
รอบ 3 เดือน  

รอบ  
9 เดือน 

นางอนงค์ เขื่อนแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ผลการปฏิบตัิราชการ (Performance Agreement: PA) 
การประเมินส่วนราชการ (ม.44)  
และการประเมินผู้บริหารองค์การ  
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รอบ 6 เดือน  
 รอบ 9 เดือน 



ผลความก้าวหน้า PA รอบ 9 เดือน  
เทียบกับ Small Success รอบ 9 เดือน 

AMR 

TB 

GREEN  

& CLEAN  

New  
Biopharmaceutical  

จ านวนนวัตกรรม 
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บรรลุเป้าหมาย Small 
Success รอบ 9 เดือน คือ 

บรรลุเป้าหมาย Small 
Success รอบ 9 เดือน คือ 

บรรลุเป้าหมาย Small 
Success รอบ 9 เดือน คือ 

บรรลุเป้าหมาย Small 
Success รอบ 9 เดือน คือ 

บรรลุเป้าหมาย Small 
Success รอบ 9 เดือน คือ 

1. รายงาน antibiogram ระดบัเขต
ราย 6 เดอืน (ศวก.) และ
ระดบัประเทศ (สวส.) รายไตรมาส 
เสนอผู้บรหิาร 
2. รายงานผลการสุ่มตรวจคณุภาพ

antibiogram (ปี 2561) รอ้ยละ 100 
ของโรงพยาบาลทีส่่ง antibiogram 
ตอ่กระทรวงสาธารณสขุและ รอ้ยละ 
59.65  ของ antibiogramทีสุ่่มตรวจมี
ความถูกตอ้ง(ไมม่กีารพบข้อบกพรอ่ง
หลกั) 

ไดรู้ปแบบฐานข้อมูลรหสั
พนัธกุรรมทัง้จโีนมของเชือ้วณั
โรค 

1. จดัท ารายงานส่งข้อมูลผล
การตรวจ ครัง้ที ่ 1 ให้
โรงพยาบาล/หน่วยงานที่
เกีย่วข้องและส่งรายงานสรุปผล
ให้ผู้บรหิาร 

2. สุ่มเก็บตวัอยา่งผกัผลไม้ 
และตรวจวเิคราะหค์รัง้ที ่ 2 
จ านวน 24 โรงพยาบาล 120 
ตวัอยา่ง 

รายงานผลการด าเนนิงานตอ่
ผู้บรหิารของกรมวทิยาศาสตร ์
การแพทย ์

1. สรุปผลการถา่ยทอด
นวตักรรมหรอืเทคโนโลยี
สุขภาพตามแผนการถา่ยทอดฯ 

2. ส ารวจจ านวนนวตักรรม 
หรอืเทคโนโลยสุีขภาพทีส่ าเร็จ
ในปีงบประมาณ 2562 



เป้าหมาย 
รอบ 9 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

1. การพฒันาศักยภาพ
ห้อง 
ปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อ
การเฝ้าระวังเชือ้ดื้อยา
ต้านจุลชีพ 

 รายงาน antibiogram 
ระดบัเขตราย 6 เดือน 
(ศวก.) และระดับประเทศ 
(สวส.) รายไตรมาส เสนอ
ผู้บริหาร 
 รายงานผลการสุ่มตรวจ
คุณภาพantibiogram (ป ี
2561) รอ้ยละ 50 ของ
โรงพยาบาลทีส่่งantibiogram 
ต่อกระทรวงสาธารณสุขและ
รอ้ยละ 30 ของ antibiogram 
ที่สุ่มตรวจมีความถูกต้อง (ไม่
มีการพบขอ้บกพรอ่งหลัก) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 9 เดือน 

1. จดัท ารายงาน antibiogram ระดับเขตสุขภาพ ม.ค.-ธ.ค.61 (จดัท าโดย สวส. และ ศวก.) 
จ านวน 12 ฉบบั  และระดบัประเทศ ม.ค.-ธ.ค.61 (จัดท าโดย สวส.) จ านวน 1 ฉบบั (รวม 13 ฉบบั) 
เสนอผู้บริหารรบัทราบ 

2. ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ antibiogram ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รอ้ยละ 100 ของ
โรงพยาบาลทีส่่ง antibiogram (จ านวน รพ. ที่สง่ antibiogram ทั้งหมด 57 แห่ง สุ่มตรวจ 57 แห่ง) 
และรอ้ยละ 59.65 (34 แห่ง) ของ antibiogram ที่สุ่มตรวจมีความถูกต้อง (ไม่มีการพบขอ้บกพรอ่ง
หลัก (Major Error) (ครบ 12 เขตสุขภาพ)  

