
การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการงบนโยบาย/โครงการส าคัญ

นางสาวนันทวรรณ เมฆา
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ

น าเสนอที่ประชุม MM
วันที่ 15 มิถุนายน 2564



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564
(แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

สร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

พัฒนาขีดความสามารถและความ
ทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหา

ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล

ยกระดับองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

• ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ด้วย
ระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

• ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ 
(Goal)

127.9550 ลบ. 252.5972 ลบ. 260.0730 ลบ. 48.5118 ลบ.



ชื่อตัวชี้วัด
ข้อมูล หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
แหล่งข้อมูลค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (เรื่อง) 

11 2 18.18 สววพ.
ผน.
จสน.

จ านวนงานวิจัยที่น าไป เผยแพร่หรือถูกอ้างอิง ในวารสารระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ (เรื่อง)

60 298 496.67 สววพ.
ผน.

จ านวนนวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
น าไปจดสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนการน าเข้าเพื่อสร้างประโยชน์
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือส่งเสริมประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม (เรื่อง)

3 2 66.67 จสน.

สร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ผลลัพธ์



ชื่อตัวชี้วัด
ข้อมูล หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
แหล่งข้อมูลค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

จ านวนเรื่อง/มาตรฐานที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าไปก าหนดและถูก
น าไปบังคับ ใช้/อ้างอิงในระดับภูมิภาคเอเชีย (เรื่อง) (สะสม)

3 4 122.86 สยวส.
สสว.
สชว.

จ านวนข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานระดับภูมิภาคและระดับชาติที่ตอบ
โจทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของภูมิภาคในสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉินผ่านระบบทางห้องปฏิบัติการ (เรื่อง)

70 86 122.86 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จ านวนรายการให้บริการตรวจวิเคราะห์เปิดใหม่ (รายการ) 25 45 180.00 ผน.

จ านวนรายงานผลการตรวจวิเคราะห์การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ตัวอย่าง)

6,780 1,936 28.55 ผน.

จ านวนผลการตรวจพิสูจนย์าเสพติดน าไปใช้ประโยชน์ (ตัวอย่าง) 85,000 81,330 95.68 สยวส.

จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาด้วยข้อมูลทาง
พันธุกรรม (ชนิด) (สะสม)

5 6 120.00 จสน.
สชพ.

พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข

ผลลัพธ์



ชื่อตัวชี้วัด
ข้อมูล หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
แหล่งข้อมูลค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

จ านวนหน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO 15189 และ ISO 
15190, และISO 22870 (แห่ง) (สะสม)

656 552 84.14 สมป.

จ านวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายใน
ระดับประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (แห่ง)

1,879 461 24.53 ศวก.ที่ 10 
อุบลราชธานี

จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (แห่ง)

100 317 317.00 สวส.
ผน.

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่ด าเนินงานร่วมกัน (เรื่อง)

8 1 12.50 ผน.

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล

ผลลัพธ์



ชื่อตัวชี้วัด
ข้อมูล หน่วยงาน

รับผิดชอบ/
แหล่งข้อมูลค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 /
PMQA (ระบบ)

2 อยู่ระหว่าง
ประเมิน

กพร.
ผน. (เลขา QMR)

ผลประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ)

100 อยู่ระหว่าง
ประเมิน

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
85

อยู่ระหว่าง
ประเมิน

กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม

ระดับความพึงพอใจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ) มากกว่าร้อยละ 87 อยู่ระหว่าง
ประเมิน

กพร.

ผลลัพธ์

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ



ข้อมูลแผนปฏิบัติการในระบบ M-SIIS

11.98%

21.51%

66.50%

โครงการส าคัญ ภารกิจหลัก สนับสนุนหน่วยงาน

ข้อมูลงบประมาณในระบบ 1,388.8787 ล้านบาท
(98.28 % ของงบประมาณรวมกรม) 

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการส าคัญ 42 171.4367

โครงการภารกิจหลัก 133 293.7883

สนับสนุนหน่วยงาน 74 923.6538

รวม 249 1,388.8787

หมายเหตุ: จากโครงการส าคัญ 42 โครงการ เป็นโครงการส าคัญ
ในระดับกรม 28 โครงการ
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ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย

สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 8 เดือน (ระดับหน่วยงาน)

ส่วนกลาง

• ข้อมูลจากระบบ M-SIIS ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

• ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ อ้างอิงตามการรายงานผลภายใต้งบด าเนินงานท่ีใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ

หมายเหตุ

หน่วย : ร้อยละ (%)

Progress line
49.1 %
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สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 8 เดือน (ระดับหน่วยงาน)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วย : ร้อยละ (%)

• ข้อมูลจากระบบ M-SIIS ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

• ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ อ้างอิงตามการรายงานผลภายใต้งบด าเนินงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ

หมายเหตุ

Progress line
49.1 %



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 8 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

1 โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ สยวส./สวพ./
สคอ./ศวก.

