
พอถ 3 เดือต

พอถ 
10 เดอืต

ตางอตงค์ เขือ่ตแก้ว
หัวหต้ากลุ่ผนัถตาพะถถถพิหาพ

พาฝงาตควาผก้าวหต้า
ทลกาพปฏิถัติพาชกาพ (Performance Agreement: PA)
กาพปพะเผติส่วตพาชกาพ (ผ.44) 
และกาพปพะเผิตทู้ถพิหาพองค์กาพ 
ของกพผวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์ ปีงถปพะผาฒ น.ศ.2562
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พอถ 6 เดือต

 พอถ 9 เดือต



ทลควาผก้าวหต้า PA พอถ 10 เดือต 
เณีฝถกัถ Small Success พอถ 12 เดือต

AMR

TB

GREEN 

& CLEAN 

New 
Biopharmaceutical 

จ าตวตตวัตกพพผ

มผีลความก้าวหน้า คอื

มโีรงพยาบาลเข้ารว่ม
ระบบเฝ้าระวงั GLASS 
ตามแนวทางขององคก์าร
อนามยัโลก ครบ 12 
เขตสุขภาพ (17 แห่ง) 
และมขี้อมลูส่งเข้าระบบ 
GLASS จ านวน 7 แห่ง

บรรลุเป้าหมาย Small 
Success PA รอบ 12 
เดอืน คอื
1. ได้ฐานข้อมูลรหสั

พนัธกุรรมทัง้จโีนมของเชือ้วณั
โรค

2. มรีายงานผลการ
ด าเนนิงานถอดรหสัพนัธกุรรม
ทัง้จโีนมของเชือ้วณัโรคพรอ้ม
บทสรุปผูบ้รหิารเสนอผู้บรหิาร
3. ต้นฉบบัผลงานวจิยั

มผีลความก้าวหน้า คอื

1. ส่งข้อมลูผลการ
ตรวจครัง้ที ่ 2 ให้
โรงพยาบาล/หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง
2. อยูร่ะหวา่งจดัท า
สรุปผลให้ผู้บรหิารกรม
กรมวทิยาศาสตรก์าร
แพทยแ์ละกระทรวง
สาธารณสุข ครัง้ที ่ 2

มผีลความก้าวหน้า คอื

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ
วเิคราะหผ์ล สรุป และ
จดัท ารายงานทดสอบ
ความถกูต้องตามวธิทีี่
ไดร้บัการอนุมตัิ

มผีลความก้าวหน้า คอื
1. จ านวนนวตักรรมหรอื

เทคโนโลยสุีขภาพทีค่ดิค้นใหม ่
หรอืทีพ่ฒันาตอ่ยอด เพิม่ขึน้
จากปีทีผ่า่นมา 12 เรือ่ง 
2. จ านวนนวตักรรมหรอื

เทคโนโลยสุีขภาพทีค่ดิค้นใหม่
หรอืทีพ่ฒันาตอ่ยอด ใน
ปีงบประมาณ 2562 มกีาร
ใช้ประโยชนท์างการแพทย ์
หรอืการคุ้มครองผู้บรโิภค 
หรอืเชงิพาณชิย ์ 7 เรือ่ง



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือต ปัญหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

1. กาพนถัตา
ศักฝปานห้อง
ปฏิถัติกาพเคพือข่าฝ
เนื่อกาพเธ้าพะวังเชือ้
ดื้อฝาต้าตจุลชีน

ไผ่ผี ไผ่ผี ไผ่ผี
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สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 10 เดอืต

1. จัดณ าพาฝงาต antibiogram พะดัถเขตสุขปาน ผ.ค.-ด.ค.61 (จัดณ าโดฝ สวส. 
และ ศวก.) จ าตวต 12 ฉถัถ  และพะดัถปพะเณศ ผ.ค.-ด.ค.61 (จัดณ าโดฝ สวส.) 
จ าตวต 1 ฉถัถ (พวผ 13 ฉถัถ) เสตอทู้ถพิหาพพัถณพาถ

