
ทิศทางงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ

28 มกราคม 2562



ทิศทางการปรับเปล่ียนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ



ยุทธศาสตร์งานวิจัย และนวัตกรรม 20 ปี



เซลล์ต้นก าเนิด
• วิธีตรวจสอบ และข้อมูลคุณสมบัติ

ของเซลล์ต้นก าเนิด เช่น มะเร็งเต้า
นม

สมุนไพร
• ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสมนุไพรปอบิด / 

มังคุด / กะเม็ง ทองพันช่ัง
• ข้อมูลทางเคมี และเภสัชวิทยาของ

สมุนไพร กัญชา / ผักเชียงดา / 
กระเจ๊ียบเขียว / รากสามสิบ 

• เทคนิควิธี On-line HPLC-DPPH 
ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร

• ข้อมูลน าเข้าต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย(Thai Herbal Pharmacopoeia)

ยาและยาชีววัตถุ
• ข้อมูลลักษณะทางเคมีกายภาพ

ของยาชีววัตถุชนิดโมโนโคนอล
แอนติบอดี

• วิธีตรวจวิเคราะห์ความแรงของ
เซรุ่มแก้พิษงูโดยวิธี ELISA

• ข้อมูลตรวจวิเคราะห์ระดับยาใน
ผู้ป่วยวัณโรค

โรค 
• ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง

วิธี real time PCR และ LAMP
• ข้อมูลการเกิดโรค CAH ในทารกแรก

เกิด
• ข้อมูลสายพันธุ์ของไวรัสโนโรและโรทา

ที่ก่อโรคอุจจาระร่วงในเด็กไทย
• ข้อมูล microbial gene biomarker 

บ่งชี้ผู้ป่วยโรค CRC / มะเร็งปากมดลูก
• วิธีตรวจ cell free fetal DNA ใน

เลือดของหญิงตั้งครรภ์
• วิธีตรวจวัดระดับการแสดงออกของยีน

ในเลือด : วัณโรค

พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์
• เทคนิค MALDI-TOF MS ส าหรับ

ตรวจเชื้อ Gram-negative 
bacteria / เชื้อรา / แบคทีเรีย
ชั้นสูง / เชื้อเลปโตสไปรา

• ชุดตรวจกรองและตรวจแยกชนิด
เชื้อแบคทีเรียก่อโรค

• เทคนิค Relative Quantitative 
PCR ส าหรับ Alpha+ 
Thalassemia 

• ข้อมูลลักษณะพันธุกรรม
มนุษย/์TB

Surveillance
• ข้อมูลสารพิษโลหะหนัก ตะกั่ว 

แคดเมียม แมงกานีสและปรอท
จากอาหาร และในเลือด ของ
ประชากร

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพ

องค์ความรู้

ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัยและพัฒนา 

ผลลัพธ์จากงานวิจัย

งานวิจัย 117 เรื่อง (ปี 59-61)

R2R 52 เรื่อง (ปี 61)



สัดส่วนงบประมาณงานวิจัยและพัฒนา  
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เซลล์ต้นก าเนิด
1 โครงการ  3.080 ลบ.

สมุนไพร 
15 โครงการ  7.488 ลบ.
• ปอบิด
• ทองพันช่ัง
• รากสามสิบ
• กระเจี๊ยบเขียว
• เชียงดา
• กะเม็ง
• กัญชา
• มังคุด

อื่นๆ
4 โครงการ  6.329 ลบ.

• พิษวิทยา
• เภสัชพันธุศาสตร์
• กีฏวิทยา

โรค 
8 โครงการ 6.237 ลบ.

• ธาลัสซีเมีย
• วัณโรค
• มะเร็ง
• อุจจาระร่วง
• มือ เท้า ปาก

พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์
7 โครงการ 4.234 ลบ.

• MALDI-TOF MS
• อณูวิทยา
• คลินิก
• ล าดับเบสรุ่นใหม่

Surveillance
2 โครงการ 1 ลบ.

• อาหาร
• สารพิษในเลือด

ยาและยาชีววัตถุ
5 โครงการ 1.580 ลบ.

