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ค าน า 

ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือถ่ายทอดตามวิสัยทัศน์ของกรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและจ าเป็ นต้องก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานได้มีการทบทวนและเสนอขอปรับแก้ไขแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
กองแผนงานและวิชาการจึงได้จัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ขึ้น 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หน่วยงานเป็นผู้รายงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ (DOC) มี
การสรุปโครงการ/กิจกรรมโดยจ าแนกตามหน่วยงานต่าง ๆ โครงการ/กิจกรรม จ านวน 480 โครงการ กองแผนและวิชาการ สรุปน าเสนอต่อที่ประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือนและปีงบประมาณ จึงขอให้หน่วยงานได้ใช้แผนการติดตามและประเมินผลเล่มนี้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
เพ่ือทิศทางเดียวกันต่อไป  

 
                                                                                                 กลุ่มตดิตามและประเมินผล                                                                
                                                                                                 กองแผนงานและวิชาการ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด นโยบายระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ค าอธิบาย :  
 ร้อยละของเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการวัดระดับความส าเร็จค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนงานที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการถ่วงน้ าหนักของกิจกรรมอิงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 

นิยาม :  

 แผนปฏิบัติราชการ  หมายถึง  แผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ โดยมี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้นรวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานอ้างอิงตามข้อมูลในระบบติดตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (Department Operation Center : DOC) 

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับตัวชี้วัดของแผนงานตามที่ระบุไว้  

 ตัวชี้วัดแผนงาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน ซึ่งมีการระบุ ชื่อตัวชี้วัด หน่วยนับ และค่ าเปูาหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างชัดเจน  

 ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก หมายถึง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความส าคัญไม่เท่ากัน ถ้าจะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตธรรมดา คือ ไม่ถ่วงน้ าหนัก
จะท าให้ค่าเฉลี่ยที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นจริง ซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ควรจะเป็นจริงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับน้ าหนักของข้อมูลแต่ละค่าท่ีน ามาใช้เป็นส าคัญ 
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สูตรค านวณ : 

ระดับความส าเร็จเฉลี่ยของแผนปฏิบัติราชการ =  

∑(
ผลส าเร็จของตัวช้ีวัดของแผนงาน 

ค่าเปูาหมายของตัวช้ีวัดของแผนงาน
 ค่าน้ าหนักของแผนงาน     )     ………………. (1) 

 

ค่าน้ าหนักของแผนงาน = 
งบประมาณของแผนงาน

งบประมาณรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
       ………………. (2) 

หมายเหตุ: 

 แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ก าหนดให้เป็นแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้งบประมาณแผ่นดินในหมวดงบด าเนินงานและ
งบรายจ่ายอื่น  

 แผนงานที่มีตัวชี้วัดมากกว่า 1ตัวชี้วัด ก าหนดให้พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานสูงสุด 1 ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในการค านวณ 
 ในส่วนของแผนงานที่ก าหนดตัวชี้วัดซึ่งไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ในระหว่างปีงบประมาณ ให้ใช้ข้อมูลร้อยละความก้าวหน้าแผนงานโครงการ แทนตัวชี้วัด

แผนงาน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
 อ้างอิงตามรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานแผนงานโครงการ (รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน) จากโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลาในการจัดเก็บ ณ วันที่ 25 ของเดือนตามรอบไตรมาส 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ร้อยละของเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 50 65 80 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
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ผู้จัดเก็บข้อมูล :   หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
สรุปแผนงาน/โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) อัตราส่วนงบประมาณ 

ภารกิจหลัก สนับสนุน รวม ภารกิจหลัก สนับสนุน รวม 
ภารกิจ
หลัก 

สนับสนุน 

1 ส านักการจดัการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 3 7  1,598,600  2,121,100  3,719,700  42.98 57.02 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 9 7 16 256,385,831  341,081,700  597,467,531  42.91 57.09 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 0 1 709,000   -     709,000  100.00 0.00 
4 กองแผนงานและวิชาการ 6 2 8 7,000,000   2,350,000  9,350,000  74.87 25.13 
5 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 8 6 14   8,731,371   2,698,079  11,429,450  76.39 23.61 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 0 5 700,000   -    700,000  100.00 0.00 
7 ส านักเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 9 2 11 10,122,864   360,000  10,482,864  96.57 3.43 
8 สถาบันชีววัตถุ 11 4 12 9,334,000  4,498,200    13,832,200  67.48 32.52 
9 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์ 7 0 7  7,000,000   -       7,000,000  100.00 0.00 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 44 14 58 31,247,330  9,875,390  41,122,720  75.99 24.01 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 14 12 26 5,692,500  6,503,600  12,196,100  46.67 53.33 
12 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 9 3 12 18,427,200  8,794,200  27,221,400  67.69 32.31 
13 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 4 4 8 8,157,900  2,244,100   10,402,000  78.43 21.57 
14 ส านักยาและวัตถุเสพตดิ 5 3 8 45,149,200  6,453,900   51,603,100  87.49 12.51 
15 ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 27 3 30 21,740,600  3,088,400  24,829,000  87.56 12.44 
16 ส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว ์ 2 1 3 1,661,750   838,250  2,500,000  66.47 33.53 
17 ศูนย์วัสดุอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1 0 1 2,500,000   -    2,500,000  100.00 0.00 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่ 16 9 25 8,083,000  5,376,920  13,459,920  60.05 39.95 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 15 1 16 6,198,000   130,000  6,328,000  97.95 2.05 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 26 5 31 9,510,000   4,471,800  13,981,800  68.02 31.98 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค ์ 21 10 31 9,938,000   2,472,000  12,410,000  80.08 19.92 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 4 นนทบุรี 4 1 5 2,374,000   18,750  2,392,750  99.22 0.78 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) อัตราส่วนงบประมาณ 

ภารกิจหลัก สนับสนุน รวม ภารกิจหลัก สนับสนุน รวม 
ภารกิจ
หลัก 

สนับสนุน 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 5 สมุทรสงคราม 17 1 18 9,151,000  240,000  9,391,000  97.44 2.56 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ชลบุร ี 19 3 22 10,150,000   5,192,600  15,342,600  66.16 33.84 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 18 3 21 8,298,000   61,579,600  69,877,600  11.88 88.12 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี 20 4 24 8,440,000  1,705,000  10,145,000  83.19 16.81 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสมีา 13 10 23 9,040,000  2,275,513  11,315,513  79.89 20.11 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ราชธาน ี 14 4 18 7,753,200  1,100,000  8,853,200  87.58 12.42 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี 16 3 19 7,508,520  12,702,800  20,211,320  37.15 62.85 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 9 1 10 4,311,400  500,000  4,811,400  89.61 10.39 
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 23 2 25 12,672,880   250,000  12,922,880  98.07 1.93 
32 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 23 0 23 11,594,930   -    11,594,930  100.00 0.00 

  รวม 420 121 541 561,181,076 488,921,902 1,050,102,978 53.44 46.56 
 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2558 
    2. แผนงาน/โครงการเฉพาะงบประมาณแผ่นดินในหมวด งบด าเนินงาน งบสนับสนุน และงบรายจา่ยอื่น 
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จ านวนแผนงาน/โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี งบประมาณ 2558 จ าแนกตามหน่วยงาน 

 หน่วยงานส่วนกลาง (โครงการเดี่ยว) 

1. ส านักจัดการความรู้ความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
รหัสงบประมาณ 

ประเภท
โครงการ 

   ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน ล าดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 

1 801-1112-P021-
J4722-02 

ภารกิจหลัก โครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ KM 
ปีงบประมาณ 2558 

246,600 ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์จ านวน 100 คน 

แผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1 แผน 1. นุจรี จันศรี 
2. เยาวภา พงษ์สุวรรณ 

2 801-1112-P021-
J4722-03 

ภารกิจหลัก โครงการส่งเสริมพัฒนางานด้านวิจัยด้าน
จริยธรรมการวิจยั ปีงบประมาณ 2558 (วิจัย
ในคน) 

170,000 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาโครงการ
ศึกษาวิจยัในคน จ านวน
โครงการวิจัย 30 คน โครงการ 

30 คน 1. นุจรี จันศรี 
2. เยาวภา พงษ์สุวรรณ 

3 801-1112-P021-
J4722-04 

ภารกิจหลัก โครงการประเมินองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

32,000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
หน่วยงานผู้ประดษิฐ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 

ประเมินองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และติดตามการด าเนินงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

3 เร่ือง 1. เดือนถนอม พรหมขัติ
แก้ว 
2. นุจรี จันศรี 

4 801-1112-P011-
J4726-05 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการอบรมพัฒนาระบบบรหิารคุณภาพ
เพื่อก้าวหน้าสู ่ISO 9001:2015 

150,000 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
จ านวน 20 คน 

การพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพเพื่อกา้วสู ่ISO 9001 : 
2015 

1 ระบบ 1. นุจรี จันศรี 
2. เยาวภา พงษ์สุวรรณ 

5 801-1112-P021-
J4722-10 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมิน ISO :2015 

200,000 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านกั
จัดการความรู้ฯ ผู้ผลิตชุดทดสอบ
และผลิตภัณฑ์ จ านวน 30 คน 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 25 คน 1. นุจรี จันศรี 
2. เยาวภา พงษ์สุวรรณ 

6 801-1112-P021-
J4722-11 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการบริหารจัดการ 1,771,100 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านกั
จัดการความรู้ฯ 

ร้อยละการเบิกจ่ายตาม
แผนงาน 

95 ร้อยละ 1. นุจรี จันศรี 
2. เยาวภา พงษ์สุวรรณ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)   
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2. ส านักงานเลขานุการกรม 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

     ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 

1 804-1000-P011-
J4726-01 

ภารกิจหลัก เงินกันค่าเช่ารถยนต์ 1,573,427 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

การเบิกจา่ยค่าเช่ารถยนต ์12 
คัน 

100 ร้อยละ พิเชษฐ ชมด ี

2 804-1112-P011-
J4726-01 

ภารกิจหลัก ค่าสาธารณูปโภค 53,341,600 หน่วยงานสว่นกลาง ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

100 ร้อยละ ณัฐวดี สีเขียว 

3 804-1112-P011-
J4726-03 

ภารกิจหลัก ค่าใช้จ่าย Fixed Cost 12,443,838 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ขั้นต่ าพื้นฐาน 