2. ด าเตติกาพสุ่ผตพวจสอถ antibiogram ของศูตฝ์วิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์ พ้อฝ
ละ 100 ของโพงนฝาถาลณี่ส่ง antibiogram (จ าตวต พน. ณี่สง่ antibiogram ณั้งหผด 
57 แห่ง สุ่ผตพวจ 57 แห่ง) และพ้อฝละ 59.65 (34 แห่ง) ของ antibiogram ณี่สุ่ผ
ตพวจผีควาผถูกต้อง (ไผ่ผีกาพนถข้อถกนพ่องหลัก (Major Error) (คพถ 12 เขต
สุขปาน) 

3. ผีโพงนฝาถาลเข้าพ่วผพะถถเธ้าพะวัง GLASS ตาผแตวณางขององค์กาพอตาผัฝ
โลก คพถ 12 เขตสุขปาน และผีกาพผอถปพะกาศตีฝถัตพหต่วฝงาตเคพือข่าฝพะถถเธ้า
พะวัง GLASS จ าตวต 2 แห่ง

โพงนฝาถาลเข้าพ่วผ
พะถถเธ้าพะวัง GLASS 
ตาผแตวณางของ
องค์กาพอตาผัฝโลก 
ของโพงนฝาถาล
อฝ่างต้อฝเขตละ 1 แห่ง
และพาฝงาตกาพตพวจ
ปพะเผิตตาผผาตพฐาตฯ 
 พาฝงาตข้อเสตอแตะ
เชิงตโฝถาฝเนื่อกาพ
ปพัถปพุงด้าตห้อง
ปฏิถัติกาพอฝ่างต่อเตื่อง 
เสตอต่อกพะณพวง
สาดาพฒสุข 

ผีโพงนฝาถาลเข้าพ่วผพะถถเธ้าพะวัง GLASS ตาผ
แตวณางขององค์กาพอตาผัฝโลก คพถ 12 เขตสุขปาน 
(17 แห่ง) และผขี้อผูลส่งเข้าพะถถ GLASS จ าตวต 7 แห่ง



ปัญหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไผ่ผี ไผ่ผี2. กาพนัถตาพะถถ
ห้องปฏิถัติกาพ
ถอดพหสันตัดุกพพผ
ชั้ตสูงเนื่อแก้ปัญหา
วัฒโพค
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เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 10 เดอืต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือต

1. ได้พูปแถถฐาตข้อผลูณี่ผีควาผเหผาะสผกถัทู้ใชข้้อผูลพหัสนัตดุกพพผณั้งจโีตผของเชื้อ
วัฒโพคแล้ว แถ่งเป็ต 1) พปูแถถฐาตข้อผูลส าหพถังาตดา้ตพะถาดวิณฝา และ  2) พปูแถถ
ฐาตข้อผูลส าหพถักาพพักษาวัฒโพค และจัดณ าฐาตข้อผูลดถิพหัสนัตดุกพพผณั้งจีโตผของเชื้อ
วัฒโพคใต QNAP's Network Attached Storage (NAS) systems ปาฝใต้ User: pathogen 
จ าตวต 2,912 ไบล์ ใต 11 โบลเดอพ์ พวผนื้ตณี่ 203.48 GB

2. ได้ฐาตข้อผูลพหัสนัตดุกพพผณั้งจีโตผของเชื้อวัฒโพคจ าตวต 2,111 ตัวอฝ่าง และ
พะถถพาฝงาตทลณีเ่ปต็ผาตพฐาตตาผ SOP 43-02-00-0002

3. ต าเสตอพาฝงาตทลกาพด าเติตงาตถอดพหัสนัตดุกพพผณั้งจโีตผของเชื้อวัฒโพค 
นพ้อผถณสพปุทูถ้พหิาพพะถุข้อเสตอเชิงตโฝถาฝ เสตออดิถดีกพผวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์ 
และอดิถดีกพผควถคผุโพค

4. ผีต้ตฉถถัทลงาตวจิัฝหัวข้อ “Solving discrepancies in Mycobacterium 
tuberculosis genomic variant calls between two next-generation sequencing 
platforms”

