
พอถ 3 เดือต

พอถ 
7 เดือต

ตางอตงค์ เขือ่ตแก้ว
หัวหต้ากลุ่ผนัถตาพะถถถพิหาพ

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



ทลควาผก้าวหต้า PA พอถ 7 เดือต 
เณีฝถกัถ Small Success พอถ 9 เดือต

AMR

TB

GREEN 

& CLEAN 

New 
Biopharmaceutical 

จ าตวตตวัตกพพผ

มีผลความก้าวหน้า คือ ได้ 
antibiogram ระดับเขต (ศวก.) เพิ่มอีก 
1 แห่ง จากเดิมในรอบ 6 เดือนที่ท าได้ 9 
แห่ง (รวมเป็น จ านวน 10 แห่ง) และมี
โรงพยาบาลเข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง 
GLASS ตามแนวทางขององคก์ารอนามัย
โลก เพ่ิมอีก 4 แห่งเป็นจ านวน 12 แห่ง 
(10 เขตสุขภาพ) และอยู่ในระหว่างส่งใบ
ตอบรบัเข้าร่วมอีก 3 แห่ง

2

บรรลุเป้าหมาย Small Success 
รอบ 9 เดือน คือ ส่งต้นฉบับ
ผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบออนไลน์ของ 
Infection, Genetics and 
Evolution Journal, ได้รูปแบบ
ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ
เชื้อวัณโรค และระบบรายงานผลท่ี
เป็นมาตรฐาน

มีผลความก้าวหน้า คือ สุ่มเก็บ

ตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวิเคราะห์

สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทาง

ห้องปฏิบัติการ (เพิ่มขึ้นจากรอบ 6 

เดือน 15 ตัวอย่าง) จากเป้าหมาย 24 

โรงพยาบาล (คิดเป็นร้อยละ 100 จาก

เป้าหมายที่ตั้งไว้)

ผลงานเท่ารอบ 6 เดือน 
คือ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ทดสอบวิธีวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถกูต้องของวิธี
ตาม protocol ที่ไดร้ับอนุมตัิ
 

 ผลงานเท่ารอบ 6 เดือน 
อยู่ระหว่างตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 



เป้าหผาฝ
พอถ 9 เดือต

ทลงาต 
พอถ 7 เดือต ปัฌหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

1. กาพนถัตา
ศักฝปานห้อง
ปฏิถัติกาพเคพือข่าฝ
เนื่อกาพเธ้าพะวังเชือ้
ดื้อฝาต้าตจุลชีน

รายงาน antibiogram 
ระดับเขตราย 6 เดือน 
(ศวก.) และระดับประเทศ 
(สวส.) รายไตรมาส 
เสนอปู้บริหาร

รายงานปลการสุม่
ตรวจคุณภาฝ
antibiogram (ปี 2561) 
ร้อยละ 50 ของ
โรงฝยาบาลที่ส่ง
antibiogram ต่อ
กระทรวงสาธารณสขุ
และร้อยละ 30 ของ 
antibiogram ที่สุ่มตรวจ
มีความถูกต้อง (ไม่มีการ
ฝบข้อบกฝร่องหลัก)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

1. จัดท ารายงาน antibiogram ระดับเขต (ศวก.) เฝิม่อีก 1 แห่ง 
จากเดิมในรอบ 6 เดือนท่ีท าได้ 9 แหง่ (รวมเปน็ จ านวน 10 แห่ง)

2. โรงฝยาบาลเขา้ร่วมระบบเผ้าระวงั GLASS ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก เฝิ่มอกี 4 แห่งเป็นจ านวน 12 แหง่ (10 เขต
สุขภาฝ) และอยู่ในระหว่างส่งใบตอบรับเข้าร่วมอีก 3 แห่ง
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สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 7 เดอืต



ปัฌหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไม่มี ไม่มี2. กาพนัถตาพะถถ
ห้องปฏิถัติกาพ
ถอดพหสันตัดุกพพผ
ชั้ตสูงเนื่อแก้ปัฌหา
วัฒโพค

1. ส่งตน้ฉบับปลงานวิจัยด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลรหัสฝันธกุรรมทั้งจีโนมของเชื้อ
วัณโรค เข้าสู่ระบบออนไลน์ของ Infection, Genetics and Evolution Journal

2. รูปแบบฐานข้อมูล และการรายงานปลที่เป็นมาตรฐาน แบ่งออกเป็น
2.1 รูปแบบฐานข้อมูล และการรายงานปลส าหรับงานด้านระบาดวิทยา 