100 ร้อยละ พิเชษฐ ชมดี 

4 804-1112-P011-
J4726-06 

ภารกิจหลัก ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

10,000,000 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

96 ร้อยละ พิเชษฐ ชมดี 

5 804-1112-P014-
J4729-02 

ภารกิจหลัก ค่าเช่าระบบสายสือ่สารข้อมูลระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3,556,667 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ร้อยละการเบิกจ่ายค่าเช่า
ระบบสื่อสารข้อมูล 

100 ร้อยละ ณัฐวดี สีเขียว 

6 804-1112-P021-
J4722-07 

ภารกิจหลัก ค่าจ้างเหมาบริการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(2) 

10,000,000 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

100 ร้อยละ พิเชษฐ ชมดี 

7 804-1112-P051-
J4732-10 

ภารกิจหลัก โครงการส่ือสารประชาสัมพันธ ์และ
พัฒนาการส่ือสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

3,000,000 ประชาชน สื่อมวลชน บุคลากร
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ผลิตเผยแพร่ข่าวและ
สื่อมวลชนสัมพันธ ์
ผ่านช่องทางต่างๆ 

100 ร้อยละ วิระวัญ อินทริง 

8 804-1112-P052-
J4733-09 

ภารกิจหลัก โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2,000,000 ประชาชน สื่อมวลชน จ านวนขอ้มูลข่าวสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชน 

100 ครั้ง วิระวัญ อินทริง 

9 804-1113-P011-
J4726-05 

ภารกิจหลัก เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 0601700/J4726 

160,470,300 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ 

100 ร้อยละ ณัฐวดี สีเขียว 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

     ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 

10 804-1112-P011-
J4726-04 

โครงการ
สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของส านกังาน
เลขานุการกรม 

1,200,000 บุคลากรของส านักงานเลขานกุาร
กรม 

ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

100 ร้อยละ พิเชษฐ ชมดี 

11 804-1112-P022-
J4723-05 

โครงการ
สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ สล. (2) 200,000 บุคลากรส านักงานเลขานกุารกรม ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

100 ร้อยละ พิเชษฐ ชมดี 

12 804-1112-P031-
J4730-08 

โครงการ
สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ สล. (3) 
17004/J4730 

2,000,000 เจ้าหน้าที่ของ สล. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

96 ร้อยละ พิเชษฐ ชมดี 

13 804-1113-P022-
J4723-04 

โครงการ
สนับสนุน 

เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 0601300/J4723 

234,858,800 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ 

100 ร้อยละ ณัฐวดี สีเขียว 

14 804-1113-P031-
J4730-03 

โครงการ
สนับสนุน 

เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 0617004/J4730 

9,415,300 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ 

100 ร้อยละ ณัฐวดี สีเขียว 

15 804-1116-P011-
J4726-01 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 15,500,000 บุคลากรกรมวิทยาศาสตณ์
การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบบประมาณ 

96 ร้อยละ พิเชษฐ์ ชมดึ 

16 804-1116-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

งานก่อสร้างอาคารส านกังาน 9 ชั้น 77,907,600 บุคลกร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

96 ร้อยละ พิเชษฐ ชมดี 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 

1 819-1112-P011-
J4726-01 

ภารกิจหลัก การตรวจสอบภายในประจ างบประมาณ 
2558 

709,000 หน่วยรับตรวจที่ตั้งอยู๋ใน
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค 
จ านวน 19 แห่ง 

การตรวจสอบตวัชี้วัดแยกเป็น
รายหน่วยงาน 

19 หน่วยงาน นงลักษณ ์พันธ์สุวรรณ 
ขนิษฐา บุญไวท ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะที่พิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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4. กองแผนงานและวิชาการ 

ล าดับ 
  

รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

  
แผนงาน/โครงการ 

  
 งบประมาณ 

(บาท)  

  
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั   
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 

1 807-1112-P021-
J4722-04 

ภารกิจหลัก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 
2558 - 2560 

500,000 บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

แผนกลยุทธก์รมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ที่มีคุณภาพและ
สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ได้ 

100 ร้อยละ ประวัติ โตกุลวัฒน ์

2 807-1112-P021-
J4722-05 

ภารกิจหลัก โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2558 

4,900,000 บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมปะชุมที่ได้รับความรู้
จากการประชุม 

100 ร้อยละ ประวัติ โตกุลวัฒน ์

3 807-1112-P021-
J4722-06 

ภารกิจหลัก โครงการศึกษาดูงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 
เชียงใหม่ 

92,000 ส านักงบประมาณ ระดับความส าเร็จของการ
วางแผนเพื่อการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพทั้งด้าน
งบประมาณ กระบวนการ
ด าเนินงาน บุคลากร 

5 ระดับ ประวัติ โตกุลวัฒน ์

4 807-1112-P021-
J4722-08 

ภารกิจหลัก โครงการประชุมประสานการประชุม อบรม 
สัมมนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

720,000 หน่วยงานภายในทั้งหมด ความส าเร็จของการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ประสิทธิภาพ 

95 ร้อยละ ประวัติ โตกุลวัฒน ์

5 807-1112-P021-
J4722-09 

ภารกิจหลัก โครงการประชุมรายงานความก้าวหนา้
สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

431,900 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ระดับความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
เอกสารขาวคาดแดง 

5 ระดับ ประวัติ โตกุลวัฒน ์

6 807-1112-P022-
J4723-01 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบติดตาม
แผนงาน/งบประมาณ (DOC) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

356,100 บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม โปรแกรมติดตาม
แผนงาน/งบประมาณ (DOC) 

80 ร้อยละ ประวัติ โตกุลวัฒน ์
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ล าดับ 
  

รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

  
แผนงาน/โครงการ 

  
 งบประมาณ 

(บาท)  

  
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั   
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 

7 807-1112-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการบริหารจัดการด าเนินงานของกอง
แผนงานและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

2,000,000 กองแผนงานและวิชาการ ความส าเร็จของงานด้าน
บริหารจัดการของกองแผนงาน
และวิชาการมีประสิทธิภาพ 

97 ร้อยละ ประวัติ โตกุลวัฒน ์

8 807-1112-P011-
J4726-03 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกอง
แผนงานและวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

350,000 กองแผนงานและวิชาการ ร้อยละของความส าเร็จในการ
สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากร
กองแผนงานและวิชาการ 

100 ร้อยละ ประวัติ โตกุลวัฒน ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 815-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก โครงการบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟูา

ส าหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่าย 

99,831 เครื่องส ารองไฟฟูาห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครอืข่ายและผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

จ านวนครั้งที่ยอมให้เครื่อง
ส ารองไฟฟูาไม่สามารถใช้งาน
ได้ 

12 ครั้ง 1. จุฑาฑิตย์ แสนสะอาด 
2. ปัทมา อยู่สิน 

2 815-1112-P014-
J4729-02 

ภารกิจหลัก โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง (DIO) 

254,500 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับกองที่
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และผู้จัดการประชุม จ านวน 40 
คน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

100 ร้อยละ อนัญญา ประเสริฐนิธิ
บูรณ์ 

3 815-1112-P014-
J4729-04 

ภารกิจหลัก โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์ปูองกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ 

500,000 บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์(1,950 สิทธิ์) 

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

100 ร้อยละ จุฑาฑิตย์ แสนสะอาด 

4 815-1112-P014-
J4729-07 

ภารกิจหลัก โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3,400,000 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

100 ร้อยละ จุฑาฑิตย์ แสนสะอาด 

5 815-1112-P014-
J4729-08 

ภารกิจหลัก โครงการบ ารุงรักษาระบบรับตวัอยา่งเพื่อ
ตรวจวิเคราะห ์

300,000 หน่วยงานรับตรวจวิเคราะห ์ จ านวนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษา
ระบบรับตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห ์

11 ฉบับ อาคม สาล ี

6 815-1112-P014-
J4729-09 

ภารกิจหลัก จ้างบ ารุงรักษาอปุกรณ์ควบคุมระบบประชุม
ทางไกล (VDO Conference) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1,147,040 1. เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติการ  
2. เจ้าหน้าที่ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 14 แห่งในระดับ
ผู้บริหาร และระดับปฏิบัตกิาร 

จ านวนครั้งที่ยอมให้อปุกรณ์ 
RMX ไม่สามารถให้บริการได้ 

14 ครั้ง จุฑาฑิตย์ แสนสะอาด 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
7 815-1112-P014-

J4729-12 
ภารกิจหลัก โครงการอบรมกฏหมายคอมพิวเตอร์ และ

การใช้งานเมล์กลางภาครัฐ (Mailgothai) 
30,000 ผู้บริหาร แพทย์ เภสัช 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
บุคลากรของกรม 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย
และระบบส ารองข้อมูล 

100 ร้อยละ จุฑาฑิตย์ แสนสะอาด 

8 815-1116-P052-
J4733-01 

ภารกิจหลัก โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน
ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3,000,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1 - 
12/1 

จ านวนหนว่ยงานที่มกีารใช้งาน
เช่ือมโยงข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
จริง 

14 หน่วยงาน อาคม สาล ี

9 815-1112-P014-
J4729-03 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

100,000 บุคลากรทุกคนของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละของบุคลากรเขา้ร่วม
ประชุม 

100 ร้อยละ อนัญญา ประเสริฐนิธิ
บูรณ์ 

10 815-1112-P014-
J4729-05 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

580,925 บุคลากราของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละของการด าเนินการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้

100 ร้อยละ อนัญญา ประเสริฐนิธิ
บูรณ์ 

11 815-1112-P014-
J4729-06 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการบ ารุงรักษาระบบบรหิารงานทัว่ไป 390,000 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

จ านวนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษา
ระบบบริหารงานทั่วไป 

1 ฉบับ อาคม สาล ี

12 815-1112-P014-
J4729-11 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

93,154 บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละของการด าเนินการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้

100 ร้อยละ จุฑาฑิตย์ แสนสะอาด 

13 815-1112-P014-
J4729-13 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสมาชิก
เครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

200,000 บุคลากร หน่วยงาน ภายใน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สมาชิกเครือข่าย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

100 ร้อยละ จุฑาฑิตย์ แสนสะอาด 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
14 815-1116-P014-