ได้ฐาตข้อผูลพหัส
นัตดุกพพผณั้งจีโตผของ
เชื้อวัฒโพค และพะถถ
พาฝงาตทลปาวะดื้อฝา
ต้าตวัฒโพค และสาฝ
นัตดุ์ของเชื้อวัฒโพค
ของปพะเณศไณฝ
ผพีาฝงาตฉถัถสผถูพฒ์
และข้อเสตอแตะเชิง
ตโฝถาฝเสตอต่อ
ทู้ถพิหาพ
ผีต้ตฉถัถทลงาตวิจัฝ
ด้าตพะถถวิเคพาะห์
ข้อผูลพหัสนัตดุกพพผ
ณั้งจีโตผของเชื้อวัฒโพค

1. ได้ฐาตข้อผูลพหสันัตดกุพพผณั้งจีโตผของเชื้อวัฒโพคจ าตวต 2,111 
ตัวอฝ่าง และพะถถพาฝงาตทลณ่ีเป็ตผาตพฐาตตาผ SOP 43-02-00-0002

2. ผีพาฝงาตทลกาพด าเติตงาตถอดพหัสนัตดุกพพผณั้งจีโตผของเชื้อวัฒ
โพคนพ้อผถณสพุปทู้ถพิหาพ เสตอ อดิถดีกพผวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์  และ
อดิถดีกพผควถคผุโพค

3. ต้ตฉถัถทลงาตวิจัฝหัวข้อ “Solving discrepancies in Mycobacterium 
tuberculosis genomic variant calls between two next-generation 
sequencing platforms”



ปัญหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

3. ควาผส าเพ็จของ
กาพสตัถสตุตด้าต
วิชากาพให้
โพงนฝาถาลสังกัด
กพะณพวงสาดาพฒสุข
ท่าตเกฒฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital

ไผ่ผี
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ไผ่ผี

เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 10 เดอืต

ไผ่ผี

ทลงาต 
พอถ 10 เดือต

จัดณ าพาฝงาตสง่ข้อผูล
ทลกาพตพวจ คพั้งณี่ 2 ให้
โพงนฝาถาล/หต่วฝงาตณี่
เกี่ฝวข้อง /หต่วฝงาตณี่
เกี่ฝวข้อง 
   ส่งพาฝงาตสพปุทลให้
ทู้ถพหิาพกพผกพผวิณฝา
ศาสตพ์กาพแนณฝ์และ
กพะณพวงสาดาพฒสขุ 
คพั้งณี่ 2 
ผีพาฝงาตสพปุทลกาพ
ด าเติตกาพใตปานพวผ 
นพ้อผปญัหาอุปสพพค 
ข้อเสตอแตะเสตอทู้ถพหิาพ
กพผวิณฝาศาสตพ์
กาพแนณฝ์ และกพะณพวง
สาดาพฒสขุ 

1. ส่งข้อผูลทลกาพตพวจคพั้งณี่ 2 ให้โพงนฝาถาล/หต่วฝงาต

ณี่เก่ีฝวข้อง

2. อฝู่พะหว่างจัดณ าสพุปทลให้ทู้ถพิหาพกพผ

กพผวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์และกพะณพวงสาดาพฒสุข คพั้งณี่ 2



ปัญหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไผ่ผี ไผ่ผี ไผ่ผี4. กาพนถัตาวิดี
วิเคพาะห์ทลิตปัฒฑ์ 
Biopharmaceutical 
ณีท่ลิตใตปพะเณศเนื่อ
ส่งเสพผิอุตสาหกพพผ
กาพส่งออก
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เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 10 เดอืต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือต

 ได้วิดีกาพตพวจ
วิเคพาะห์อฝ่างต้อฝ 
6 วิดีณดสอถ
 สาผาพถ
ให้ถพิกาพตพวจ
วิเคพาะห์ New 
Biopharmaceutical 
อฝ่างต้อฝ 3 
ทลิตปัฒฑ์

อฝู่พะหว่างด าเติตกาพวิเคพาะห์ทล สพปุ และจัดณ าพาฝงาต

ณดสอถควาผถูกต้องตาผวิดีณี่ได้พัถกาพอตุผตัิ



ปัญหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไผ่ผี ไผ่ผี5. จ าตวตตวตักพพผ 
และเณคโตโลฝีสุขปาน
ณีค่ิดค้ตใหผ่ หพือณี่
นัถตาต่อฝอด
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เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ไผ่ผี

สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 10 เดอืต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือต

1. ด าเติตกาพแจ้งหต่วฝงาตณี่เกี่ฝวข้อง พาฝงาตทลกาพถา่ฝณอดฯ ตาผแทตกาพถ่าฝณอด
ตวัตกพพผหพือเณคโตโลฝีสุขปานณี่คิดค้ตใหผ่ หพือณี่นัถตาต่อฝอดให้แก่หต่วฝงาตอ่ืต 
ปพะจ าปีงถปพะผาฒ น.ศ. 2562 นพ้อผณั้งพวถพวผและสพปุทลกาพถา่ฝณอดตวัตกพพผหพือ
เณคโตโลฝีสขุปานตาผแทตกาพถ่าฝณอดตวัตกพพผฯ

2. ปพะสาตหต่วฝงาตด าเติตกาพส าพวจตวตักพพผหพือเณคโตโลฝสีุขปานณ่ีคิดค้ตใหผห่พือณี่
นัถตาต่อฝอดณี่ส าเพจ็ และคาดว่าจะส าเพ็จใตปีงถปพะผาฒ น.ศ. 2562

3. สพปุจ าตวตตวัตกพพผหพือเณคโตโลฝีสุขปานณ่ีคิดค้ตใหผห่พือณี่นัถตาต่อฝอด 
ปีงถปพะผาฒ น.ศ. 2562 โดฝผีทลกาพส าพวจ ดังตี้ 

1) จ าตวตตวัตกพพผหพือเณคโตโลฝีสขุปานณี่คิดค้ตใหผ่ หพือณี่นัถตาต่อฝอด เน่ิผขึ้ต
จากปีณีท่่าตผา 11 เพื่อง 

2) จ าตวตตวัตกพพผหพือเณคโตโลฝีสขุปานณี่คิดค้ตใหผห่พือณีนั่ถตาต่อฝอด ใต
ปีงถปพะผาฒ 2562 ผีกาพใชป้พะโฝชต์ณางกาพแนณฝ์ หพือกาพคุ้ผคพองทู้ถพโิปค หพือเชิง
นาฒิชฝ์ 6 เพื่อง

 จัดณ าพาฝงาตสพุป 
นพ้อผข้อเสตอแตะเสตอ
ทู้ถพิหาพ (อดิถด)ี เนื่อเป็ต
ข้อผูลปพะกอถกาพ
นิจาพฒาเชิงตโฝถาฝใต
กาพถา่ฝณอดตวัตกพพผสู่
กาพใช้ปพะโฝชต์

จ าตวตตวัตกพพผหพือ
เณคโตโลฝีสุขปานณีค่ิดค้ต
ใหผ่หพือณีน่ัถตาต่อฝอด 
เนิ่ผขึ้ตจากปีณ่ีท่าตผา
อฝ่างต้อฝ 8 เพื่อง
จ าตวตตวัตกพพผหพือ

เณคโตโลฝีสุขปานณีค่ิดค้ต
ใหผ่หพือณีน่ัถตาต่อฝอด 
ผีกาพใช้ปพะโฝชต์ณาง
กาพแนณฝ์หพือกาพ
คุ้ผคพองทู้ถพิโปค หพือเชิง
นาฒิชฝ์ อฝ่างต้อฝ 2 
เพื่อง

จ าตวตตวัตกพพผหพือเณคโตโลฝีสุขปานณี่คิดค้ตใหผ่หพือณี่นัถตาต่อฝอด 

ปีงถปพะผาฒ น.ศ. 2562 โดฝผีทลกาพส าพวจเถื้องต้ต ดังตี้ 

1) จ าตวตตวัตกพพผหพือเณคโตโลฝีสุขปานณี่คิดค้ตใหผ ่หพือณี่นัถตาต่อ

ฝอด เนิผ่ขึ้ตจากปีณี่ท่าตผา 12 เพื่อง 

2) จ าตวตตวตักพพผหพือเณคโตโลฝีสุขปานณี่คิดคต้ใหผ่หพือณี่นถัตาต่อ

ฝอด ใตปีงถปพะผาฒ 2562 ผีกาพใช้ปพะโฝชต์ณางกาพแนณฝ์ หพือกาพ

คุ้ผคพองทู้ถพิโปค หพือเชิงนาฒิชฝ์ 7 เพื่อง



ทลงาต 
พอถ 10 เดือตตัวช้ีวัด

1.1 กาพนัถตาพะถถถ
ห้องปฏิถัติกาพถอดพหัส
นัตดุกพพผชั้ตสูงเนื่อ
แก้ปัญหาวัฒโพค
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2.1 จ าตวตตวัตกพพผและ
เณคโตโลฝีสุขปานณี่
คิดค้ตใหผ่หพือณ่ีนัถตา
ต่อฝอด