3. มีโรงพยาบาลเข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง GLASS ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ครบ 12 
เขตสุขภาพ และมีการมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง GLASS จ านวน 2 แห่ง 



ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

ไม่มี ไม่มี 2. การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชัน้สูงเพื่อ
แก้ปัญหาวัณโรค 

 ไดรู้ปแบบ
ฐานข้อมูลรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนม
ของเชื้อวัณโรค 
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กลไกการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง และส่ง

ต่อข้อมูล 

เป้าหมาย 
รอบ 9 เดือน 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 9 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน 

1. ได้รูปแบบฐานขอ้มลูที่มคีวามเหมาะสมกับผู้ใช้ขอ้มลูรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมของเชื้อวณัโรคแล้ว 
แบ่งเป็น 1) รูปแบบฐานขอ้มูลส าหรับงานด้านระบาดวิทยา และ  2) รูปแบบฐานข้อมลูส าหรับการรักษาวัณ
โรค และจัดท าฐานข้อมลูดิบรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวณัโรคใน QNAP's Network Attached Storage 
(NAS) systems ภายใต้ User: pathogen จ านวน 2,912 ไฟล์ ใน 11 โฟลเดอร์ รวมพื้นที่ 203.48 GB 

2. ได้ฐานขอ้มลูรหัสพันธุกรรมท้ังจโีนมของเชือ้วณัโรคจ านวน 2,111 ตัวอยา่ง และระบบรายงานผลที่เป็น
มาตรฐานตาม SOP 43-02-00-0002 

3. น าเสนอรายงานผลการด าเนนิงานถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจโีนมของเชือ้วณัโรค พร้อมบทสรุปผู้บริหาร
ระบุข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอธิบดีกรมควบคุมโรค 

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



ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

3. ความส าเร็จของการ
สนับสนุนด้านวชิาการให้
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

  จัดท ารายงานส่งข้อมูล
ผลการตรวจ ครั้งที่ 1 ให้
โรงพยาบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 ส่งรายงานสรุปผลให้
ผู้บริหารกรมกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์และกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่ 1 
 สุม่เก็บตัวอย่างผักผลไม้ 
และตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชทาง
ห้องปฏิบัติการครอบคลุม
อย่างน้อย 8 กลุม่ 132 ชนิด
สาร ครั้งที่ 2 ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
เป้าหมาย (20 แห่ง) 

ไม่มี 
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ไม่มี 

เป้าหมาย 
รอบ 9 เดือน 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 9 เดือน 

ไม่มี 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน 

1. จัดท ารายงานและน าส่งข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทาง

ห้องปฏิบัติการฯ คร้ังที่ 1 ให้โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทุกตัวอย่าง และส่ง

รายงานสรุปผลครั้งที่ 1 ให้ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข 

2.สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวเิคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทาง

ห้องปฏิบัติการครอบคลุมอย่างน้อย 8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร ครั้งที่ 2 จ านวน 24 โรงพยาบาล 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 120 ตัวอย่าง ขณะนีอ้ยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ฯ 



ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4. การพัฒนาวธิี
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ที่
ผลิตในประเทศเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การส่งออก 

 รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร
ของกรมวทิยาศาสตร ์
การแพทย ์
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เป้าหมาย 
รอบ 9 เดือน 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 9 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รอบ 9 เดือน ตามหนังสือที่ สธ 0622/1032 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 



ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

ไม่มี ไม่มี 5. จ านวนนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรอืทีพ่ฒันา
ต่อยอด 

สรุปผลการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพตาม
แผนการถ่ายทอดฯ 
ส ารวจจ านวน
นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
ส าเร็จในปีงบประมาณ 
2562 
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เป้าหมาย 
รอบ 9 เดือน 

ไม่มี 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ PA รอบ 9 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน 

1. ด าเนนิการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รายงานผลการถา่ยทอดฯ ตามแผนการถา่ยทอดนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดคน้ใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอดให้แก่หน่วยงานอืน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อม
ท้ังรวบรวมและสรุปผลการถา่ยทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสขุภาพตามแผนการถา่ยทอดนวัตกรรมฯ 

2. ประสานหน่วยงานด าเนินการส ารวจนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาตอ่ยอดท่ี
ส าเรจ็ และคาดว่าจะส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. สรุปจ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาตอ่ยอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีผลการส ารวจ ดังนี้  

1) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอด เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมา 11 
เรือ่ง  

2) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสขุภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2562 มีการ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุม้ครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง 



ผลงาน  
รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด 

1.1 การพัฒนาระบบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อ
แก้ปัญหาวัณโรค 
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สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 9 เดือน 

2.1 จ านวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 

1.2 การพัฒนาวิธีวเิคราะห์
ผลิตภัณฑ์ New 
Biopharmaceutical 

เป้าหมาย 
ขั้นต่ า 

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 

    ได้ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมของเชื่อวัณโรค
และระบบรายงานผลภาวะดื้อยาต้านวัณโรค และสาย
พันธ์เชื่อวัณโรคในประเทศไทย 
    มีต้นฉบับผลงานวิจัยด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลรหัส
พันธุกรรมท้ังจีดนมของเชื้อวัณโณค 
 มีรายงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

   การถ่ายทอดวิธีการถอดรหัสพันธุกรรม
ชั้นสูงวัณโรคให้กับกรมควบคุมโรค 
    การติดตามประเมินผลการถ่ายทอด
วิธีการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูง 
    การจัดท ารายงานการถ่ายทอดวิธีการ
ถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเสนอผู้บริหาร 

    ห้องปฏบิัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงได้รับการรับรอง
ตามระบบคุณภาพ ISO 
15189:2012 

ได้วิธ๊วิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ New 
Biopharmaceutical ได้ครบทุกรายการอย่างน้อย 3 
ผลิตภัณฑ์ 

อย่างน้อย 4 ผลิตภณัฑ์ อย่างน้อย 5 ผลิตภณัฑ์ 

จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 
8 เรื่อง 
 จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่
หรือท่ีพัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ ในปี 
2562 อย่างน้อย 4 เรื่อง 

 9 เรื่อง 
 
 
 6 เรื่อง 

 10 เรื่อง 
 
 
 8 เรื่อง 
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6 



 
 

เป้าหมาย 
รอบ 12 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด 

2.2 การชีแ้จงประเดน็
ส าคัญทีท่ันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี) 

ทันเวลา 1 วัน 
คุณภาพเนื้อหา ครบ 
3 หวัข้อ 

ยังไม่มีประเด็น 
ท่ีต้องชี้แจง  

9 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 9 เดือน 

5.1 การด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปองค์การของ
ส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ (ประเด็นที่ 1 จดัท า
ฐานข้อมูล).  

4.2 ขอ้เสนอการพฒันา
นวัตกรรม 

องค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงการเป็นนวตักรรม 
คุณภาพของนวัตกรรม 

วธิีการชี้แจงผ่าน
การแถลงข่าวและ 
Facebook live 

ช่องทางการ
เผยแพร่ตามที่ก าหนด 

1. ข้อมูลพันธุกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด
ข้อมูล 

1. จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรม
ไทย 

2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านเชื้อและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องในบริบท One Health (ยุทธ์ 
AMR/EID)/พัฒนางานวิจัยเพื่อประเมิน
เทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการท่ีเข้าสู่ยุค 
Digital 

3. จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขท่ีได้รับการ
รับรอง 

 
2.1 MOU 
2.2 ระบบข้อมูล NARST  

ท่ีถูกต้องทันเวลา 

มีข้อมูลพันธุกรรมจ านวน 
3,708 ชุด 

จ านวนข้อมูลห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 450 ชุด 

จัดท าฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 467 ชุด 

นวัตกรรมเคร่ืองส าอาง 
Serum all in one จาก

ผลิตภัณฑ์มะหาด 
(สวพ.) 

1. ด าเนนิการจดัจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูล 
2. หน้าจอ application antibiogram สามารถเรียกด ู
antibiogram แบบ online 
 ได้แล้ว อยูร่ะหว่างตรวจสอบปรับปรุง 



เป้าหมาย 
รอบ 12 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด 
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สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 9 เดือน 

5.1 การด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปองค์การของ
ส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

พ 
(ประเด็นที่ 2 ปรับกระบวนการ
ขั้นตอนการท างาน หรือการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น) 

1. 1 ข้อมูลผลการวิเคราะห์งานบริการตรวจการถอดรหัสพนัธุกรรมของ
เชื้อวัณโรคจากการให้บริการปี 2562 มาเพื่อน ามาปรับปรุงบริการให้ดี
ขึ้น 1. การพัฒนาระบบถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะ

สูงส าหรับการตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรค
หายาก โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ โรคติดต่อ เพื่อ
ประโยชน์ในการวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรค  

2. ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process 
Innovation) ของการรับรองห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Accreditation 