J4729-02 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายและ
ระบบส ารองข้อมูล 

1,334,000 ผู้บริหาร แพทย์ เภสัช 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
บุคลากรของกรม 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย
และระบบส ารองข้อมูล 

5 ระดับ อาคม สาล ี

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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6. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 818-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

40,000 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กอง
แผนงานและวิชาการและ
หน่วยงานที่เป็นเจา้ภาพตัวชีว้ัด
ตาม ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ี2558 ทั้ง 2 มิติ 4 ด้าน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1 หน่วยงาน นารีรัตน์ มาทอง 

2 818-1112-P011-
J4726-02 

ภารกิจหลัก การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภายในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

40,000 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ค ารับรองของหน่วยงานใน
สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3 หน่วยงาน นารีรัตน์ มาทอง 

3 818-1112-P011-
J4726-03 

ภารกิจหลัก การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

80,000 กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร และ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกตวัชี้วัด 

รายงานผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวมของกรม รอบ 
6,9,12 เดือน พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่ครบถ้วนทุกตวัชี้วัด 

3 รอบ นารีรัตน์ มาทอง 

4 818-1112-P011-
J4726-04 

ภารกิจหลัก การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ย 
งานภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

312,500 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รายงานผลการประเมินตนเอง
ของหน่วยงาน รอบ 6 , 9 และ 
12 เดือน พร้อมเอกสารที่
ครบถ้วนทุกตัวชีว้ัด 

3 รอบ นารีรัตน์ มาทอง 

5 818-1112-P011-
J4726-05 

ภารกิจหลัก การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

227,500 1. คณะท างานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. 
เจ้าของกระบวนงานและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งหมวด 1 - หมวด 6 

ผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ รอบ 12 เดือน 

1 รอบ นารีรัตน์ มาทอง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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7. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 805-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก รักษาและเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏิบัติการ

อ้างอิงด้านเครื่องส าอาง 
609,764 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน

เครื่องส าอางส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด่าน
เครื่องส าอางตาม
มาตรฐานสากล 
(ISO/IEC17025 และ ISO/IEC 
17043) 

2 ระบบ 1. จรรยา มีศร ี
2. เมนะกา วิวน 

2 805-1112-P011-
J4726-02 

ภารกิจหลัก รักษาและเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านวัตถุอันตราย 

260,000 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัตถุ
อันตรายส านกัเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัตถุ
อันตรายตามมาตรฐานสากล 
(ISO/IEC 17025 และ 
ISO/IEC 17043) 

2 ระบบ 1. จรรยา มีศร ี
2. เมนะกา วิวน 

3 805-1112-P021-
J4722-04 

ภารกิจหลัก การประเมินการได้รับสัมผัสสารทาเลทใน
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 

1,400,000 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย 

รายงานผลส ารวจการใช้สารทา
เลทในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่
ใช้ในบ้านเรือน 

1 ฉบับ 1.ศิริพร ทองประกายแสง 
2. จรรยา มีศร ี

4 805-1112-P022-
J4723-05 

ภารกิจหลัก ประเมินความเส่ียงผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท าความ
สะอาดฆ่าเช้ือ 

300,000 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2. ส านักคณะกรรมการอาหาร
และยา 

ข้อมูลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผ้า
เช็ดท าความสะอาดฆ่าเช้ือ
ส าหรับเผยแพร ่

1 เร่ือง 1.สิรินันท์ ไทยตระกูล
พาณิช 
2. วงเดือน  นาคนิยม 
3.จรรยา มีศรี 

5 805-1112-P024-
J4725-06 

ภารกิจหลัก ประเมินความเส่ียงสาร corticosteroids ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

2,488,700 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2. ส านักคณะกรรมการอาหาร
และยา 

ข้อมู่ลสาร Corticosteroids 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ส าหรับเผยแพร ่

1 เร่ือง 1. กมลลักษณ์ อินทรรัศมี 
2. จรรยา  มีศรี 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 805-1112-P052-

J4733-07 
ภารกิจหลัก พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารตรวจ

วิเคราะห์เครื่องส าอางเพื่อรองรับอาเซียน / 
ด่านสินค้า 

3,667,300 1.ห้องปฏิบติการด้าน
เครื่องส าอาง ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย และส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

2. นักวิเคราะห์ที่ปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จากศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ 

                             

3. ผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์ของ
ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

1. พัฒนาวิธวีิเคราะห์และ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

2. จ านวนนกัวิเคราะห์ได้รับ
อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
วิเคราะห์ด้านเครื่องส าอาง
ตามที่แจ้งความประสงค์   

 

3. ฐานข้อมูลการให้บรกิาร
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

6 

 

 

 

            

ชนิด
สมุนไพร 

 

           

   

      

1. สุดธิดา หมีทอง 
2. จรรยา มีศร ี

7 805-1114-P011-
J4726-01 

ภารกิจหลัก รักษาและเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านเครื่องส าอาง :                      
- การรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิก 
NATA ตามมาตรฐานฐาน ISO/IEC 17025 
และ ISO/IEC 17043 (งบอุดหนุน) 

510,000 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอางและด้านวัตถุ
อันตราย ส านักเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

การเบิกจา่ยค่ารักษา
สถานะภาพของการเป็น
สมาชิก NATA 

1 ครั้ง 1. เมนะกา วิวน 
2. จรรยา มีศร ี

8 805-1115-P011-
J4726-01 

ภารกิจหลัก รักษาและเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านเครื่องส าอาง (งบรายจ่ายอื่น)- 
การเขาร่วมประชุม ASEAN Cosmetic 
Laboratory committee (ALTLC) และ 
ASEAN Cosmetics committee (ACC) 

582,600 บุคลากรของส านักจัดการความรู้
และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
การแพทย์และส านกั
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

บุคลากรเป็นประธานการ
ประชุม ผู้ช่วยเลขาการประชุม
และเข้าร่วามประชุมให้
ข้อคิดเห็นทางวิชาการในการ
ประชุม ACTLC และเข้าร่วม
ประชุม ACC 

3 ครั้ง 1. สุดธิดา  หมีทอง 
2. จรรยา มีศร ี

80              ร้อยละ            

1            ฐานข้อมูล 

2. จ านวนนกัวิเคราะห์ได้รับ
อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
วิเคราะห์ด้านเครื่องส าอาง
ตามที่แจ้งความประสงค์   

3. ฐานข้อมูลการ
ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
9 805-1115-P011-

J4726-02 
ภารกิจหลัก รักษาและเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏิบัติการ

อ้างอิงด้านวัตถุอันตราย (งบรายจา่ยอื่น) :     
- การเข้าร่วมประชุม FAO/WHO Joint 
Meeting on Pesticide Specification 
(JMPS) and CIPA-Meeting 

 

304,500 บุคลากรของส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย  

ท าหน้าที่ Correspondent 
ด้านสาธารณสุขและท าหนา้ที่ผู้
รายงา Country report และ
ร่วมเสนอผลงานด้านสารก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านเร่ือนและ
ทางสาธารณสุข  

1 ครั้ง 1. ละเวง  นิลมณี          
2.จิราภรณ์ นิจจันทร์พัน
ศรี                           
3.จรรยา  มีศร ี

 

 

10 805-1112-P011-
J4726-03 

โครงการ
สนับสนุน 

พัฒนาระบบบริหารและวิชาการ 190,000 เจ้าหน้าที่ส านกัเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 2 เร่ือง จรรยา มีศร ี

11 805-1116-P052-
J4732-02 

โครงการ
สนับสนุน 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารตรวจ
วิเคราะห์เครื่องส าอางเพื่อรองรับอาเซียน / 
ด่านสินค้า (งบลงทุน) 

170,000 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

จัดซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูม ิ 1 ตู ้ 1. ปานรพีพัชร วงษ์ค า
จันทร ์
2. จรรยา มีศร ี

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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8. สถาบันชีววัตถุ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 806-1112-P011-

J4726-02 
ภารกิจหลัก โครงการการพัฒนาหอ้งปฏิบัติการอ้างองิ

ระดับสากลด้านชวีวัตถ ุ
351,800 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของสถาบัน

ชีววัตถ ุ3 ด้าน คือ ด้านวัคซีน 
ด้านชีววัตถุเพือ่การรักษาและ
ด้านน้ ายาวินิจฉัยโรคติดต่อทาง
เลือด 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
อ้างอิงด้านชีววัตถุตาม
มาตรฐานสากล 

3 ด้าน อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

2 806-1112-P021-
J4722-01 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเตรียมสาร
มาตรฐานชีววัตถ ุ

880,000 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
วัคซีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และภูมิภาคแปซิฟิคตะวัน
ตก และห้องปฏิบัตกิารควบคุม
คุณภาพวัคซีนภายในประเทศ 

มีชีววัตถุอา้งอิงมาตรฐานระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และระดับประเทศ 2.ได้วิธี
บริหารจัดการคลังวัคซีนตาม
มาตรฐานสากล 

2 ชนิด/เรื่อง สุภาพร ภูมิอมร 
อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

3 806-1112-P021-
J4722-03 

ภารกิจหลัก การเตรียมวัคซีนหัดเยอรมันมาตรฐานของ
ประเทศโดยวิธีท าแห้งแบบเยือกแข็ง 

150,000 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
วัคซีนในระดับประเทศและ
ภูมิภาค 

ได้วัคซีนหัดเยอรมันมาตรฐาน
ที่มีคุณภาพสอดคล้อง
ตามมาจตรฐานสากลอยา่ง
น้อย 1 รุ่นการผลิต 

150000 รุ่นการผลิต ภูริต ทรงธนนิตย ์
อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

4 806-1112-P021-
J4722-04 

ภารกิจหลัก การศึกษา charge variants ของ 
Biotherapeutic ชนิดโมโนโคลนอล
แอนติบอดีด้วยแคปิลลารีอิเล็คโตรฟราเรซิส 

200,000 ผลิตภัณฑ์ยา biotherapeutic 
products ชนิดโมโนโคลนอล
แอนติบอดีที่น าเขา้มาจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 

ได้เอกสารเผยแพร่ชนิดสื่อ
ความเส่ียง 

1 เร่ือง อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 
วิชชุดา จรยิะพันธุ ์