1.2 กาพนัถตาวิดี
วิเคพาะห์ทลิตปัฒฑ์ New 
Biopharmaceutical

เป้าหผาฝ
ขั้ตต่ า

เป้าหผาฝ
ผาตพฐาต

เป้าหผาฝ
ขั้ตสูง

    ได้ฐาตข้อผูลพหัสนัตดุกพพผณั้งจีโตผของเชื่อ
วัฒโพคและพะถถพาฝงาตทลปาวะดื้อฝาต้าตวัฒ
โพค และสาฝนัตด์เชื่อวัฒโพคใตปพะเณศไณฝ
    ผีต้ตฉถัถทลงาตวิจัฝด้าตพะถถวิเคพาะห์
ข้อผูลพหัสนัตดุกพพผณั้งจีดตผของเชื้อวัฒโฒค
 ผีพาฝงาตฉถัถสผถูพฒ์และข้อเสตอแตะเชิง
ตโฝถาฝเสตอต่อทู้ถพิหาพกพะณพวงสาดาพฒสุข

   กาพถ่าฝณอดวิดีกาพถอดพหัส
นัตดุกพพผชั้ตสูงวัฒโพคให้กัถกพผ
ควถคุผโพค
    กาพติดตาผปพะเผิตทลกาพ
ถ่าฝณอดวิดีกาพถอดพหัส
นัตดุกพพผชั้ตสูง
    กาพจัดณ าพาฝงาตกาพถ่าฝณอด
วิดีกาพถอดพหัสนัตดุกพพผชั้ตสูง
เสตอทู้ถพิหาพ

    ห้องปฏิถัติกาพ
ถอดพหัสนัตดุกพพผชั้ตสูง
ได้พัถกาพพัถพองตาผพะถถ
คุฒปาน ISO 15189:2012

ได้วิด๊วิเคพาะห์และให้ถพิกาพตพวจวิเคพาะห์ New 
Biopharmaceutical ได้คพถณุกพาฝกาพอฝ่าง
ต้อฝ 3 ทลิตปัฒฑ์

อฝ่างต้อฝ 4 ทลิตปัฒฑ์ อฝ่างต้อฝ 5 ทลิตปัฒฑ์

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

 9 เพื่อง

 6 เพื่อง

 10 เพื่อง

 8 เพื่อง

12

7



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 10 เดือตตัวช้ีวัด

2.2 กาพชี้แจงปพะเด็ต
ส าคัญณี่ณัตต่อ
สถาตกาพฒ์ (ถ้าผี)

ณัตเวลา 1 วัต
คุฒปานเตื้อหา 
คพถ 3 หัวข้อ

ฝังไผ่ผีปพะเด็ต
ณี่ต้องชี้แจง 
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5.1 กาพด าเตติกาพ
ตาผแทตปฏิพูป
องค์กาพของส่วต
พาชกาพ ปพะจ าปี
งถปพะผาฒ 

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

4.2 ข้อเสตอกาพ
นัถตาตวตักพพผ

องค์ปพะกอถของกาพแสดงให้เห็ตถึงกาพเป็ตตวัตกพพผ
คุฒปานของตวัตกพพผ

วิดีกาพชี้แจง
ท่าตกาพแถลงข่าว
และ Facebook live

ช่องณางกาพ
เทฝแนพ่ตาผณ่ี
ก าหตด

1. ข้อผูลนัตดุกพพผจ าตวตไผ่ต้อฝกว่า 
5,000 ชุดข้อผูล

1. จัดณ าและนัถตาฐาตข้อผูล
นัตดุกพพผไณฝ

2. นัถตาฐาตข้อผูลด้าตเชื้อและ
ข้อผูลณี่เกี่ฝวข้องใตถพิถณ One 
Health (ฝุณด์ AMR/EID)/นัถตา
งาตวิจัฝเนื่อปพะเผิตเณคโตโลฝีด้าต
ห้องปฏิถัติกาพณ่ีเข้าสู่ฝุค Digital

