แผนแม่บทการจัดการความรู้
(KM Master Plan)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562
ฉบับปรับปรุง
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทการจั ด การความรู้ (KM Master Plan) กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ และตอบเป้าหมายขององค์กรได้ ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และทีมงานการจัดการความรู้
จึงได้ร่วมกันจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ , พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ 2558 และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560
จากนั้นประชุมระดมสมองจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ วิสัยทัศน์ด้านการจัดการ
ความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข” และมีประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 4 ประเด็น ได้แก่
1. เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
2. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
3. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
4. สนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 5 ปีนี้ มีกลยุทธ์และ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ทั้ง 4 ประเด็น การ
เสริมสร้างให้บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการกระตุ้น
สร้างกระแส และสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จะทา
ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อนาไปสู่ Best Practices สามารถสร้างนวัตกรรม และมีการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558- 2562)
ฉบับปรับปรุง
ความสาคัญและความเป็นมา
พ.ร.ฎ.ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้
กาหนดให้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบั ติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ...” นอกจากนี้ ตามกรอบแนวคิดเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหมวด
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ยังกาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ต้องจัดทาแผน
แม่บทการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง จัดเป็นหัวใจสาคัญที่จะส่งผลไป
ยังหมวดต่างๆ ทาให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และนาแผนไปปฏิบัติได้สาเร็จ
เพื่อให้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน สามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น องค์ กรชั้นนาด้านวิท ยาศาสตร์การแพทย์ใน
ระดับ ประเทศและภูมิภาคเอเชีย ” ทีมงานการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึง ได้จัดทาแผน
แม่บทการจัดการความรู้ ที่มีการจัดแบ่งระยะของการดาเนินงานการจัดการความรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องและ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ของกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) และ
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560 (ภาคผนวก ข) เพื่อใช้เป็นแผนงานหลัก
ในการดาเนินงานการจัดการความรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร ก้าวสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวม ศึกษา ทบทวนข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กร
ที ม งาน ก ารจั ด การค วาม รู้ ไ ด้ รวบ รวม ศึ ก ษ า ท บ ท วน ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ที่ ส าคั ญ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานย่ อ ยจากเอกสารต่ า งๆ เช่ น ลั ก ษณ ะส าคั ญ องค์ ก ร เว็ บ ไซต์
(http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/home.php) และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
2. วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและแบ่งปัน
ความรู้ที่กระจัดกระจายภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการถ่ายทอด รวบรวม จัดเก็บ
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แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ เพื่อนาไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ทางาน โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ที่เป็นลาดับ 7 ขั้นตอน ได้แก่
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างหรือแสวงหาความรู้
3. การจัดหมวดหมู่ความรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันความรู้ และ
7. การเรียนรู้ไปใช้งาน
นอกจากนี้ จะต้ อ งบู ร ณาการกระบวนการจั ด การความรู้ เข้ า กั บ กระบวนการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและกระแสการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
3. การพัฒนากลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
4. การวางแผนและดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามแผน
5. การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และ
6. การให้รางวัลความสาเร็จ
3. จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้
ที ม งานการจั ด การความรู้ ได้ ป ระชุ ม ระดมสมอง ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ส ภาพแวด ล้ อ มภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร ค้ น หา สร้ า งและจั ด กลุ่ ม องค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น ของแต่ ล ะพั น ธกิ จ และในองค์ ร วมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กร และ
จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
จังหวัดนนทบุรี
SWOT Analysis การจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Strength
มีบุคลากรและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในระดับสากล
Opportunity
ข้อมูลความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในประเทศ

Weakness


ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดการความรู้



การเข้าถึงองค์ความรู้ภายนอก

Threat


ความต้องการความรู้ของผู้ใช้บริการมีการ
เปลี่ยนแปลง



ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
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แผนการดาเนินงานในระยะยาว หรือแผนแม่บทการจัดการความรู้ นี้ ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยแผนแม่บทการจัดการความรู้นี้ เปรียบเสมือนแผนที่เดินทางที่ช่วยให้
บุ ค ลากรในองค์ ก รเห็ น ภาพข้ า งหน้ า ร่ ว มกั น และพร้ อ มก้ า วเดิ น ไปด้ ว ยกั น ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562 (ตารางที่ 1)
และแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2558 (ตารางที่ 2) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอนและต่อเนื่อง
แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2558-2562
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“สร้ า งและจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ สนั บ สนุ น งานด้ า น
สาธารณสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
1. เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
2. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
3. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
4. สนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของบุคลากรในการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการจัดการความรู้
กลยุทธ์