5 806-1112-P021-
J4722-05 

ภารกิจหลัก การประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพของ
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตวใ์น
พื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 

650,000 สถานพยาบาลสัตว ์และร้านขาย
ยาสัตว ์ในพื้นที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนือของประเทศไทย 

ได้เอกสารเผยแพร่ชนิดสื่อ
ความเส่ียง 

1 เร่ือง 1. กรพงศ์ ภิญโญสุข ี
2. อุบลวรรณ ชัย

อารยะเลิศ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 806-1112-P021-

J4722-08 
ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธ ีLC-MS-MS เพื่อตรวจ

วิเคราะห์คุณลักษณะไกลแคนในยาโมโน
โคลนอลที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 

100,000 ห้องปฏิบัติการกลุ่มชีววัตถุเพื่อ
การรักษา สถาบันชีววัตถ ุ

วิธีมาตรฐานการวิเคราะห ์ 1 วิธ ี 1. อุบลวรรณ ชัย
อารยะเลิศ 

2. วิชชุดา จรยิะพันธุ ์

7 806-1112-P021-
J4722-10 

ภารกิจหลัก ผลกระทบของอุณหภูมิตอ่ชุดตรวจวินจิฉัย
โรคติดต่อทางเลือดชนิด Rapid test 

141,000 ชุดตรวจวินิจฉยัโรคติดต่อทาง
เลือด 

ด าเนินงานตามแผนปฎิบัตกิาร 100 เปอร์เซ็นต์ อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

8 806-1112-P024-
J4725-06 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาวิธกีารตรวจวิเคราะห์ 
Heamagglutinin A และ B ในผลิตภัณฑ์
เลือดชนิด Coagulation Factor โดยวธิี 
direct 

156,000 ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพื่อการ
รักษาชนิด Coagulation Factor 
ที่จ าหน่ายในประเทศ 

ได้วิธีวิเคราะห์ปริมาณ 
Heamagglutinin A and B ที่
มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เลือดชนิด 
coagulation factor 

2 วิธ ี สายวรุฬ จดูรกิตตินันท ์
อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

9 806-1112-P024-
J4725-07 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาเครือข่ายหอ้งปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหย์าชวีวัตถุของอาเซียน ปี 
2558 

150,000 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
วัคซีนภาครัฐของประเทศผู้ผลิต
วัคซีน คือ ประเทศอินโดนีเซีย 
เวียดนามและประเทศไทย 

ได้คู่มือเพื่อเป็นแนวทาง
มาตรฐานของอาเซียนในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวธิี
วิเคราะห์ส าหรับการทดสอบ
วัคซีน 

1 เร่ือง ธีรนารถ จวิะไพศาลพงศ์ 
อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

10 806-1112-P024-
J4725-09 

ภารกิจหลัก โครงการประกันคุณภาพและประเมินความ
เส่ียงของวัคซีน ชีววัตถุเพื่อการรักษาและ
น้ ายาวินิจฉยัโรคที่ติดต่อทางเลือด 

6,194,000 ตรวจรับรองคุณภาพชีววัตถ ุ ตรวจรับรองคุณภาพชีววัตถ ุ 800 ตัวอยา่ง อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

11 806-1115-P011-
J4726-01 

โครงการ
สนับสนุน 

การประชุม ASEAN Consultative 
Committee on Standards and Quality 
(ACCSQ) Medical Device Product 
Working Group (MDPWG) 

125,200 สถาบันชีววัตถ ุ จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
12 806-1115-P011-

J4726-02 
โครงการ
สนับสนุน 

ประชุม Expert Committee on 
Biological Standardization (ECBS) 

123,000 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่ียวชาญ 

จ านวนครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม 1 เร่ือง 1.  วิชชุดา จริยะพันธุ ์ 
2. อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

13 806-1116-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดหา กล้องจุลทรรศน์พร้อมแท่น
วางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูม ิ

3,000,000 กลุ่มชีววัตถุมาตรฐาน จ านวนรายการครุภัณฑ์ที่
จัดหาแลว้เสร็จ  

1 เครื่อง อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

14 806-1116-P051-
J4732-01 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดหา ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -70 
องศาเซลเซียส 

1,250,000 กลุ่มชีววัตถุมาตรฐาน จ านวนรายการครุภัณฑ์ที่
จัดหาแลว้เสร็จ 

1 เครื่อง อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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9. ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 810-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก พัฒนาห้องปฏบิัติการด้านรังสีและเครื่องมือ

แพทย ์
900,000 ทุกห้องปฏิบัตกิาร ทุกห้องปฏิบัตกิารรักษาระบบ

คุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2005 

7 ห้องปฏิบัติ 
การ 

อติภา ชูแตง 

2 810-1112-P022-
J4723-03 

ภารกิจหลัก เฝูาระวังปริมาณรังสีบุคคลให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านรังสีทั่วประเทศ 

200,000 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี
จ าแนกตามกลุ่มใช้งาน 

ข้อมูลในการประเมินความ
เส่ียงการเกิดโรคมะเร็งจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
รังสีในประเทศไทย 

30500 คน อติภา ชแูตง 

3 810-1112-P024-
J4725-04 

ภารกิจหลัก การประเมินความเส่ียงการเกิดโรคมะเร็ง
ของบุคลากรด้านรังสีและประชาชนใน
ประเทศไทย 

2,600,000 ผู้ใช้บริการแผ่นวัดรังสีบุคคล 
จ าแนกตามกลุ่มใช้งาน และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลในการประเมินความ
เส่ียงการเกิดโรคมะเร็งจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
รังสีในประเทศไทย 

122000 คน อติภา ชแูตง 

4 810-1112-P024-
J4725-05 

ภารกิจหลัก จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 
วิธีทดสอบเครื่องมือแพทย ์

100,000 หน่วยงานที่มหีน้าที่ดูแล
บ ารุงรักษา ทดสอบ/สอบเทียบ 
เครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

(ร่าง)คู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมาตรฐานวธิีทดสอบ
เครื่องมือแพทย์ 

1 ฉบับ อติภา ชแูตง 

5 810-1112-P024-
J4725-06 

ภารกิจหลัก จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ 

300,000 สถานประกอบการหรือ
โรงพยาบาล บริษัท และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับการใช้เครื่องเอ็มอาร์
ไอ 

 

ข้อก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพเครื่อง       
เอ็มอาร์ไอ 

1 เล่ม อติภา ชแูตง 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 810-1113-P022-

J4723-03 
ภารกิจหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานบรกิารห้องปฏิบตัิการ
รังสีวินิจฉัยระบบดจิิตอล (PACS) 

400,000 เจ้าหน้าที่ส านกัรังสีและเครื่องมือ
แพทย ์และศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย ์  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถตรวจสอบ
คุณภาพการถา่ยภาพรังสี
วินิจฉยัในระบบดิจิตอลได ้

40 คน  อติภา ชูแตง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 808-1112-P011-

J4726-30 
ภารกิจหลัก สนับสนุนห้องปฏิบัติการกลาง งานคลัง

ตัวอยา่ง 
200,000 1.ผู้ขอรับบริการ,งานวิจยัทั้งใน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรม
ควบคุมโรค และหนว่ยงานอื่น 

ความพึงพอใจของผู้ใช้/ขอรับ
บริการ 

80 ร้อยละ 1. อัจฉรียา อนกุูลพิพัฒน ์
2. อัจฉริยา ลูกบวั 
3. พนิดา เกษรประเสริฐ 
4. วรรณพร จรูญลักษณ์ค
นา 
5. สุวรรณ เลิศรู้ 
6. รัตติกาล แสนปวง 

2 808-1112-P011-
J4726-45 

ภารกิจหลัก ความรู้ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ
ส าหรับSafety officer 

380,000 safety officer ของหน่วยงาน
ภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน 60 คน 

การจัดอบรม 1 ครั้ง อรอนงค์ รัชตราเชนชัย 

3 808-1112-P021-
J4722-05 

ภารกิจหลัก การศึกษาพันธุกรรมของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สายพันธุ์ที่แยกได้ใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 

600,000 กระทรวงสาธารณสุข จ านวนสายพันธุ์ไวรัสหัด คาง
ทูมและหัดเยอรมันที่สามารถ
วิเคราะห์ได้ 

15 สายพันธุ ์ 1. พัชชา อินค าสบื 
2. อัจฉริยา ลูกบวั 
3. อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ 
4. ประสพชัย อร่าม
รุ่งโรจน์ 

4 808-1112-P021-
J4722-08 

ภารกิจหลัก บทบาทของเซลล์ต้นก าเนิดมะเร็งและสมดุล
ของระบบภูมคุ้มกัน 

800,000 ผู้ปุวยมะเร็ง นักวิจยัและ
สถาบันวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 

การทดสอบ 3 การทดสอบ 1. บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ 
2. สุภาพร สภุารักษ ์

5 808-1112-P021-
J4722-10 

ภารกิจหลัก การประเมินวธิีตรวจโรคปอดอักเสบชนดิ 
Atypical pneumonia ด้วยวิธ ีReal-time 
PCR และความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเช้ือ Legionella pneumophila ใน
ประเทศไทย 

776,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตบริการ 

ถ่ายทอดวิธ ีreal –time PCR 
ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีแหล่งท่องเท่ียว
ในเขตบริการ 

1 ครั้ง 1. วันทนา ปวีณกิตติพร 
2. เอกวัฒน์ อุณหเลขกะ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 808-1112-P021-

J4722-11 
ภารกิจหลัก การศึกษาระดับตะกัว่ แคดเมียม ปรอทและ

สารหนูในประชากรไทย 
264,050 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมมลพิษในส่ิงแวดล้อม 
สามารถน าขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อการปูองกันหรือ
ควบคุมมลพิษ กอ่นที่จะมีผลหรือ
อันตรายต่อสุขภาพ 

ร้อยละ 2400 ตัวอยา่ง 1. ดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล 
2. สถาพร แรมชื่น 

7 808-1112-P021-
J4722-15 

ภารกิจหลัก การศึกษาเช้ือสาเหตุก่อโรคอจุจาระรว่งและ
อาหารเป็นพษิ 

800,000 ผู้ปุวยที่มีอาการอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน และ คนปกต ิ(รพ.แม่
สอด, รพ.พระปกเกลา้) 

