายงานประจําป 256054

ที่ หลักสูตร ระยะเวลา สนับสนุน
ประเด็น

ผูรับการอบรม

12 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร
กองแผนงานและวิชาการ

28 เมษายน 2560 พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
วาที่รอยตรีรัชพล ชาวสี
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม
นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด
นางสาวอมรรัตน เกสร
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา
นางสาววันวิสาข ทองเปรม
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ

13 Microsoft Powerpoint 2013 
Advanced

2-3 พฤษภาคม 
2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
วาที่รอยตรีรัชพล ชาวสี
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม
นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด
นางสาวอมรรัตน เกสร
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา
นางสาววันวิสาข ทองเปรม
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

14 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ
บริหารแผนงานยทุธศาสตรและการตดิตาม
ประเมินผล กรมวิทยาศาสตรการแพทย

17-19 พฤษภาคม 
2560

การบริหาร
จัดการ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม
นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด
นางสาวอมรรัตน เกสร
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7-8 มิถุนายน 
2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม 
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ที่ หลักสูตร ระยะเวลา สนับสนุน
ประเด็น

ผูรับการอบรม

16 โครงการแปลงแผนยทุธศาสตรกรมวทิยา- 
ศาสตรการแพทยและแผนยุทธศาสตร
อาเซียนกรมวิทยาศาสตรการแพทยสูการ 
ปฏบัิติอยางมปีระสิทธภิาพ

8 - 9, 15 – 16 
มิถุนายน  2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล
นางสาวลัดดาวัลย วงคชาชม
นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด
นางสาวอมรรัตน เกสร
นางสาวสมถวิล สายนภา
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นางสาวชิสา นันทกิจ
นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ
นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ 
NRMS) ประจําป 2560 ชวงที่ 2

22 มิถุนายน 
2560

การบริหาร
จัดการ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก

18 อบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสาร

26 มิถุนายน 
2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม 
นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ
นายประวัติ โตกุลวัฒน

19 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู 
“เรื่องเลาเราพลัง (Springboard story-
telling)

29-30 มิถุนายน 
2560

การบริหาร
จัดการ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวสุพัสตา นนกระโทก

20 การสัมมนาผู ทบทวนบทความวารสาร
กรมวิทยาศาสตร การแพทย ประจํา
ปงบประมาณ 2560

3-4 
กรกฎาคม2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ

21 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค
ความรูสูความสขุของคนทาํงาน (Routine 
to Happiness : R2H) ของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข

4-5 กรกฎาคม 
2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม 

22 อบรมฟนฟูการดําเนินการตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015

11 กรกฎาคม 
2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม 
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นายประวัติ โตกุลวัฒน
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาสมถวิล สายนภา

23 การพัฒนาเครือข ายระบบหองสมุด
อัตโนมัติ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

11-12 
กรกฎาคม2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

นางสาวนํ้าฝน นอยประเสริฐ
นายการัณยภาส ยาคํา

24 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การ
ตรวจ การจาง การควบคุมงานกอสราง
และการประมาณราคากอสราง”

27 กรกฎาคม 
2560

การบริหาร
จัดการ

นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง
นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา
นางสาววันวิสาข ทองเปรม
นายประวัติ โตกุลวัฒน

25 อบรมการวิเคราะหอัตราคาบริการตรวจ
วิเคราะห

27 กรกฏาคม 
2560

พัฒนาศักยภาพ
บุคคล

นางสาวธิดารัตน นุชถนอม 



ภาพก ิ จกรรม
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ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผน
ยุทธศาสตร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560



รายงานประจําป 256058

การแปลงแผนยุทธศาสตรกรมและยุทธศาสตรอาเซียนกรมวิทยาศาสตร
การแพทยสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

กองแผนงานและวิชาการ รวมประดิษฐดอกไมจันทน ถวายพอหลวง



รายงานประจําป 256060

กองแผนงานและวิชาการรับการตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015

กองแผนงานและวิชาการจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคกร ที่ฤทธิมารีสอรท 
จังหวัดเพชรบุรี



กองแผนงานและว�ชาการ กรมว�ทยาศาสตรการแพทย 61

การประกอบพิธีทําบุญประจําเดือนมีนาคม กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การประชุมการลงขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย (DOC) ใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรายงานผล



รายงานประจําป 256062

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งที่ 25

การประชุมทบทวนเปาหมายใหบริการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ป 2562
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โครงการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการกรมวิทยรวมใจ ปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง รวมพลังแหงความภักดีโครงการกรมวิทยรวมใจ ปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง รวมพลังแหงความภักดีโครงการกรมวิทยรวมใจ ปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง รวมพลังแหงความภักดีโครงการกรมวิทยรวมใจ ปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง รวมพลังแหงความภักดีโครงการกรมวิทยรวมใจ ปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง รวมพลังแหงความภักดี



รายงานประจําป 256064

โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจการจาง การควบคุมงานกอสราง
และการประมาณราคางานกอสราง

โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร 
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โครงการพัฒนาบุคลากรกองแผนงานและวิชาการ ดานสื่อสารบุคลิกภาพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรดอยสุเทพ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรดอยสุเทพ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรดอยสุเทพ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรดอยสุเทพ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรดอยสุเทพ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย



รายงานประจําป 256066

ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนยุทธศาสตร
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ประชุมฝกอบรมเรื่อง แนวทางการคิดคาบริการตรวจวิเคราะห 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเพณีรดนํ้าขอพรวันสงกรานตสีบสานประเพณีไทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย



รายงานประจําป 256068

การประชุมมอบนโยบายและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ปงบประมาณ 2560

พิธีถวายสักการะเพื่อระลึกถึงพระคุณความดีของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
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รวมทีมกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่ไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพจิตอาสา

วิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง Thailand 4.0 ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย



รายงานประจําป 256070

วิทยากรบรรยาย ยุทธศาสตรและแผนงานกรมวิทยาศาสตรการแพทย
เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

วิทยากรบรรยายบอกเลาประสบการณทํางานในงานประชุมวิชาการ
ครบรอบ 39 ป ในแบบเรื่องเลาเราพลัง
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วิทยากรบรรยายมุมมองการทํางาน Thailand 4.0 ดานสาธารณสุข

วิทยากรบรรยายหัวขอ แผนชาติ แผนกรม Thailand 4.0 DMSc 4.0 และ สล 4.0