สร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

กิจกรรม

ฝึกอบรม และดูงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้
กลยุทธ์

พัฒนากลไกการทางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้

กิจกรรม

จัดทาโครงการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์
กิจกรรม

1. พัฒนาระบบสารสนเทศการสืบค้นความรู้
2. ให้คาปรึกษาในการจัดทาการจัดการความรู้
1. การจัดทาฐานข้อมูล และคลังความรู้
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2. จัดทาแนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้ (เช่น ทาแผนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ทั้งหมดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. จัดประชุมสัมมนา KM Team อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสนอผลการจัดการความรู้ที่สาคัญในการกาหนดและสนับสนุนนโยบายด้าน
สาธารณสุข
2. เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์

กิจกรรม

1. พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. สร้างกลไกและระบบการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และกาหนดนโยบาย
ด้านสาธารณสุข
1. ประสานสื่อสาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
2. จัดทา App (เช่น Single window), social network เช่น Facebook, Line
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนาองค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
4. จัด KM Day
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ตารางที่ 1 แผนแม่บทการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
กิจกรรม
1.ฝึกอบรม และดูงาน
- ฝึกอบรม (สร้างครู ก ตาม
ด้วยครู ข)
- ดูงาน (ครู ก)

ผลลัพธ์ที่ได้

ปีงบประมาณ
งบ
ผู้รับผิดชอบ
58 59 60 61 62 ประมาณ

จัดฝึกอบรมอย่าง   
น้อย 1 ครั้ง/ปี
ดูงานอย่างน้อย 1   
ครั้ง/ปี
2.จัดทาโครงการบูรณาการกับ อย่างน้อย 1 ครั้ง/
 
ภาคีเครือข่ายการจัดการ
ปี
ความรู้
3.การจัดทา/ปรับปรุง
มีฐานข้อมูล และ   
ฐานข้อมูล และคลังความรู้
คลังความรู้อย่าง
(ประสานกับกลุ่ม กพว. เรื่อง น้อย 1 ฐาน
ฐานข้อมูล 5 ฐาน)
4.ทบทวนแนวทางการ
แนวทางการ
  
ดาเนินงานการจัดการความรู้ ดาเนินงานการ
จัดการความรู้
5.จัดประชุมสัมมนา KM
จัดประชุมสัมมนา   
Team อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง/
ปี
6.เผยแพร่ความรู้/ข่าวสารสู่ จานวนความรู้/   
สาธารณะ ทั้งระดับท้องถิ่น
ข่าวสารที่ได้
และระดับประเทศ
สื่อสารสู่
สาธารณะ อย่าง
น้อย 100 เรื่อง/
ปี
7.จัดทา/ปรับปรุง App (เช่น ช่องทางสื่อสาร   
Single window), social
หลายช่องทาง
network เช่น Facebook,
Line
8.ประสานงานกับหน่วยงานที่ มีการทางานเป็น   
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เครือข่าย
เอกชน ในการนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
9.จัด KM Day
มีการแลกเปลี่ยน   
เรียนรู้ปีละ 1 ครั้ง

 

สรทพ.

 

สรทพ.

 

KM Team

 

สรทพ./ศทส/
KM Team/
KM หน่วยงาน

 

KM Team

 

สรทพ.

 

KM Team/
KM หน่วยงาน

 

KM Team/
ศทส./KM
หน่วยงาน

 

KM Team

 

KM Team/
สรทพ.
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KM Day
- ปรับรูปแบบให้ KM Day มีชีวิตชีวา กิจกรรมหลากหลาย
- ผู้เข้าร่วมงาน ควรเป็นทั้งคนในกรมฯและรวมถึงกระทรวงฯ
- มีการจัดนิทรรศการ รูปแบบงานมอบรางวัลจริยธรรม
- เน้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าเวทีการบรรยาย-รับฟัง
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ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
ฝึกอบรม และดูงาน
- ฝึกอบรม