จ านวนตวัอยา่งที่ตรวจ
วิเคราะห ์

600 ตัวอยา่ง อารี ทัตติยพงศ์ 

8 808-1112-P021-
J4722-16 

ภารกิจหลัก การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ชุด
ทดสอบอหิวาตกโรคของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเฝูาระวัง
การระบาดในโรงงานอาหารส่งออก 

850,000 คนงานในโรงงานอาหารส่งออก จ านวนตวัอยา่งที่วิเคราะห์ด้วย
ชุดทดสอบ 

500 ชุด อารี ทัตติยพงศ์ 

9 808-1112-P021-
J4722-19 

ภารกิจหลัก การฝึกอบรมเชิงวิชาการการประเมิน
คุณภาพห้องปฏบิัติการการตรวจที่เกีย่วข้อง
กับเอชไอว ี

300,500 เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการที่เป็น
สมาชิกแผนทดสอบความช านาญ
ทางห้องปฏิบัติการการตรวจเอช
ไอวีซีโรโลยีแห่งชาต ิและ
ห้องปฏิบัติการตรวจหาปริมาณ
เช้ือเอชไอวี 

จัดประชุม 1 ครั้ง สุภาพร สภุารักษ ์

10 808-1112-P021-
J4722-20 

ภารกิจหลัก การฝึกอบรมเชิงวิชาการการประเมิน
คุณภาพห้องปฏบิัติการภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
อักเสบซ ี

224,500 เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการที่เป็น
สมาชิกแผนทดสอบความช านาญ
ทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันไวรัส
ตับอักเสบซี จ านวน 250 คน 

จัดประชุม 1 ครั้ง 1. บุษราวรรณ ศรี
วรรธนะ 
2. สุภาพร สภุารักษ ์
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
11 808-1112-P021-

J4722-21 
ภารกิจหลัก การจัดประชุม อบรม สัมมนาดา้นเอชไอวี 

ประจ าป ี2558 
350,000 เจ้าหน้าที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ปฏิบัติงานด้านเอชไอว ี

จัดประชุม 1 ครั้ง สุภาพร สภุารักษ ์

12 808-1112-P021-
J4722-22 

ภารกิจหลัก การอบรมหลักสูตร หลักการและวิธีปฏบิัติ
ตามมาตรฐานชีวนิรภยัสากล ส าหรับพืน้ที่
เล้ียงและทดสอบสัตว์ทดลองระดับ ๑ และ 
๒ (Animal Biosafety Level 1 and 2) 
ภายในกลุ่มสัตว์ทดลอง 

98,590 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทดลอง 
จ านวน 30 คน 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทดลอง
สามารถปฏบิัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยตามหลัก
ความปลอดภยัสากล ส่งผลให้
ไม่มีการบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทดลองสัตว ์

30 คน นวขนิษฐ์ สัจจานนท ์

13 808-1112-P021-
J4722-23 

ภารกิจหลัก การอบรมหลักสูตร จริยธรรมการใช้
สัตว์ทดลองในงานวิจัย ผลิต ทดสอบ และ
การเรียนการสอนที่เกีย่วข้องกับ
คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลอง 

98,400 นักวิจยั/นักวิทยาศาสตร์จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ทดลองของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
คณะท างาน และวิทยากรรวม 
๖๐ คน 

นักวิจยั/นักวิทยา ศาสตร์จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
รวมทั้งคณะกรรมการดูแลการ
เล้ียงและใช้สัตว์ทดลองของ
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข สามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนดตามมาตรฐาน
สัตว์ทดลองสากลส่งผลให้ไม่มี
ข้อร้อง เรียนเร่ืองการการไม่
ปฏิบัติตามจรยิธรรมด้าน
สัตว์ทดลอง 

0 เร่ือง นวขนิษฐ์ สัจจานนท ์

14 808-1112-P021-
J4722-29 

ภารกิจหลัก การศึกษาการด้ือยาของเช้ือวัณโรคและ
ระบาดวิทยาของวัณโรคดื้อยา 

350,000 ไม่ใส่ข้อมูล ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานวิจัย 

100 ร้อยละ  เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
15 808-1112-P021-

J4722-32 
ภารกิจหลัก การส ารวจความชุกและสายพันธุ์ของเช้ือ

ไวรัส Human papillomavirus (HPV) ใน
กลุ่มประชากรหญิงไทย 

264,050 หน่วยงานสาธารณสุข, 
โรงพยาบาล 

ได้ข้อมูลความชุกของสายพันธุ์
ของเช้ือไวรัส HPV ในกลุ่ม
ประชากรหญิงไทย 

1 เร่ือง 1. สุขใจ ผลอ าไพสถิตย ์
2. พิไลลักษณ์ อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 

16 808-1112-P021-
J4722-4-04 

ภารกิจหลัก การศึกษาการแพรก่ระจายเชิงพื้นที่และ
ฤดูกาล รวมทั้งแหล่งเกาะพกัของยุงลายสวน 
(Aedes albopictus) เพื่อการควบคุมที่
เหมาะสม 

550,000 เผยแพร่ผลงานทาง
วารสารวิชาการที่เกีย่วข้องและ
การประชุมทางวิชาการ ส่งข้อมูล
โดยตรงไปที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่ท าการศึกษา 

จ านวนจังหวัดที่มีการรายงาน
การแพร่กระจายและความ
หนาแน่นของยุงลายสวน 

18 จังหวัด 1. อุรุญากร จันทรแ์สง 
2. จิตติ จันทร์แสง 

17 808-1112-P021-
J4722-44 

ภารกิจหลัก การจัดประชุม อบรม สัมมนาดา้นพิษวทิยา 
ประจ าป ี2558 

245,240 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ปฏิบัติงานพิษวิทยาและสารเสพ
ติดจากหนว่ยงานต่างๆ ของกรม
ฯ จ านวน 29 คน (ส่วนกลาง 6 
คน   ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 15 คน   คณะท างาน
และผู้เกี่ยวข้อง 6 คน วิทยากร 

รายงานการประชุมสัมมนา 100 ร้อยละ ศิริวรรณ  ลือดัง 

18 808-1112-P021-
J4722-5-17 

ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เชื้อราชนิด
ลุกลามด้วย DNA-based method 

560,000 ตัวอยา่งเช้ือราที่ส่งมาจาก
โรงพยาบาลตา่งๆ ทั้งตัวอย่างเช้ือ
ราที่เพาะได้เบื้องต้น และ
ตัวอยา่งเลือด ตัวอย่างจากอวยั
ต่างๆในขวด hemoculture 
ด้วย DNA-based method 
และวิธีเพาะเช้ือจ านวน 150 
ตัวอยา่ง 

จ านวนตวัอยา่ง 150 ตัวอยา่ง 1. นันทวรรณ เมฆา 
2. รินทร์ลภัส อรรถเธียร
ไชย 
3. วราพรรณ จันทร์สวา่ง 
4. ภาวิณี สขุเจริญ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
19 808-1112-P021-

J4722-5-18 
ภารกิจหลัก การศึกษารูปแบบความไวต่อยาต้านเช้ือรา

ของเช้ือราชนิดลุกลาม 
300,000 เช้ือราก่อโรค 150 สายพันธุ ์ เช้ือราก่อโรค 150 สายพันธุ ์ 1. นันทวรรณ เมฆา 

2. รินทร์ลภัส อรรถเธียร
ไชย 
3.วราพรรณ จันทร์สว่าง 
4. ภาวิณี สขุเจริญ 

20 808-1112-P022-
J4723-01 

ภารกิจหลัก การศึกษาคุณสมบัติและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงหรอื
โรคอาหารเป็นพิษ 

196,000 ไม่ใส่ข้อมูล ความส าเร็จของกิจกรรมตาม
แผน 

100 ร้อยละ ศรีวรรณา 

21 808-1112-P022-
J4723-05 

ภารกิจหลัก ความเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรียสายพันธุ ์ATCC ใน bacterial 
culture collection 

280,000 เช้ือแบคทีเรียสายพันธุ์อ้างอิงที่
เก็บอยู่ในศูนย์เก็บรวบรวมสาย
พันธุ์แบคทีเรียทางการแพทย ์
ฝุายทรัพยากรกลางทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

80 ร้อยละ 1. อัจฉรียา อนกุูลพิพัฒน ์
2. อัจฉริยา ลูกบวั 
3. พนิดา เกษรประเสริฐ 
4. วรรณพร จรูญลักษณ์ค
นา 
5. สุวรรณ เลิศรู้ 
6. รัตติกาล แสนปวง 
7. นราวรรณ ปั้นงาม 

22 808-1112-P022-
J4723-06 

ภารกิจหลัก โครงการก าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญา
นานาชาต ิ

800,000 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละความทันเวลาในการ
รายงานผล online ภายใน 48 
ชั่วโมง 

90 ร้อยละ 1. อัจฉริยา ลูกบวั 
2. พัชชา อินค าสบื 
3. อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณา
วุฒ ิ
4. ประสพชัย อร่าม
รุ่งโรจน์ 
5. นราวรรณ ปั้นงาม 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
23 808-1112-P041-

J4731-12 
ภารกิจหลัก การแยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคด้วยวิธี

มาตรฐานใหม่และการประยกุต์ใช้เพื่อศึกษา
ระบาดวิทยา 

400,000 ไม่ใส่ข้อมูล สามารถแยกสายพันธุ์เช้ือวัณ
โรคได้ งานวิจัยน าไปใช้
ประโยชน ์

1 หน่วย เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 

24 808-1112-P041-
J4731-13 

ภารกิจหลัก การประเมินวธิีการตรวจเชื้อวัณโรคได้ผลเร็ว
ด้วยเทคนิค isothermal amplification 
ชนิด Non-LAMP test 

300,000 ห้องปฏิบัติการที่มีความสนใจ ห้องปฏิบัติการสามารถน าไปใช้
ในพื้นที่ 

1 หน่วย เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 

25 808-1112-P051-
J4732-01 

ภารกิจหลัก โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนอง
สถานการณ์ระบาด/ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

2,500,000 โรงพยาบาล หน่วยงาน
สาธารณสุข ส านกัระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค 

ข้อมูลการติดเชื้อไวรัสทางเดิน
หายใจ 1 เร่ือง 

1 เร่ือง 1. พิไลลักษณ์ อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 
2. สินิณนาฏ อินทร
ประพันธ ์
3. ฐิติพร ใจกว้าง 
4. ธิติยา บูรณถาวรสม 

