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1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร

1.1 ประสิทธิผล ร้อยละของเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี >ร้อยละ 85 ร้อยละ 31.26 ผน.

1.2 นวัตกรรม 1. จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสขุภำพที่คิดค้นใหมห่รือพัฒนำต่อ
ยอดที่เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
2. จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสขุภำพที่คิดค้นใหมห่รือพัฒนำต่อ
ยอด มีกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรือกำรคุ้มครองผู้บริโภค

อย่ำงน้อย 12 เร่ือง

อย่ำงน้อย 10 เร่ือง

จัดท ำแผนกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภำพให้แก่หน่วยงำนอื่น 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 15 เร่ือง 

ส ำนักวิชำกำรฯ
/ผน.

2 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร

2.1 คุณภำพ ร้อยละระดับควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร มำกกว่ำร้อยละ 87 อยู่ระหว่ำงส่งแบบสอบถำมให้ผู้ประเมิน
ภำยนอก (รอบ 1) 

กพร.

2.2 ประสิทธิภำพ ผลกำรปรับปรุงข้อร้องเรียน อย่ำงน้อย 1 กระบวนกำรต่อ
ปี

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวิเครำะห์และปรับปรุง
มำตรกำรแก้ไขข้อร้องเรียน

(รอบ 5 เดือน จ ำนวน 20 เรื่อง) 

สล.(ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์)

3 กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร

3.1 กำรพัฒนำ ร้อยละของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร มำกกว่ำร้อยละ 90 ร้อยละ 21.74
( 5 จำก 23 โครงกำร)

สล. (ฝ่ำยกำร
เจ้ำหน้ำที่)

3.2 ประสิทธิภำพ บุคลำกรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยหลังได้รบักำรพัฒนำตำมแผน มำกกว่ำร้อยละ 90 ร้อยละ 66.32
(1,246 จำก 1,879 คน) 

สล.(ฝ่ำยกำร
เจ้ำหน้ำที่)
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4 ภำวะผู้น ำและกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

4.1 กำรพัฒนำ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
(ITA)

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 85 วัดผลเดือนกันยำยน 64
(อยู่ระหว่ำงให้หน่วยงำนประเมินตนเอง
และเตรียมส่งข้อมูลแก่ปปช.ช่วงเดือนเม.ย.-
พ.ค.64)

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
คณะท ำงำนจัดกำรควำมเสี่ยง

4.2 ประสิทธิผล กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มีกำร
ด ำเนินงำนสอดคล้องกับระบบบริหำร
คุณภำพ ISO 9001:2015 ระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรและระบบบริหำร
คุณภำพ PMQA 

ได้รับกำรตรวจประเมิน/ 
Surveillance ตำม

มำตรฐำน 9001 : 2015 
และมีกำรบูรณำกำรระบบ 

PMQA /ระบบบริหำร
คุณภำพห้องปฏิบัติกำร

เตรียมรับกำรตรวจประเมินจำกผู้ตรวจ
ประเมินภำยนอก
เดือนสิงหำคม 64

คณะเลขำนุกำร QMR / 
คณะท ำงำนภำยใต้ระบบบริหำร

คุณภำพ

5 กำรเงินกำรตลำด

5.1ประสิทธิภำพ ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 58.09
(ณ 16 เม.ย.64)

ร้อยละ 50.76 ฝ่ำยคลัง สล.
(ข้อมูล ณ 16 เม.ย.64)

5.2 ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำของครุภัณฑ์ที่มีรำคำตั้งแต่ 
2 ล้ำนขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ควำมคุ้มค่ำ ร้อยละ 78.30
(106 จำก 149 เครื่อง)

หน่วยงำนที่มีครุภัณฑ์รำคำ
2 ล้ำนขึ้นไป 



ผลกำรบริหำรประสิทธิภำพควำมคุ้มค่ำของครุภัณฑ์ที่มีรำคำ
ตั้งแต่ 2 ล้ำนขึ้นไป (ปีงบประมำณ 2562-2564)

ยังไม่เปิดให้บริกำร 42 เครื่อง 
จำก 149 เครื่อง (28.19%)

เปิดบริกำรแล้ว 107 เครื่อง
จำก 149 เครื่อง (71.81%)

อยู่ระหว่ำง Validate 35 เครื่อง
ระยะเวลำ Validate (1-3 เดือน) 26 เครื่อง

ระยะเวลำ Validate (3-6 เดือน) 1 เครื่อง

ระยะเวลำ Validate (6-9 เดือน) 6 เครื่อง

ระยะเวลำ Validate (9-12 เดือน) 2 เครื่อง

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำวิธีวิเครำะห ์2 เครื่อง
1. เครื่องไอออนโครมำโทกรำฟ (Ion Chromatograph) ศวก.อุบลฯ(2563)

2. HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH :HPLC-DA,MS ศวก.สงขลำ (2563)

อยู่ระหว่ำงจัดซ้ือจัดจ้ำง (ผูก PO) 5 เครื่อง

ยังไม่เปิดให้บริกำร 42 เครื่อง



ผลกำรบริหำรประสทิธิภำพควำมคุม้ค่ำของครุภัณฑ์ที่มีรำคำ
ตั้งแต่ 2 ล้ำนขึ้นไป (ปีงบประมำณ 2562-2564)
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ควำมคุ้มค่ำ/คุ้มทุน

ควำมคุ้มค่ำ ควำมคุ้มทุน

ควำมคุ้มค่ำ หมำยถึงผลที่ได้รับมีมูลค่ำสูงกว่ำต้นทุนของทรัพยำกรที่ต้องใช้เพื่อกำรลงทุนในโครงกำร
ควำมคุ้มทุนหมำยถึง จุดที่รำยได้หรือผลลัพธ์เท่ำกับต้นทุนของโครงกำร ถือเป็นจุดคุ้มทุนทำงด้ำนกำรเงิน

หมำยเหตุ ไตรมำส 1 รำยงำน 20 จำก 25 หน่วยงำน /ไตรมำส 2 รำยงำนครบทุกหน่วยงำน



➢ เพิ่มเติมกำรรำยงำนข้อมูลแผนก ำหนดกำรเปิดให้บริกำร หรือใช้งำนด้ำนกำรวิจัย 
ในแบบรำยงำนควำมคุ้มค่ำของครุภัณฑ์เงินงบประมำณและเงินบ ำรุงที่มีรำคำตั้งแต่ 
2 ล้ำนบำทขึ้นไป (ตำมตัวชี้วัดที่ 5.2)
➢ขอให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติ ทุกไตรมำส อย่ำงละเอียดเพื่อกำร

ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ  

ข้อเสนอแนะ /โอกำสในกำรพัฒนำ