ผลลัพธ์ที่ได้

จัดฝึกอบรม
อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี
- ดูงาน
อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี
การจัดทาฐานข้อมูล และ มีฐานข้อมูล
คลังความรู้
และคลังความรู้
อย่างน้อย 1
จัดทาแนวทางการ
แผนแม่บท และ
ดาเนินงานการจัดการ
แผนปฏิบัติการ
ความรู้
การจัดการ
ความรู้ประจาปี
2558 และบัญชี
รายชื่อองค์
ความรู้การ
ดาเนินงานการ
จัดการความรู้
จัดประชุมสัมมนา KM
จัด
Team อย่างน้อยปีละ 2 ประชุมสัมมนา
ครั้ง
อย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี
ประสานสื่อสาธารณะ ทั้ง องค์ความรู้ที่ได้
ระดับท้องถิ่น และ
สื่อสารสู่
ระดับประเทศ
สาธารณะ
จัดทา App/ social
ช่องทางสื่อสาร
network
หลายช่องทาง
ประสานงานกับหน่วยงาน มีการทางานเป็น
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เครือข่าย
เอกชน ในการนาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
จัด KM Day
มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปีละ 1
ครั้ง

ระยะเวลาปี 2560
งบ
ผู้รับผิดชอบ
Q1
Q2 Q3 Q4 ประมาณ


สรทพ.


 

สรทพ.

 

สรทพ./ศทส/
KM Team/
KMหน่วยงาน
KM Team

 

KM Team


 




KM Team/
KMหน่วยงาน
KM Team/ศทส./
KM หน่วยงาน
KM Team

KM Team/
สรทพ.
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ภาคผนวก (ก)
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560
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แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557-2560
วิสัยทัศน์ : สร้างและใช้องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทยที่สมดุลและยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.
2560
พันธกิจ : 1. ร่วมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการจัดการความรู้
3. สนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กรและเครือข่ายบริการสุขภาพ
4. มุ่งเน้นให้มีการนาองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์
1. มีระบบการสร้างการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการเกิดสุขภาวะ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ
3. มีการนาองค์ความรู้และผลงานไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมีการนาไปใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างทัศนคติ แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในการจัดการความรู้
กลยุทธ์
พัฒนากลไกการทางานร่วมกันของเครือข่ายในจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
กลยุทธ์
สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์
พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสนอผลการจัดการความรู้ที่ ส าคัญ ในการกาหนดและสนับ สนุ นนโยบายด้าน
สุขภาพ
2. เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพ
กลยุทธ์
สร้างกลไกและระบบการนาผลการจัดการความรู้และองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
และกาหนดนโยบายด้านสุขภาพ
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ภาคผนวก (ข)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2559-2563
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วิสัยทัศน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาค
เอเชีย
พันธกิจ
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย และกาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัย
สุขภาพ
3. ก าหนดมาตรฐานและพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และเป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
4. บริ ก ารตรวจวิ เคราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
5. พัฒนาและกาหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ
และเอเชีย
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
1. กาหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือที่
เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี
และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
4. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่
ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท สารระเหย ชี ว วั ต ถุ สมุ น ไพร และการชั น สู ต รโรค เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และควบคุมโรค
5. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติด และการชันสูตรโรค
เป็ น ห้ องปฏิบั ติการอ้างอิงด้านวิท ยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ข และเป็ นห้ องปฏิ บัติ การสอบเทีย บ
เครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
6. สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ดาเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8. ถ่ ายทอดองค์ ก รความรู้แ ละผลผลิ ต ที่ ได้จ ากการศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจัย สู่ ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
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9. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ก รม หรื อ ต ามที่ รั ฐ มนตรี หรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
2. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
4. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมายการให้บริการ
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นาไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ประโยชน์ จ ากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ส มรรถนะ คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
กลยุทธ์กรม
1. เสริม สร้ างศั กยภาพให้ แก่ องค์กรในการยกระดั บองค์ความรู้ งานวิจัย พั ฒ นาและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและประเทศ
2. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์และสาธารณสุข
3. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการกาหนดมาตรการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดของประเทศ
4. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพองค์ ก รในการก าหนดมาตรฐานทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ
5. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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ผลผลิต
ผลผลิตที่ ๑ : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
ผลผลิตที่ ๒ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทัน
สมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
ผลผลิตที่ ๓ : เป็นหน่วยงานกลางกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
ผลผลิตที่ ๔ : เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ผลผลิตที่ ๕ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทาง
ด้านการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ ๑ : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้องกันและรักษาโรค
กิจกรรมหลักที่ ๒ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขและชุมชน
ผลผลิตที่ ๒ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบ
เฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
ผลผลิตที่ ๓ : เป็นหน่วยงานกลางกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ : ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดมาตรการและพัฒนา
เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
กิจกรรมหลักที่ ๒ : บริการและสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ผลผลิตที่ ๔ : เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลักที่ ๒ กาหนดมาตรฐาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ผลผลิตที่ ๕ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้าน
การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ ๑ : พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ /การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ให้เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