26 808-1112-P051-
J4732-17 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภยัตู้
ชีวนิรภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

600,000 นักวิชาการ วิศวกร ผู้ตรวจ
รับรอง ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิต 
และบริษัทผู้ให้บริการตรวจ
รับรองตู้ชีวนิรภัย รวม 90 คน 
และกลุ่มผู้ใช้งานและช่างเทคนิค
หรือวิศวกรที่ท างานด้านการ
ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 240 คน 

การประชุมเตรียมการร่าง
มาตรฐานการผลิตและการ
ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยของ
ประเทศไทย 

1 ครั้ง อรอนงค์ รัชตราเชนชัย 

27 808-1112-P051-
J4732-25 

ภารกิจหลัก โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA เพื่อ
เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ในการตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ที่มีอันตรายร้ายแรง 

2,000,000 ไม่ใส่ข้อมูล 

 

 

ร้อยละ 80 ของ DRA ใน
โรงพยาบาลมกีารใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

80 ร้อยละ พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 
อารี ทัตติยพงศ์ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
28 808-1112-P051-

J4732-37 
ภารกิจหลัก การตรวจวินิจฉยัโรคธาลัสซีเมีย 200,000 สามี ภรรยา ที่เข้ารว่มโครงการ

ควบคุมและปูองกันโรคธาลัสซี
เมีย 

ร้อยละของตัวอย่างที่ส่งตรวจ
วิเคราะห์รายงานผลทันเวลา 

80 ร้อยละ สาวิตรี ด้วงเรือง 

29 808-1112-P051-
J4732-39 

ภารกิจหลัก การทดสอบความช านาญดา้นการตรวจ
วินิจฉยั Alpha thalassemia 1 ชนิด SEA 
และชนิดไทย 

150,000 ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจ
วินิจฉยั alpha-thalassemia 1 
ชนิด SEA และ Thai deletion 
ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวนไม่
น้อยกว่า 40 แห่ง 

จ านวนรอบทีจ่ัดส่ง 3 รอบ 1. สาวิตรี ด้วงเรือง 
2. นภวรรณ เจนใจ 

30 808-1112-P052-
J4733-31 

ภารกิจหลัก การพัฒนางานตรวจวัณโรคของเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพื่อการบริการและเตรียมพร้อมรับอาเซียน 

2,000,000 กลุ่มห้องปฏิบัตกิารส่วนภูมิภาคที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องการ
พัฒนาศักยภาพ และท างานแบบ
บูรณาการ 

ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนา
ศักยภาพ สามารถท าการตรวจ
วิเคราะห์การติดเชื้อวัณโรค 
หรือท าการตรวจเช้ือวัณโรค
หรือวัณโรคดื้อยา ได้อยา่งน้อย 
1 วิธ ีรวมจ านวนอย่างน้อย 3 
แห่ง 

100 ร้อยละ เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 

31 808-1115-P011-
J4726-05 

ภารกิจหลัก โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาใหม่ : 
สัตว์รังโรคและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉยั 

1,520,000 1. โรงพยาบาล และห้อง 
ปฏิบัติการในพื้นที่ระบาด 
2. ส านักระบาด กรมควบคุมโรค  
3. กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย ์ 
4. ประชาชน 
 

ความชุกของโรค 2 วิธ ี 1. วิมล เพชรกาญจนา
พงศ์ 
2. วัชรี สายสงเคราะห ์
3. เดชา แปงใจ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
32 808-1115-P021-

J4722-01 
ภารกิจหลัก สายพันธุ์ของเช้ือไวรัส ก่อโรคอุจาระรว่ง

เฉียบพลัน และไวรัสตับอักเสบ เอ และ อี 
ในแหล่งน้ าที่สัมพันธ์กบัผู้ปุวยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

930,000 น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการทั้งในและ/หรอื
ต่างประเทศ 

ผลงานวิจัยที่แลว้เสร็จเป็นไป
ตามระเบียบวธิีวจิัยที่เสนอ
โครงร่างงานวิจัย 

100 ร้อยละ 1. เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต 
2. รติกร กัณฑะพงศ์ 
3. รัตนา ตาเจริญเมือง 

33 808-1115-P021-
J4725-06 

ภารกิจหลัก การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและ
วิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศ
ไทย 

160,000 ไม่ใส่ข้อมูล รายงานผลการเปลี่ยนแปลง
หรือกลายพันธุข์องไวรัส RSV 
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

1 เร่ือง มาลินี จิตตกานต์พิชย ์

34 808-1115-P041-
J4731-02 

ภารกิจหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะ
โรคไข้เลือดออกโดยใช้สารดึงดูดยุงมาก าจัด
ในกับดักแบบพิเศษ 

2,700,000 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
ประชาชนทั่วไป 

สารดึงดูดยุงลายบ้าน 2 ชนิด 1. อภิวฏั ธวัชสิน 
2. อุษาวด ีถาวระ 
3. จักรวาล ชมภูศร ี

35 808-1115-P041-
J4731-03 

ภารกิจหลัก การผลิต Polyclonal antibody ของ 
Clostridium botulinum ในกระต่ายและ
หนู 

710,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
โรงพยาบาลตา่งๆ 

ร้อยละความส าเร็จการ
ด าเนินการตามโครงร่าง
งานวิจัย 

100 ร้อยละ 1. ชุติมา จิตตประสาทศีล 
2. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
3. ธนิตชัย ค าแถลง 
4. กรัณย์ สุทธวิราคม 
5. ณัฐพงษ์ ชื่นบาน 

36 808-1115-P041-
J4731-04 

ภารกิจหลัก การสังเคราะห์ Viral Like Particles เพื่อ
พัฒนาวิธกีารตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันตอ่
ไวรัสโนโร 

100,000 แพทย์และหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุข 

จ านวนสายพันธุืไวรัสโนโรที่ได้
ท าการ cloning 

20 สายพันธุ ์ 1. รติกร กัณฑะพงศ์ 
2. รัตนา ตาเจริญเมือง 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
37 808-1115-P041-

J4731-08 
ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารพิษ 

Botulinum toxin ด้วยวิธ ีAntibody 
Capture ELISA 

470,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
โรงพยาบาลตา่งๆ 

ร้อยละความส าเร็จการ
ด าเนินการตามโครงร่าง
งานวิจัย 

100 ร้อยละ 1. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
2. กรัณย์ สุทธวิราคม 
3. ชุติมา จิตตประสาทศีล 
4. ธนิตชัย ค าแถลง 
5. ณัฐพงษ์ ชื่นบาน 
6. ศรีวรรณา 
7.ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ 

38 808-1115-P041-
J4731-09 

ภารกิจหลัก การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxinด้วยวธิีอิมมูโนโครมาโทก
ราฟี 

820,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
โรงพยาบาลตา่งๆ และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

ร้อยละความส าเร็จการ
ด าเนินการตามโครงร่าง
งานวิจัย 

100 ร้อยละ 1. ปนัดดา เทพอัคคร 
2. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
3. ดวงรัตน์ จุลอักษร 
4. อณิชา เล่ืองชัยเชวง 
5. อภิชัย ประชาสภุาพ 
6. สกุลรัตน์ สุนทรฉัต
ราวัฒน ์
7. พรทิพย์ เช้ือแพ่ง 
8. กรัณย์ สุทธวิราคม 
9. ชุติมา จิตตประสาทศีล 
10. ธนิตชัย ค าแถลง 
11. นงลักษณ์ พุทธิรักษ์
กุล 
12. กฤศมน โสภณดิลก 
13. กชรัตน์ จงปิติทรัพย ์
14. ดวงดาว วงศ์สมมาตร์ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
39 808-1115-P041-

J4731-10 
ภารกิจหลัก โครงการศึกษาการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอ้มต่อโรค
ไข้เลือดออกและยุงพาหะ 

1,600,000 ศึกษาพื้นที่ในการวิจยั 4 ภาค
ของประเทศ และใน 1 จังหวัด
เปูาหมาย 

รูปแบบความสัมพันธ์ของโรค
ไข้เลือดออกและยุงพาหะ 

4 Models 1. จิตติ จันทร์แสง 
2. อุรุญากร จันทรแ์สง 
3. จักรวาล ชมภูศร ี

40 808-1115-P041-
J4731-15 

ภารกิจหลัก การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่ออาการรุนแรงใน
ผู้ปุวยที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี 

900,000 บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และประชาชน 

ความส าเร็จของงานวจิัย 100 ร้อยละ 1. อารีรัตน์ สง่าแสง 
2. ศิริรัตน์ แนมขุนทด 
3. นวลจันทร์ วจิักษณ์
จินดา 

41 808-1115-P041-
J4731-16 

ภารกิจหลัก การทดลองใช้วิธีทางชวีโมเลกุลเพื่อควบคุม
และปูองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ทางเดินอาหารในจังหวัดตาก 

200,000 ประชากรกลุ่มเส่ียงแนวชายแดน จ านวน rectal swab 200 ตัวอยา่ง ศิริพร จันทน์โรจน ์

42 808-1112-P011-
J4726-07 

โครงการ
สนับสนุน 

พัฒนาห้องปฏบิัติการกลาง Pulsed-Field 
Gel Electrophoresis 

80,000 นักวิจยั/นักวิเคราะห ์จาก
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายใน
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ความส าเร็จของกิจกรรมตาม
แผน 

100 ร้อยละ ศรีวรรณา 

43 808-1112-P011-
J4726-18 

โครงการ
สนับสนุน 

พัฒนาระบบความปลอดภยัห้องปฏิบัตกิาร
และสุขภาพบุคลากร 

300,000 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและ
หน่วยงานสนับสนุน 

 

ห้องปฏิบัติการในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

30 ฝุาย อรอนงค์ รัชตราเชนชัย 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
44 808-1112-P011-

J4726-24 
โครงการ
สนับสนุน 

ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง 1,000,000 กลุ่มสัตว์ทดลองสถาบัน วิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มเปูาหมายอื่นๆ ที่ประกอบไป
ด้วยนักวิจยัด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้งภายในและนอก 
กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย ์
ผู้ประกอบการธุรกจิด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จ าเป็นต้อง
น าผลการทดสอบไปใช้อ้างอิง 
หรือน าไปขึ้นทะเบียน 