1.2 เพิ่มรายการบริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันผื่นแพ้
ยารุนแรงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

1.3 เพิ่มบริการตรวจการคัดกรองโรคมะเร็งครอบครัว โดยใช้ระบบ
ถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูงอย่างน้อย 1 รายการ 

2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายได้รับการรับรองด้วยระบบ E-
Accreditation ร้อยละ 100 ลดระยะเวลาจาก 220 วัน เหลือไม่เกิน 
120 วัน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับ
ระบบงานไปสู่ระบบดิจิทัล โดยบูรณาการข้อมูล
และปรับเปลี่ยนการบริการแบบรวมศูนย์แบบครบ
วงจร 

3.1 ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอก 

3.2 ผลการวิเคราะห์ รูปแบบของการปรับปรุงระบบงาน ได้
ข้อก าหนดในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและข้อก าหนดในการ
จัดท าระบบงานในภาพรวมของกรม 



เป้าหมาย 
รอบ 12 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด 
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สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม.44 รอบ 9 เดือน 

5.1 การด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปองค์การของ
ส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

พ 
(ประเด็นที่ 3 การถ่ายโอน
ภารกิจ (Contracting Out) ให้
ภาคส่วนอื่นด าเนนิการแทน) 
 

3.1 ปรับรูปแบบวิธีการท างาน และการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานบริการแบบพิเศษ (SDU) 
“ศูนย์บริการตรวจมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์” 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์ 5,000 เครื่อง 
 
 เงื่อนไข: ผลผลิต (Output) ท่ีก าหนดจะได้เมื่อได้รับการจัดตั้ง
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษแล้ว ซึ่งหากเป็นหน่วยงานปกติจะ
มีผลผลิตปีละ 3,000 เครื่อง 

2,063 เคร่ือง 
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การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 2  

ประเด็นการประเมิน ปี 2562 

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

4. การก ากับดูแลการทจุริต 

1. การลดพลังงาน 

8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 

9. การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. การประหยัดงบประมาณ 

5. ภาวะผู้น า 

6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานขององค์การ 

7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 

10. การบูรณาการข้อมูล 
    ระหว่างหน่วยงาน (Integration) 

1. ใช้ผลจาก สนพ. 
2. ใช้ผลจากกรม คพ. 

3. ใช้ผล ITA 

Online Survey     
9-13 ก.ย.62 

Self-Assessment 
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1. การลดพลงังาน  
 

เป้าหมาย 
มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า/ การใช้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงในแตล่ะดา้น 
รอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใช้พลงังานของแตล่ะหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
การใช้พลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัเชือ้เพลงิระหวา่งเดอืนกนัยายน 2561 – เมษายน 2562 ดงัน้ี 

        
              
 

การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้ลดลง คะแนนที่ได้ 
ไฟฟ้า -50.82% 0 คะแนน 

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 85.81% 5 คะแนน 

ใช้ผลจาก สนพ. 
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 9 เดือน 

ใช้ผลจากกรม คพ. 

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

                              
 
       
       
        
  

 
 ถุงพลาสติก 

แก้วพลาสติก 

กล่องโฟม 100 % 100  % 

ขยะมูลฝอย 

10 % 

10 % 

5 % 

เป้าหมาย ผล 

45.85 % 

63.05 % 

71.90 % 
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3. การประหยัดงบประมาณ  
 

3 เป้าหมาย 
เป้าหมายการประหยดังบประมาณรอบ 12 เดอืน ร้อยละ 5  

ผลการด าเนินการ 

สามารถประหยดังบประมาณในภาพรวมได ้ร้อยละ 7.23 แบง่เป็น 
          

- โครงการพฒันาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินจิฉัยและปอ้งกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสขุภาพ รอ้ยละ 6.42 
- งบพัฒนาบุคลากร รอ้ยละ 28.99 
- งบรายจ่ายอืน่ รอ้ยละ 39.25 
- งบอุดหนนุ รอ้ยละ 35.61 

 
หมายเหตุ : งบประมาณทีส่่วนราชการสามารถน ามาประหยดัไดน้ั้นจะตอ้งเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน และ

งบรายจา่ยอืน่ ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ คา่สาธารณปูโภค คา่เดนิทางไปตา่งประเทศ รวมทัง้
ส่วนอืน่ทีส่่วนราชการเห็นวา่จะสามารถน ามาประหยดังบประมาณได้ 

Self-Assessment 
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 9 เดือน 



ขอขอบคุณ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 218 ชั้น 6 ห้อง 613 

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