13,778,972 5,273,997 38.28 53.31

2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนนุการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceuticals

สยวส./สชว. 8,000,000 6,680,370 83.50 60.00

3 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร สยวส. 
(เจ้าภาพ)

4,000,000 255,913 6.40 68.25

4 โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและวัคซีน สชว. 3,718,600 2,518,447 67.73 73.00

5 การพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ จสน. 1,990,700 192,250 9.66 42.00

6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์ด้วยข้อมูลพันธุกรรม จสน. 10,000,000 2,617,919 26.18 40.66
7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อ

ความมั่นคงด้านสุขภาพ
สชพ./จสน./

ศวก.
3,537,100 777,988 22.00 10.00

8 โครงการพัฒนาและผลิตชุดทดสอบ COVID-19 IgM/IgG rapid test เพื่อรับรองการ
ระบาดของโรค COVID-19 (งบนโยบาย)

สชพ. 5,500,000 1,178,269 21.42 24.06

สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 49.60 โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 8 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังการดื้อยา
ต้านจุลชีพ

สวส./ศวก. 1,000,000 478,092 47.81 82.00

10 โครงการดูแลแม่และเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สชพ./ศวก. 8,000,000 3,565,456 44.57 53.50

11 โครงการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และโรคโควิค-19 สวส./สชพ./
จสน./ศวก.

6,000,000 2,464,588 41.08 79.50

12 โครงการสนับสนุนการยุติวัณโรค สวส. 2,000,000 1,038,698 51.93 57.68
13 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมี

ทางห้องปฏิบัติการ
สยวส./ศวก. 62,143,600 48,910,737 78.71 59.12

14 โครงการประกันคุณภาพยา สยวส. 5,000,000 4,093,258 81.87 45.25

15 โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย สยวส. 1,500,000 587,507 39.17 46.50
16 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องส าอาง สสว. 1,000,000 763,411.11 76.34 56.00

พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

60.24
โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 8 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

17 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)

สวพ./สสว./
ศวก.ภาคใต้

5,000,000 2,727,040 54.54 42.50

18 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (Food Safety Hospital และ Green 
& Clean Hospital)

สคอ./ศวก. 2,000,000 843,053 42.15 65.50

19 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย สคอ./ศวก. 3,572,800 1,911,771 53.51 74.50
20 โครงการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย สรส. 2,000,000 548,281 38.15 55.00
21 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ศวก.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ)
12,273,500 5,902,463 48.09 70.00

22 โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ศวก.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ)
1,000,000 434,894 43.49 56.35

พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

60.24
โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 8 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

23 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย

ศวก.
อุบลราชธานี

5,000,000 2,500,445 50.01 65.20

24 โครงการธ ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์

ศวก.อุดรธานี
(เจ้าภาพ)

2,000,000 983,225 49.16 57.50

25 โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

สมป./ศวก. 1,000,000 370,199 37.02 65.00

26 โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ผน./สมป./
สชพ./ศวก.

1,298,900 468,403 36.06 50.00

27 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วย
ก ากับดูแลทางกฎหมาย หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ผ่าน
กระบวนการรับรองตามระบบห้องปฏิบัติการที่ดี OECD GLP

สมป. 1,000,000 703,349 70.33 39.00

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล

55.34
โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 8 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

28 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ผน. 5,500,000 25,050 0.46 40.00

29 แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 สล. 5,000,000  777,212 15.54 30.00
30 โครงการจัดประชุมอบรมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 

(ISO 9001 : 2015) (งบนโยบาย)
ผน. 1,500,000 656,170 43.74 43.74

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 37.91
โครงการส าคัญ



• โครงการที่มีลักษณะจ าเป็นต้องมีกิจกรรมสัมมนา ฝึกอบรม หรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจะยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งที่ 29 แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564

• โครงการที่มีลักษณะจ าเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างจะยังไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โครงการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัย โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน (SEC)

• จ าเป็นต้องระดมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน 
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามก าหนดของแผน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

สถานการณ์และมาตรการภาครัฐจากการแพร่ระบาดของ COVID-19



ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

เจ้าหน้าที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระบบ M-SIIS

โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรมวิทย์ with you ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอยกเลิกโครงการและปรับ
แผนไปใช้ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เนื่องจากโครงการเป็นการด าเนินการในระยะถัดจากการพัฒนา
ระบบซึ่งมีก าหนดส่งมอบงานในวันที่ 30 เมษายน 2564 แต่ผลการตรวจรับยังไม่สอดคล้องตาม TOR ก าหนด 



• ตัวชี้วัดโครงการที่ตั้งไว้ไม่สะท้อนผลส าเร็จของโครงการ 
• ข้อมูลผลการเบิกจ่ายในระบบ M-SIIS กับข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในที่ประชุมไม่ตรงกัน
• ในปีงบประมาณ 2565 
จะด าเนินการปรับการเขียนแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน โดยทุกเรื่องที่มีการใช้งบประมาณ อาจไม่ได้เขียนในรูป

โครงการทั้งหมด และจะไม่ยึดติดกับรูปแบบ/แบบฟอร์มเดิม แต่จะเขียนในรูปแบบของการชี้บ่งสาระส าคัญ
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการสร้างโครงการเพื่อการขับเคลื่อน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณต้องมีการปรับปรุง ทั้งเรื่องของการรายงานการ

เบิกจ่ายของหน่วยงานที่ไม่เป็นปัจจุบัน และร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนความครบถ้วนของ
กิจกรรม

ข้อค้นพบ

กองแผนงานและวิชาการได้มีการจัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานในวันที่ 10 มิ.ย. 64