3. จัดณ าฐาตข้อผูล
ห้องปฏิถัติกาพด้าตกาพแนณฝ์และ
สาดาพฒสุขณี่ได้พัถกาพพัถพอง

2.1 MOU
2.2 พะถถข้อผูล NARST 

ณี่ถูกต้องณัตเวลา

ผีข้อผูลนัตดุกพพผ
จ าตวต 4,388 ชุด

จ าตวตข้อผูลห้องปฏิถัติกาพด้าตกาพแนณฝ์
และสาดาพฒสุข ไผ่ต้อฝกว่า 450 ชุด

จัดณ าฐาตข้อผูลให้เป็ต
ปัจจุถัต 472 ชุด

ตวัตกพพผเคพื่องส าอาง 
Serum all in one จาก
ทลิตปัฒฑ์ผะหาด

(สวน.)

1. ด าเตติกาพจัดจ้างนัถตาพะถถเช่ือผโฝง
ข้อผูล
2. หต้าจอ application antibiogram 
สาผาพถเพีฝกดู antibiogram แถถ online
ได้แล้ว อฝูพ่ะหว่างตพวจสอถปพัถปพุง



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

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

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

1. 1 ข้อผูลทลกาพวิเคพาะห์งาตถพิกาพตพวจกาพถอดพหัส
นัตดุกพพผของเชื้อวัฒโพคจากกาพให้ถพิกาพปี 2562 ผา
เน่ือต าผาปพัถปพุงถพิกาพให้ดีขึ้ต

1. กาพนัถตาพะถถถอดพหัสนัตดุกพพผ
สผพพถตะสูงส าหพัถกาพตพวจหาควาผ
เสี่ฝงต่อโพคผะเพ็ง โพคหาฝาก โพคไผ่ติดต่อ
เพื้อพัง และ โพคติดต่อ เนื่อปพะโฝชต์ใตกาพ
วิติจฉัฝ ป้องกัต พักษาโพค 

2. ปพัถปพุงกพะถวตกาพณ างาต (Process 
Innovation) ของกาพพัถพอง
ห้องปฏิถัติกาพด้าตกาพแนณฝ์และ
สาดาพฒสุขด้วฝพะถถอิเล็กณพอติกส์ e-
Accreditation

1.2 เน่ิผพาฝกาพถพิกาพตพวจณางเปสัชนัตดุศาสตพ์เน่ือ
ป้องกัตท่ืตแน้ฝาพุตแพงให้คพอถคลุผณั่วปพะเณศ

1.3 เน่ิผถพิกาพตพวจกาพคัดกพองโพคผะเพ็งคพอถคพัว 
โดฝใช้พะถถถอดพหัสนัตดุกพพผสผพพถตะสงูอฝ่างต้อฝ 1 
พาฝกาพ

2. ห้องปฏิถัติกาพกลุ่ผเป้าหผาฝได้พัถกาพพัถพองด้วฝ
พะถถ E-Accreditation พ้อฝละ 100 ลดพะฝะเวลาจาก 
220 วัต เหลือไผ่เกิต 120 วัต

3. นัถตาพะถถเณคโตโลฝีสาพสตเณศ 
ปพัถพะถถงาตไปสู่พะถถดิจิณัล โดฝถูพฒา
กาพข้อผูลและปพัถเปล่ีฝตกาพถพิกาพแถถ
พวผศูตฝ์แถถคพถวงจพ

3.1 ข้อผูลควาผต้องกาพของทู้พัถถพิกาพณั้งปาฝใตและ
ปาฝตอก

3.2 ทลกาพวิเคพาะห์ พูปแถถของกาพปพัถปพุง
พะถถงาต ได้ข้อก าหตดใตกาพแลกเปล่ีฝตเชื่อผโฝงข้อผูล
และข้อก าหตดใตกาพจัดณ าพะถถงาตใตปานพวผของกพผ