• เซรุ่ม
• โมโนโคนอลแอนตบิอดี
• แอนติทอกซิน
• วัคซีน

หน่วยงาน จ านวน
โครงการ

ร้อยละ

สชพ. 13 50

สวพ. 11 18.3

สวส. 15 17.3

สคอ. 1 7

สชว. 2 1.6

ศวก. 4 3.6



เปรียบเทียบหมวดงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560-2562
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สรุปภาพรวมการเสนอของบด้านงานวิจัยและพัฒนาของกรม
พ.ศ.2558-2562

2562 2561 2560 2559 2558

ได้รับงบประมาณ (ล้านบาท) 29.9480 39.0315 39.0462 30.4733 14.0000

เสนอขอ (ล้านบาท) 83.6603 74.4656 100.3710 94.9760 151.4037

ร้อยละ 35.80 52.42 38.90 32.09 9.25
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แผนงานวิจัยและพัฒนามุ่งเป้ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค 
ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of Care 

Testing) หรือการทดสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพโดยเทคนิค Loop-Mediated 
Isothermal Amplification (LAMP)

การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
หรือการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย
เทคโนโลยีใหม่ หรือ การพัฒนาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ : NDCs / โรคอุบัติใหม่

อุบัติซ้ า

การวิจัยเพื่อการผลิตยาชีววัตถุ (Bio-
pharmaceutical) เพื่อความมั่นคงทาง
สุขภาพและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมยา

ของประเทศ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลพันธุกรรมเพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

(Precision Medicine)

การวิจัยและพัฒนายาต้นแบบ
จากกัญชงและกัญชา

การพัฒนาเพื่อก าหนดค่ามาตรฐานของ
ประเทศด้านโรคและด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค

การวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นก าเนิดและ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อสู่การใช้ประโยชน์ทาง

คลินิก

งานวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(งานวิจัยนอกเหนือจาก 8 ข้อข้างต้น)

1

654

7 8

32

9



ความคาดหวังจากงานวิจัยและพัฒนา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน บนฐานความ
เชื่อไว้วางใจที่มุ่งสู่ความย่ังยืน ด้านเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ
• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ

• งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์น าไปใช้ส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นรูปธรรม

• ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

• แก้ปัญหา และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างส าคัญ

• สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีฐาน และ
นวัตกรรมทางสังคมในระยะยาว



กระบวนการพิจารณาแผนบูรณาการงานวิจัยของประเทศ

ก าหนดนโยบาย
ประเทศ

จัดท าแผนบูรณา
การ

ประเมินผลแผนงาน
โครงการ

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

• แผนงาน Spearhead
• ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน

งานวิจัย

สวทน. / วช.

• แผนบูรณาการงานวิจัย
ประเด็นส าคัญ

• โครงการวิจัยที่ส าคัญ
ตามนโยบาย/แผนบูรณา
การ

หน่วยราชการต่าง ๆ

• งบประมาณมากกว่า 50 
ล้านบาท ต้องชี้แจงต่ออนุ
กรรมาธิการของ วช.

• สวทน.จะประเมินผล
แผนงานโครงการตาม
กรอบที่ตั้งไว้

สวทน. / วช. 

• พิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณอิงตาม
ผลการประเมิน

ส านักงบประมาณ



หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนองานวิจัย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

• ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  [10 คะแนน]

• คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย [60 คะแนน]
• ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]
• กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน]
• ผลผลิตการวิจยั (output)  [20 คะแนน]

• ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน]

ที่มา: ประชุมขับเคลื่อนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม



2.1  ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]

• 2.1.1  หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ  หรือเป็นประเด็นเร่งด่วน  

• 2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่

• 2.1.3  มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง  (hub) เพ่ือพิจารณาศักยภาพของหน่วย
งานวิจัยหลักที่รับผิดชอบ

เครดิต: เอกสารของ วช



2.1  ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]

• 2.1.4  การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวิจัยที่ มีหน่วยงาน
ร่วมหลายหน่วยงาน ภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน

• 2.1.5  โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วิจัย  มีความเหมาะสม
และมีความพร้อมคือครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัย
เพียงใด 

• 2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม

เครดิต: เอกสารของ วช



2.1.5 โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วิจัย

• 1)  แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะวิจัยได้ส าเร็จ

• 2)  มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่
ระบุไว้ในแผนงานวิจัย

• 3)  เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านการวิจัย

• 4)  อุทิศเวลาให้กับการวิจัยตลอดแผนงานวิจัย

• 5)  มีจรรยาวิชาชีพวิจัย (ผนวก 9) และความรับผิดชอบ

เครดิต: เอกสารของ วช



2.1  ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]

• 2.1.7 มีผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์
เพียงใด

• 1)  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบ
แนวความคิด

• 2)  มีการอ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  ชัดเจน  ถูกต้องตามระบบ
สากลนิยม

เครดิต: เอกสารของ วช



2.1  ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]

• 2.1.8 จัดท าแผนด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เพียงใด

• 1)  ระบุขั้นตอน และระยะเวลาท าวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียด และ
เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี

• 2)  แสดงความพร้อมในการท าวิจัยไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล

เครดิต: เอกสารของ วช



2.1  ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน]

• 2.1.9 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการวิจัยหรือไม่

• 1)  เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม  และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแผน
งานวิจัย

• 2)  ระบุสถานที่วิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่

• เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย

• 3)  ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ท าวิจัย มี ความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย

เครดิต: เอกสารของ วช



2.2 กระบวนการวิจัย(process)
[20 คะแนน]

• 2.2.1  แสดงกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี สู่ การปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง

• 2.2.2 ระบุกลยุทธ์โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน 

• 2.2.3 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่

กลุ่มเป้าหมาย. และมีการเสนอของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่

เครดิต: เอกสารของ วช



2.3  ผลผลิตการวิจัย (output) 
[20 คะแนน]

• 2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• 2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด

• 2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัย

• 2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัยนี้หรือไม่

เครดิต: เอกสารของ วช



3.  ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน]

• 3.1  ผลลัพธ์ ( outcome)  ของแผนงานวิจัยที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นตัวคูณ 
(multiplier) ที่ส่งผลกระทบ ต่อสังคม ชาติ และนานาชาติเป็นอย่างมาก

• 3.2 งานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจากท้องถิ่น  โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมี
แนวโน้มจะขยายการพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติได้หรือไม่

เครดิต: เอกสารของ วช



3.  ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน]

• 3.3 ผลกระทบของผลลัพธ์ของงานวิจัยในด้านต่างๆ หรือไม่  ตามยุทธศาสตร์ ... ดังนี้

• 3.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12

• 3.3.2  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

• 3.3.4  นโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ เช่น สมุนไพร

• 3.3.5 แผนแม่บทชาติ

เครดิต: เอกสารของ วช



• มีระบบพิจารณาที่ชัดเจน
• มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
• มีการจัดอบรมให้ความรู้การเขียนโครงการ
• การพิจารณาจัดสรรงบประมาณอิงตาม

แผนงานโครงการ

ข้อดี

• ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภายใน
• ไม่เห็นทิศทางด้านงานวิจัยในภาพรวมของกรม
• งานวิจัยส่วนมากเป็นแบบพื้นฐาน ขาดการต่อยอด
• ต้องใช้บุคลากรและระยะเวลาในการพิจารณา

ข้อเสนอโครงการสูง
• ขาดความยืดหยุ่นในการปรับแก้ไขโครงการใน

ระยะเวลาที่จ ากัด
• ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้ไม่ชัดเจน

ข้อเสีย

กระบวนการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยกรม ปี 2558-2561



หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนองานวจิัยของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

• ความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
[10 คะแนน]

• คุณภาพของแผนงานวิจัย             
[60 คะแนน]

• ประโยชน์และผลกระทบของแผน
งานวิจัย (impact)                    
[30 คะแนน]