ประกอบด้วยข้อมูลสายฝันธุ์ของเชื้อวัณโรค และ ข้อมูลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทาง
ฝันธุกรรมของเชื้อวัณโรค ได้แก่ กลุ่มก้อนการติดเชื้อวัณโรค ความเชื่อมโยงของ
ปู้ป่วยในฝืน้ที่ท่ีมีการระบาด และการค้นหาปู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อวัณโรคท่ีแฝร่ระบาด

2.2 รูปแบบฐานข้อมูล และการรายงานปลส าหรับการรักษาวัณโรค ประกอบด้วย 
การดื้อยาของเชื้อวณัโรค ค าแนะน าส าหรับเลือกสูตรยารักษาวัณโรค และข้อมูลล าดับ
เบสทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค

 ไดพู้ปแถถ
ฐาตข้อผูลพหัส
นัตดุกพพผณั้งจีโตผ
ของเชื้อวัฒโพค
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ไม่มี

สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 7 เดอืต

เป้าหผาฝ
พอถ 9 เดือต

ทลงาต 
พอถ 7 เดือต



ปัฌหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

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

 จัดณ าพาฝงาตส่ง
ข้อผูลทลกาพตพวจ คพั้ง
ณี ่1 ให้โพงนฝาถาล/
หต่วฝงาตณีเ่กี่ฝวข้อง 
 ส่งพาฝงาตสพุปทลให้
ทู้ถพิหาพกพผ
กพผวิณฝาศาสตพ์กาพแน
ณฝ์และกพะณพวง
สาดาพฒสุข คพั้งณ่ี 1
สุ่ผเก็ถตัวอฝ่างทัก
ทลไผ้ และตพวจวิเคพาะห์
สาพเคผีป้องกัตก าจัด
ศัตพูนืชณาง
ห้องปฏิถัติกาพ
คพอถคลุผอฝ่างต้อฝ 8 
กลุ่ผ 132 ชติดสาพ คพั้ง
ณี ่2 ไผ่ต้อฝกว่าพ้อฝละ 
80 ของโพงนฝาถาล
เป้าหผาฝ

ไม่มี

5

สุ่ผเก็ถตัวอฝ่างทักทลไผ้ และตพวจวิเคพาะห์สาพเคผีป้องกัต
ก าจัดศัตพูนืชณางห้องปฏิถัติกาพคพอถคลุผอฝ่างต้อฝ 8 กลุ่ผ 
132 ชตดิสาพ คพั้งณี่ 1 จ าตวต 21 โพงนฝาถาล 120 ตัวอฝ่าง 
(เนิ่ผขึ้ตจากพอถ 6 เดือต 15 ตัวอฝ่าง) จากเป้าหผาฝ 24 
โพงนฝาถาล (คิดเป็ตพ้อฝละ 100 จากเป้าหผาฝณี่ตั้งไว้)

ไม่มี

สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 7 เดอืต

ไม่มี

เป้าหผาฝ
พอถ 9 เดือต

ทลงาต 
พอถ 7 เดือต



ปัฌหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไม่มี ไม่มี ไม่มี4. กาพนถัตาวิดี
วิเคพาะห์ทลิตปัฒฑ์ 
Biopharmaceutical 
ณีท่ลิตใตปพะเณศเนื่อ
ส่งเสพผิอุตสาหกพพผ
กาพส่งออก

พาฝงาตทลกาพ
ด าเติตงาตต่อ
ทู้ถพิหาพของกพผ
วิณฝาศาสตพ์
กาพแนณฝ์
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สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 7 เดอืต

อยู่ระหว่างการด าเนินการทดสอบวิธีวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตาม protocol ที่ไดร้ับอนุมัติ

*ปลงานเท่ารอบ 6 เดือน

เป้าหผาฝ
พอถ 9 เดือต

ทลงาต 
พอถ 7 เดือต



ปัฌหา/อุปสพพค ควาผเสี่ฝง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

ไม่มี ไม่มี5. จ าตวตตวตักพพผ 
และเณคโตโลฝีสุขปาน
ณีค่ิดค้ตใหผ่ หพือณี่
นัถตาต่อฝอด

 สพุปทลกาพ
ถ่าฝณอดตวัตกพพผ
หพือเณคโตโลฝี
สุขปานตาผแทตกาพ
ถ่าฝณอดฯ
 ส าพวจจ าตวต
ตวัตกพพผ หพือ
เณคโตโลฝีสุขปานณี่
ส าเพ็จใต
ปีงถปพะผาฒ 2562
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สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ PA พอถ 7 เดอืต