3 แห่ง 
จากเป้า 
32 แห่ง



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

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

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

3.1 ปพัถพูปแถถวิดีกาพณ างาต และกาพ
ถพิหาพจัดกาพให้ผีปพะสิณดิปานและเกิด
ควาผคล่องตัวโดฝจัดต้ังเป็ตหต่วฝงาต
ถพิกาพแถถนิเศษ (SDU) “ศูตฝ์ถพิกาพ
ตพวจผาตพฐาต กพผวิณฝาศาสตพ์
กาพแนณฝ์”

ตพวจสอถคุฒปานเคพื่องเอกซเพฝ์ 5,000 เคพื่อง

 เงื่อตไข: ทลทลิต (Output) ณี่ก าหตดจะได้เผื่อได้พัถ
กาพจัดตั้งเป็ตหต่วฝถพิกาพพูปแถถนิเศษแล้ว ซึ่งหาก
เป็ตหต่วฝงาตปกติจะผทีลทลิตปีละ 3,000 เคพื่อง

2,309 
เคพื่อง



12

กาพปพะเผติทู้ถพหิาพองค์กาพ พอถ 2 

ปพะเด็ตกาพปพะเผิต ปี 2562

2. ผาตพกาพลด และคัดแฝกขฝะผูลธอฝใต
หต่วฝงาตปาคพัฐ

4. กาพก ากัถดูแลกาพณุจพิต

1. กาพลดนลังงาต

8. กาพสพ้างคุฒดพพผ จพิฝดพพผใต
องค์กาพ

9. กาพเสพิผสพ้างขวัฌก าลังใจ/กาพดูแล
เอาใจใส่ทู้ใต้ถังคัถถัฌชา

3. กาพปพะหฝัดงถปพะผาฒ

5. ปาวะทู้ต า

6. พะถถติดตาผกาพปฏิถัติงาตเนื่อ
กาพถพิหาพงาตขององค์กาพ

7. กาพส่งเสพิผกาพใช้เณคโตโลฝีดิจิณัลใต
องค์กาพ

10. กาพถูพฒากาพข้อผูล
    พะหว่างหต่วฝงาต (Integration)

1. ใชท้ลจาก สตน.
2. ใช้ทลจากกพผ คน.

3. ใช้ทล ITA

Online Survey     
9-13 ก.ฝ.62

Self-Assessment
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1. การลดพลงังาน เป้าหมาย
มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า/ การใช้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงในแตล่ะดา้น
รอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใช้พลงังานของแตล่ะหน่วยงาน

ผลการด าเนินการ
การใช้พลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัเชือ้เพลงิระหวา่งเดอืนกนัยายน 2561 – มถินุายน 2562 ดงัน้ี

       การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้ลดลง คะแนนที่ได้
ไฟฟ้า -51.07% 0 คะแนน

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 87.41% 5 คะแนน

ใช้ผลจาก สนพ.
กาพปพะเผติทู้ถพิหาพองค์กาพ พอถ 10 เดอืต

ใช้ผลจากกรม คพ.

2. ผาตพกาพลด และคัดแฝกขฝะผูล
ธอฝใตหต่วฝงาตปาคพัฐ

                             

      
      
       

ถุงนลาสติก

แก้วนลาสติก

กล่องโบผ100 % 100  %

ขฝะผูลธอฝ

10 %

10 %

5 %

เป้าหผาฝ ทล

47.22 %

65.08 %

72.78 %
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3. การประหยัดงบประมาณ 3 เป้าหมาย
เป้าหมายการประหยดังบประมาณรอบ 12 เดอืน ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินการ

สามารถประหยดังบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 7.23 แบง่เป็น
         

- โคพงกาพนัถตาศกัฝปานดา้ตวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์ใตกาพวิติจฉัฝและป้องกัตโพคเนื่อควาผผั่ตคงดา้ตสุขปาน พ้อฝละ 6.42
- งถนัถตาถุคลากพ พ้อฝละ 28.99
- งถพาฝจ่าฝอ่ืต พ้อฝละ 39.25
- งถอุดหตตุ พ้อฝละ 35.61

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

Self-Assessment
กาพปพะเผติทู้ถพหิาพองค์กาพ พอถ 10 เดอืต



ขอขอถคุฒ
กลุ่ผนัถตาพะถถถพิหาพ 

กพผวิณฝาศาสตพ์กาพแนณฝ์  
อาคาพ 14 ชั้ต 2 ห้อง 218 ชั้ต 6 ห้อง 613

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