การตรวจการระคายเคืองและ
การแพ้ในสัตว์ทดลองชนิด
กระต่ายสามารถธ ารงรักษา
ตามมาตรฐานสากล ISO 
11589:2007 

100 ร้อยละ นวขนิษฐ์ สัจจานนท ์

45 808-1112-P011-
J4726-26 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดการความรู้ของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจ าป ี๒๕๕๘ 

150,000 บุคลากรของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้ 

80 ร้อยละ วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 

46 808-1112-P011-
J4726-28 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือ และ
เครื่องมือปลอดเชื้อ 

200,000 ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

จ านวนหอ้งปฏิบัตกิาร สวส. 33 ฝุาย นันทวรรณ เมฆา 

47 808-1112-P011-
J4726-34 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาบุคลากร ของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

300,000 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนกังาน
กระทรวงสาธารณสุข และ
บุคลากรของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามที่
ร้องขอ 

80 ร้อยละ วราลักษณ์ เลิศสุภางคกูล 

48 808-1112-P011-
J4726-35 

โครงการ
สนับสนุน 

ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 

200,000 ข้าราชการ ระดับผู้บริหาร และ
หัวหน้ากลุ่ ฝุาย งาน ของ
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความพึงพอใจต่อ
การจัด 

75 ร้อยละ 1. วราลักษณ์ เลิศสุภาง
คกูล 
2. นภวรรณ เจนใจ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
49 808-1112-P011-

J4726-36 
โครงการ
สนับสนุน 

การจัดท าฐานขอ้มูลการพัฒนาบุคลากร ของ
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

304,950 บุคลากรของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าโปรแกรมการพัฒนา
บุคลากร ของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

100 ร้อยละ 1. นภวรรณ เจนใจ 
2. ประคอง ศรีบรรทัด
ทอง 
3. วราลักษณ์ เลิศสุภาง
คกูล 
4. สนั่น มั่นนุช 

50 808-1112-P011-
J4726-40 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนา/ธ ารงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

300,000 บุคลากรภายใน สวส/ 
ผู้รับบริการ สวส 

ระดับความส าเร็จ 100 ร้อยละ 1. จิตติ จันทร์แสง 
2. นภวรรณ เจนใจ 

51 808-1112-P011-
J4726-41 

โครงการ
สนับสนุน 

สนับสนุนงานกีฏวิทยา 100,000 หน่วยงานวิเคราะห์และวิจยัด้าน
กีฏวิทยาทั้งใน และนอก
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

จ านวนแมลงที่ผลิตได้ 2000000 ตัว จิตติ จันทร์แสง 

52 808-1112-P011-
J4726-42 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจติดตาม
ภายใน 

260,000 ผู้ที่ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ 
จ านวน ๖๐ คน 

ร้อยละความก้าวหน้าของ
โครงการ 

100 ร้อยละ อุรุญากร จันทรแ์สง 

53 808-1112-P011-
J4729-09 

โครงการ
สนับสนุน 

พัฒนาห้องปฏบิัติการอา้งอิงทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

3,900,000 ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการ
และหน่วยงานสนับสนุนใน
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

80 ร้อยละ 1. ชญาพรรณ เกตุไชโย 
2.ดวงกมล อัศวุตมางกุร 

54 808-1112-P041-
J4731-43 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการงานสนับสนุน 2,757,840 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายในของสถาบันฯ มี
การวางระบบที่ชัดเจน มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการบรกิาร 

ความพึงพอใจ 85 ร้อยละ ประคอง ศรีบรรทัดทอง 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
55 808-1113-P011-

J4726-01 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการประชุมการทบทวนการบริหาร
ระบบคุณภาพสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

22,600 ข้าราชการ ลูกจา้งประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว ภายใน
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

จ านวนผู้เข้ารว่มประชุม 80 ร้อยละ อุรุญากร  จันทร์แสง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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11. สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 813-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 
492,500 ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจยัสมุนไพร สถาบันวิจยัสมุนไพรได้รับการ

พัฒนาระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

3 ระบบ 1. กุลชญา ไชยราช 
2. พรชัย สินเจริญโภไคย 
3. พรศรี ประเสริฐวารี 

2 813-1112-P021-
J4722-01 

ภารกิจหลัก การส ารวจและจัดหาวัตถุดบิพืชสมุนไพร
ของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมัน 

300,000 - ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพร  

- นักวิจยัด้านสมุนไพร 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา/องค์การเภสัชกรรม/
มหาวิทยาลัย  

- ประชาชนทั่วไป 

ได้วัตถุดิบสมุนไพร 1 ชนิดใน
ปริมาณที่เพียงพอ และ
ตัวอยา่งพรรณไม้อ้างอิงใน
งานวิจัย 

1 ชนิด ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง 

3 813-1112-P021-
J4722-03 

ภารกิจหลัก การศึกษาการสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์
เพาะเล้ียงของต้นย่านาง 

200,000 ไม่ใส่ข้อมูล องค์ความรู้ด้านการชักน าการ
สร้าง hairy root จากยา่นาง 

1 เร่ือง สรเพชร มาสุด 

4 813-1112-P021-
J4722-04 

ภารกิจหลัก การจัดท ามาตรฐานทางเภสัชเวทของ
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

250,000 นักวิจยั อาจารย์ นกัเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป 

มีข้อมูลเอกลักษณ์ทาง    
เภสัชเวท 

5 ชนิด 1. โสภิดาวรรณ วิเชียรกุล 
2. ไพริน ทองคุ้ม 

5 813-1112-P021-
J4722-05 

ภารกิจหลัก การจัดท ามาตรฐานทางเภสัชเวทของ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมัน 

50,000 นักวิจยั อาจารย์ นกัเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป 

มีข้อมูลเอกลักษณ์ทาง     
เภสัชเวท 

2 ชนิด 1. โสภิดาวรรณ วิเชียรกุล 
2. ไพริน ทองคุ้ม 

6 813-1112-P021-
J4722-08 

ภารกิจหลัก คุณลักษณะทางเคมี-ฟิสิกส์ของสมุนไพรใน
พิกัดตรีผลสมุฏฐาน (ผลยอและลูกผกัชลีา) 

250,000  สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ได้ข้อมูลการประเมินคุณภาพ
ทางเคมีของสมุนไพร จ านวน 
2 ชนิด 

1 ขนิด ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 

7 813-1112-P021-
J4722-12 

ภารกิจหลัก โครงการศึกษาข้อก าหนดทางเคมีของ
สมุนไพรใบและผลฟักข้าว 

600,000 สถาบันวิจยัสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ
ทางเคมีทั่วไป 

1 เร่ือง 1. สมจิตร์ เนียมสกุล 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
8 813-1112-P021-

J4722-09 
ภารกิจหลัก การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพรที่

มีฤทธิ์ลดไขมัน 
600,000  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อ

สุขภาพจากสมุนไพร,  นักวิจัยดา้น
สมุนไพร,  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา/
องค์การเภสัชกรรม/มหาวิทยาลยั,  
ประชาชนทั่วไป 

รายงานความก้าวหน้าผล
การศึกษาพิษของสารสกัด
สมุนไพรอย่างน้อย 1 ชนิดใน
เร่ืองการศึกษาพิษของสารสกัด
สมุนไพรต่อเซลล์เพาะเล้ียง 
และเร่ืองการศึกษาฤทธิ์กอ่
กลายพันธุ์โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย 

1 เร่ือง พรชัย สินเจริญโภไคย 
พราว ศุภจริยาวัตร 

9 813-1112-P021-
J4722-14 

ภารกิจหลัก คุณภาพทางเคมีและฤทธิ์ลดไขมันในหลอด
ทดลองของสมุนไพรไทย 

1,000,000 สถาบันวิจยัสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้แผนการศึกษาวจิัย เตรียม
วัตถุดิบ 2.ได้ส ารวจและเก็บ
ตัวอยา่งพืชจากแหล่ง 3.ได้
ข้อมูลการควบคุมคุณภาพทาง
เคมีทั่วไป 

3 เร่ือง สมจิตร์ เนียมสกุล 

10 813-1112-P021-
J4722-17 

ภารกิจหลัก โครงการวิจัยเพือ่จัดท ามาตรฐานสมุนไพร
ในบัญชียาหลกัแห่งชาต ิ

450,000 กลุ่มจัดท าต ารายา ส านักยาและ
วัตถุเสพติด 

ได้ข้อมูลการประเมินคุณภาพ
ทางเคมีของสมุนไพร 

2 ชนิด วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 

11 813-1112-P021-
J4722-18 

ภารกิจหลัก โครงการวิจัยเพือ่จัดท ามาตรฐานสมุนไพร
และยาต ารับแก้ไข้หา้ราก 

250,000 กลุ่มจัดท าต ารายา ส านักยาและ
วัตถุเสพติด 

ได้ก าหนดคุณภาพทางเคมีของ
สมุนไพร 

1 ชนิด วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 

12 813-1112-P021-
J4726-07 

ภารกิจหลัก การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของ
สมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

600,000 ผู้ที่สามารถน าข้อมูลสารสกัด
สมุนไพร และ/หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดไปใช้ประโยชน์ได้ 
ได้แก่ นักวจิัยหรือประชาชนผู้สนใจ 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา/ 
องค์การเภสัชกรรม/ มหาวิทยาลัย 

จ านวนชนิดสมุนไพร 1 ชนิด สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 



 

 

38 
 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
13 813-1112-P022-

J4723-11 
ภารกิจหลัก การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบ

ทุเรียนเทศ 
805,000 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อ

สุขภาพจากสมุนไพร, นักวิจยัด้าน
สมุนไพร, ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องค์การเภสัชกรรม/
มหาวิทยาลัย, ประชาชนทั่วไป 

รายงานความก้าวหน้าผล
การศึกษาพิษของสารสกัดใบ
ทุเรียนเทศในเรื่องการศึกษา
พิษของสารสกัดสมุนไพรต่อ
เซลล์เพาะเล้ียง และเร่ือง
การศึกษาฤทธิ์กอ่กลายพันธุ์
โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย 

1 เร่ือง พรชัย สินเจริญโภไคย 

14 813-1112-P041-
J4731-06 

ภารกิจหลัก การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดในพืชสมุนไพร 650,000 หน่วยงานราชการและเอกชน ได้ข้อมูลลายพิมพ์ทางเคมีของ
พืชสมุนไพร 