ระดับความส าคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 80 คะแนนขึ้นไป
ระดับ 4 70 – 79 คะแนน
ระดับ 3 60 – 69 คะแนน
ระดับ 2 50 – 59 คะแนน
ระดับ 1 ต่ ากว่า 50 คะแนน

ที่มา: ประชุมขับเคลื่อนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม



หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนองานวจิัยของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

• ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเช่น  ยุทธชาติ ยุทธวิจัย นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข และกลยุทธข์องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• คุณภาพของแผนงานวิจัย 
โจทย์วิจัย ความส าคัญและที่มา
กระบวนการ การออกแบบ 
Output potcome

• ประโยชน์และผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact) ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและมีผลกระทบสูง
• หากเข้าข่าย ต้องขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนหรือสัตว์พร้อมกับการเสนอโครงการ 

ที่มา: ประชุมขับเคลื่อนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม



กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา

1. มอบนโยบายและจัดท าแผน
บูรณาการ ส่งให้หน่วยงาน 

2. จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย

4. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

3.ตรวจสอบข้อเสนอ

แก้ไข

รองอธิบดีและ PM (ผทว.) มิ.ย. 61

มิ.ย. –ก.ค. 61

A

นักวิจัย

ผู้บริหารหน่วยงาน



กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2)

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา

5. ตรวจสอบ คัดเลือก ปรับแก้ และจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการตามแผนบูรณาการ

6.ตรวจสอบเพื่อส่งกองแผนฯ

8. ให้ข้อเสนอแนะ

PM (ผทว.) มิ.ย. 61

ส.ค. 61

B

กองแผนงานฯ

คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนองานวิจัย

A

7.ตรวจสอบและรวบรวมข้อเสนอ
ส.ค. 61ผ่าน



กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3)

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา

10. บรรจุในค าของบประมาณประจ าปี

11. ลงข้อมูลในระบบ NRMS

9.พิจารณา

ยุติโครงการ

อธิบดี ก.ย. 61
B

นักวิจัย

อนุมัติไม่อนุมัติผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย

ก.ย. 61



กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4)

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาขั้นตอน

12. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS

13.จัดท าเอกสารภาพรวมงานวิจัย 
(บวน.1, 2)

ต.ค. 61กองแผนงานฯ

14.เสนอส่ง วช.



กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาขั้นตอน

1. พิจารณาจากความเห็นจาก วช ร่วมกับความเห็นของ คกก ระดับ
กรม

2. ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณผลผลิตวิจัย/งบด าเนินงานวิจัย
ซึ่งอาจจะได้รับน้อยกว่าโครงการที่เสนอขาขึ้น

เดือน ก.ย.
ของทุกปีคณะกรรมการพิจารณางบ

วิจัย 
(รองอธิบดีเป็นประธาน)
กองแผนงานฯ เป็นเลขา

14. เสนออธิบดีอนุมัติและน าเข้าแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี 



ช่องทางติดต่อกองแผนงานและวิชาการ

• DOC
• NRMS
• กรมวิทย์ – อย

• ติดตามงบลงทุน
• อัตราค่าตรวจวิเคราะห์
• นิเทศงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล

99037 99080
• แผนเงินบ ารุง/เงิน

เหลือจ่าย
• แผนงานบูรณาการ

กลุ่มนโยบายและแผน

99046 99047

• นโยบาย/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• ค าของบประมาณ/จัดสรรงบประมาณ
• แผนยุทธศาสตร์
• แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
• แผนเดินทางไปต่างประเทศ

• การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ระบบคุณภาพ 
• ประสาน/ติดตาม/จัดท าแผนด้านต่างบประเทศ
• MOU
• งานห้องสมุด

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

99051 99187

• ทะเบียนทรัพย์สิน
• DIO
• ประสานงานการประชุม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

99039 99868 99048 99039 99042 99868

• การเงิน เบิกจ่าย
• พัสดุ
• งานสารบรรณ