………

เป้าหผาฝ
พอถ 9 เดือต

ทลงาต 
พอถ 7 เดือต

 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 



ทลงาต 
พอถ 7 เดือตตัวช้ีวัด

1.1 กาพนัถตาพะถถถ
ห้องปฏิถัติกาพถอดพหัส
นัตดุกพพผชั้ตสูงเนื่อ
แก้ปัฌหาวัฒโพค
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สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ ผ.44 พอถ 7 เดอืต

2.1 จ าตวตตวัตกพพผและ
เณคโตโลฝีสุขปานณี่
คิดค้ตใหผ่หพือณ่ีนัถตา
ต่อฝอด

1.2 กาพนัถตาวิดี
วิเคพาะห์ทลิตปัฒฑ์ New 
Biopharmaceutical

เป้าหผาฝ
ขั้ตต่ า

เป้าหผาฝ
ผาตพฐาต

เป้าหผาฝ
ขั้ตสูง

    ได้ฐานข้อมูลรหัสฝันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื่อ
วัณโรคและระบบรายงานปลภาวะดื้อยาต้านวัณ
โรค และสายฝันธ์เชื่อวัณโรคในประเทศไทย
 มีต้นฉบับปลงานวิจัยด้านระบบวิเคราะห์
ข้อมูลรหัสฝันธุกรรมทั้งจีดนมของเชื้อวัณโณค
 มีรายงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเสนอต่อปู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

การถ่ายทอดวิธีการถอดรหัส
ฝันธุกรรมชั้นสูงวัณโรคให้กับกรม
ควบคุมโรค
การติดตามประเมินปลการ
ถ่ายทอดวิธีการถอดรหัส
ฝันธุกรรมชั้นสูง
การจัดทรายงานการถ่ายทอด
วิธีการถอดรหัสฝันธุกรรมชั้นสูง
เสนอปู้บริหาร

ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
ฝันธุกรรมชั้นสูงได้รับการ
รับรองตามระบบคุณภาฝ 
ISO 15189:2012

ได้วิธ๊วิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ New 
Biopharmaceutical ได้คพถณุกพาฝกาพอฝ่าง
ต้อฝ 3 ทลิตปัฒฑ์

อฝ่างต้อฝ 4 ทลิตปัฒฑ์ อฝ่างต้อฝ 5 ทลิตปัฒฑ์

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

 9 เพื่อง

 6 เพื่อง

 10 เพื่อง

 8 เพื่อง



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 6 เดือตตัวช้ีวัด

2.2 กาพชี้แจงปพะเด็ต
ส าคัฌณี่ณัตต่อ
สถาตกาพฒ์ (ถ้าผี)

ณัตเวลา 1 วัต
คุฒปานเตื้อหา 
คพถ 3 หัวข้อ

ยังไม่มีประเด็น
ที่ต้องชี้แจง 
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สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ ผ.44 พอถ 7 เดอืต

5.1 กาพด าเตติกาพ
ตาผแทตปฏิพูป
องค์กาพของส่วต
พาชกาพ ปพะจ าปี
งถปพะผาฒ 

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

4.2 ข้อเสตอกาพ
นัถตาตวตักพพผ

อฝูพ๋ะหว่างด าเติตกาพเนื่อ
จัดซื้อจัดจ้างพะถถเช่ือผโฝง
ข้อผูลห้องปฏิถัติกาพ
จลุชีววิณฝาใตโพงนฝาถาล

องค์ปพะกอถของกาพแสดงให้เห็ตถึงกาพเป็ตตวัตกพพผ
คุฒปานของตวัตกพพผ

วิดีกาพชี้แจง
ท่าตกาพแถลงข่าว
และ Facebook live

ช่องณางกาพ
เทฝแนพ่ตาผณ่ี
ก าหตด

1. ข้อมูลฝันธุกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
5,000 ชุดข้อมูล

1. จัดท าและฝัถนาฐานข้อมูล
ฝันธุกรรมไทย

2. ฝัถนาฐานข้อมูลด้านเชื้อและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริบท One 
Health (ยุทธ์ AMR/EID)/ฝัถนา
งานวิจัยเฝื่อประเมินเทคโนโลยีด้าน
ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าสู่ยุค Digital

3. จัดท าฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการด้านการแฝทย์และ
สาธารณสุขที่ได้รับการรับรอง

2.1 MOU
2.2 ระบบข้อมูล NARST 

ที่ถูกต้องทันเวลา

มีข้อมูลฝันธุกรรม
จ านวน 2,747 ชุด

จ านวนข้อมูลห้องปฏิบัติการด้านการแฝทย์
และสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 450 ชุด

จัดท าฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 465 ชุด

อยู่ระหว่างด าเนินการ
การฝัถนานวัตกรรม

(สวฝ.)



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 7 เดือตตัวช้ีวัด
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สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ ผ.44 พอถ 7 เดอืต

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 ข้อมูลปลการวิเคราะห์งานบริการตรวจการถอดรหัส
ฝันธุกรรมของเชื้อวัณโรคจากการให้บริการปี 2562 มา
เฝ่ือน ามาปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น

1. การฝัถนาระบบถอดรหัสฝันธุกรรม
สมรรถนะสูงส าหรับการตรวจหาความ
เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และ โรคติดต่อ เฝื่อประโยชน์ในการ
วินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรค 

2. ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process 
Innovation) ของการรับรอง
ห้องปฏิบัติการด้านการแฝทย์และ
สาธารณสุขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-
Accreditation

1.2 เฝ่ิมรายการบริการตรวจทางเภสัชฝันธุศาสตร์เฝ่ือ
ป้องกันป่ืนแฝ้ยารุนแรงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

1.3 เฝ่ิมบริการตรวจการคัดกรองโรคมะเร็งครอบครัว 
โดยใช้ระบบถอดรหัสฝันธุกรรมสมรรถนะสงูอย่างน้อย 1 
รายการ

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

3. ฝัถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรับระบบงานไปสู่ระบบดิจิทัล โดยบูรณา
การข้อมูลและปรับเปล่ียนการบริการแบบ
รวมศูนย์แบบครบวงจร

3.1 ข้อมูลความต้องการของปู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก

3.2 ปลการวิเคราะห์ รูปแบบของการปรับปรุง
ระบบงาน ได้ข้อก าหนดในการแลกเปล่ียนเชื่อมโยงข้อมูล
และข้อก าหนดในการจัดท าระบบงานในภาฝรวมของกรม



เป้าหผาฝ
พอถ 12 เดือต

ทลงาต 
พอถ 6 เดือตตัวช้ีวัด

11

สพุปควาผก้าวหต้าทลกาพด าเติตกาพ ผ.44 พอถ 7 เดอืต

5.1 กาพด าเตติกาพ
ตาผแทตปฏิพูป
องค์กาพของส่วต
พาชกาพ ปพะจ าปี
งถปพะผาฒ 

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

3.1 ปรับรูปแบบวิธีการท างาน และการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาฝและเกิด
ความคล่องตัวโดยจัดต้ังเป็นหน่วยงาน
บริการแบบฝิเศษ (SDU) “ศูนย์บริการ
ตรวจมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์
การแฝทย์”

ตรวจสอบคุณภาฝเครื่องเอกซเรย์ 5,000 เครื่อง

 เงื่อนไข: ปลปลิต (Output) ที่ก าหนดจะได้เมื่อได้รับ
การจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบฝิเศษแล้ว ซึ่งหาก
เป็นหน่วยงานปกติจะมปีลปลิตปีละ 3,000 เครื่อง
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1. การลดพลงังาน เป้าหมาย
มกีารใช้พลงังานไฟฟ้า/ การใช้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงในแตล่ะดา้น
รอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใช้พลงังานของแตล่ะหน่วยงาน

ผลการด าเนินการ
การใช้พลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัเชือ้เพลงิระหวา่งเดอืนกนัยายน 2561 – มกราคม 2562 ดงัน้ี

       การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้ลดลง คะแนนที่ได้
ไฟฟ้า -59.26% 0 คะแนน

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 86.91% 5 คะแนน

ใช้ผลจาก สนพ.

กาพปพะเผติทู้ถพิหาพองค์กาพ พอถ 7 เดอืต

ใช้ผลจากกรม คพ./ เจ้าภาพตวัชีว้ดัส่งผลประเมนิให้กรม คพ. ภายในวนัที ่ 7 เม.ย.62
2. ผาตพกาพลด และคัดแฝกขฝะผูล
ธอฝใตหต่วฝงาตปาคพัฐ

                             

      
      
       

ถุงนลาสติก

แก้วนลาสติก

กล่องโบผ100 % 100 %

ขฝะผูลธอฝ

10 %

10 %

5 %

เป้าหมาย ปล



13

3. การประหยัดงบประมาณ 3 เป้าหมาย
เป้าหมายการประหยดังบประมาณรอบ 12 เดอืน ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินการ

สามารถประหยดังบประมาณในภาพรวมได้ ร้อยละ 34.39 แบง่เป็น
         งบพฒันาบุคลากร ร้อยละ 28.99
         งบรายจา่ยอืน่ (คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว) ร้อยละ 39.25
         งบอุดหนุน (เงนิอุดหนุนส าหรบัคา่สมาชกิ ILAC/APLAC/NATA) ร้อยละ 35.61

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

Self-Assessment
กาพปพะเผติทู้ถพหิาพองค์กาพ พอถ 7 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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