2 ชนิด สรเพชร มาสุด 

15 813-1112-P021-
J4722-02 

โครงการ
สนับสนุน 

การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรของ
ส้มปุอย 

200,000 หน่วยงานราชการและเอกชน องค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อต้นส้มปุอย 

1  องค์ความรู้ สรเพชร มาสุด 

16 813-1112-P021-
J4722-13 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 400,000 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ
ศึกษาวิจยัให้แก่หนว่ยงานต่าง ๆ 
โดยตรงหรือผ่านสื่อ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 ต ารับ พรศรี ประเสริฐวารี 

17 813-1112-P021-
J4722-19 

โครงการ
สนับสนุน 

บริหารจัดการของสถาบันวิจัยสมุนไพร 2,850,000 สถาบันวิจยัสมุนไพร จ านวนหนว่ยงานบริหาร
จัดการ 

1 แห่ง รัตติพร วสุนันต ์

18 813-1112-P021-
J4722-21 

โครงการ
สนับสนุน 

ค่าติดต้ังไฟฟูาเชียงใหม่และโทรศัพท์
ส านักงาน 

158,200 เจ้าหน้าที่สวนสมุนไพรเชียงใหม ่ ปรับปรุงสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1 แห่ง รัตติพร วสุนันต ์

19 813-1112-P021-
J4722-22 

โครงการ
สนับสนุน 

ค่าล้อมรั้วลวดหนามสวนสมุนไพร จังหวดั
ระยอง ปี 58 

395,400 เจ้าหน้าที่จังหวัดระยอง จ้างล้อมรั้ว 1 รายการ  นงนุช มณีฉาย  

20 813-1112-P021-
J4725-16 

โครงการ
สนับสนุน 

การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ลดไขมัน 

500,000 หน่วยงานราชการ เอกชน 
ประชาชน 

องค์ความรู้ด้านการเพาะ
ขยายพันธุพ์ืชสมุนไพร 

1 องค์ความรู้ นงนุช มณีฉาย 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
21 813-1112-P022-

J4723-20 
โครงการ
สนับสนุน 

บริหารจัดการสถาบันวจิัยสมุนไพร 300,000  ไม่ใส่ข้อมูล บริหารจัดการสถาบันวจิัย
สมุนไพร 

1 แห่ง 1. รัตติพร วสุนันต์ 
2. รัตนาภรณ์ เทศงาถ้วน 

22 813-1116-P021-
J4722-01 

โครงการ
สนับสนุน 

ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร 7,770 เจ้าหน้าที่สถาบันวจิัยสมุนไพร จ านวนเครื่องโทรสารที่จัดซ้ือ
จัดจ้าง 

1 เครื่อง รัตติพร วสุนันต ์

23 813-1116-P021-
J4722-02 

โครงการ
สนับสนุน 

ครุภัณฑ์โครงการจัดท ามาตรฐานทางเภสัช
เวทของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

33,000 นักวิจยั เครื่องอุ่นสไลด์ 1 เครื่อง  ไพริน ทองคุ้ม  

24 813-1116-P021-
J4722-03 

โครงการ
สนับสนุน 

ครุภัณฑ์งบลงทุนเหลือจ่ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

15,000 เจ้าหน้าที่สถาบันวจิัยสมุนไพรสวน
จันทบุรี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รัตติพร วสุนันต ์

25 813-1116-P021-
J4722-04 

โครงการ
สนับสนุน 

เครื่องอ่านอิไลซ่าแบบไมโครเพลท 800,000 เจ้าหน้าที่ของฝุายพิษวิทยา ได้รับเครื่องอ่านอิไลซ่าจ านวน  1 เครื่อง รัตติพร วสุนันต ์

26 813-1116-P021-
J4722-05 

โครงการ
สนับสนุน 

เครื่องท าแห้งด้วยความเย็น 844,230 นักวิจยั เครื่องท าแห้งด้วยความเย็น
จ านวน  

1 เครื่อง รัตติพร วสุนันต ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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12. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 811-1112-P011-

J4726-03 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการอา้งอิงด้าน

อาหารตามมาตรฐานสากล 
897,200 ห้องปฏิบัติการของส านักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร 
ห้องปฏิบัติการสามารถรักษา
รักษาระบบคุณภาพ ISO/IEC 
17025:2005 

10 ห้องปฏิบัติ 
การ 

1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

2 811-1112-P012-
J4727-04 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการเครือข่าย
ด้านอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน 

500,000 ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ระดับความส าเร็จในการจัดท า
วิธีมาตรฐานส าหรับการ
วิเคราะห์อาหาร 

20 วิธ ี 1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

3 811-1112-P021-
J4722-05 

ภารกิจหลัก โครงการวิจัยและพัฒนาดา้นอาหาร (ได้รับ
การสนับสนุนจาก วช) 

1,200,000 ประชาชน ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 

3 เร่ือง 1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

4 811-1112-P022-
J4723-02 

ภารกิจหลัก โครงการประเมินความเส่ียงเบื้องต้นของ
การปลอมปนปลาปักเปาูในอาหารแปลรูป
ที่ผลิตจากปลาโดยการตรวจเครื่องหมาย
โมเลกุลจ าเพาะ 

200,000 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน (100%) 

1 เร่ือง 1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

5 811-1112-P052-
J4733-06 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการอา้งอิงของ
อาเซียนด้านโลหะหนัก 

500,000 ห้องปฏิบัติการของอาเซียนด้าน
โลหะหนัก 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 

1 ห้องปฏิบัติ 
การ 

1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

6 811-1112-P052-
J4733-07 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
ตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านน าเข้าเพือ่
รองรับประชาคมอาเซียน 

500,000 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์4 แห่ง 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 

4 ห้องปฏิบัติก
าร 

1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

7 811-1115-P052-
J4732-01 

โครงการ
สนับสนุน 

ประชุม ASEAN Food Testing 
Reference Laboratory Committee 
(AFTLC) ครั้งที่ 6 

147,100 ห้องปฏิบัติการโลหะหนัก เข้าร่วมการประชุม 1 ครั้ง 1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
8 811-1115-P052-

J4733-02 
โครงการ
สนับสนุน 

ประชุม ASEAN Food Testing 
Reference Laboratory Committee 
(AFTLC) ครั้งที่ 7 

147,100 ห้องปฏิบัติการโลหะหนัก เข้าร่วมการประชุม 1 ครั้ง 1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

9 811-1116-P011-
J4726-01 

โครงการ
สนับสนุน 

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร ์ICP-MS 8,500,000 ห้องปฏิบัติการโลหะหนัก จัดซื้อครุภัณฑ์ ICP-MS 1 เครื่อง 1. ปราณี นาคประสิทธิ ์
2. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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13. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 812-1112-P012-

J4727-03 
ภารกิจหลัก โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชเจา้ฟูามหาวชิราลงกรณ สยาม
มกุฎราชกุมารในโอกาสครบรอบวันพระ
ราชสมภพ 63 พรรษาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารทาง
การแพทย ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ประจ าป ี2558 

800,000 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 
แห่ง 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
21 แห่งได้รับการรับรองตา
มาตรฐานสากล ISO 
15189:2012 

21 แห่ง จุไร โชติชนาทววีงศ์ 

2 812-1112-P012-
J4727-04 

ภารกิจหลัก โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ 
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ด้านชันสูตร 

1,200,000 1.ห้องปฏิบัติการของสถาน 
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
ประมาณ 1,000 แห่ง ที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ด้านการแพทย ์
(ชันสูตรสาธารณสุข ) ใน 5 สาขา 
(จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุล
ชีววิทยาคลินิก เคมีคลินิก โลหิต
วิทยา และธนาคารเลือด)  
2. บุคลากรในห้องปฏิบัต ิการ
สมาชิกการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย ์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
3.บุคลากรของส านักมาตร ฐาน
ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู ้ความเข้าใจ
มาตร ฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยงข้อง 

ด าเนินการจัดส่งวัตถุทดสอบ
เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์แกห่้องปฏิบัตกิาร
ชันสูตรสาธารณสุข ที่สมัคร
เป็นสมาชิกใน 5 สาขาๆ ละ 
1000 แห่ง ด าเนินการสาขาละ 
3 รอบ/แห่ง/ป ี

15000 ครั้ง อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
3 812-1112-P013-

J4728-01 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัตกิารด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ 2558 

4,157,900 1. ห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์
และสาธารณสุขทั่วประเทศทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีระบบบริหาร
คุณภาพซ่ึงเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง  
2. บุคลากรของส านักมาตราฐาน
ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู ้ความเข้าใจ 
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นองค์กรรับรองและหนว่ย
ตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนหนว่ย
ศึกษาวิจยัของประเทศ 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้รับการ
รับรองความสามารถตาม
มาตรฐานสากลแล้วแต่กรณี 

200 แห่ง สุธน วงษ์ชีร ี
อรัญ ทนันขัต ิ

4 812-1114-P011-
J4726-07 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชกิ 
NATA 

300,000 1.ห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประมาณ 1,000 
แห่งที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้าน
การแพทย์ (ชันสูตรสาธารณสขุ ) ใน 5 
สาขา (จุลทรรศนศาสตร์คลนิกิ จุล
ชีววิทยาคลินิก เคมีคลนิิก โลหิตวทิยา 
และธนาคารเลือด) 
2.บุคลากรในห้องปฏิบัตกิารสมาชิก
การประเมนิคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ทางการแพทย์ ทั้งภาครฐัและ
เอกชน 
3.บุคลากรของส านกัมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการไดร้ับการพฒันา
ศักยภาพให้มีความรู ้ความเข้าใจ
มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกีย่งข้อง 

การเบิกจา่ยค่าสมาชกิ 1 ครั้ง สุภาวัลย์ ปยิรัตนวรสกุล 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
5 812-1114-P011-

J4726-08 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการรักษาสถานภาพสมาชิกสามญั
และความร่วมมอืระหว่างประเทศ
(APLAC,ILAC) 

750,000 1.ห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์
และสาธารณสุขทั่วประเทศทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีระบบบริหาร
คุณภาพซ่ึงเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 
2.บุคลากรของส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู ้ความเข้าใจ 
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นองค์กรรับรองและหนว่ย
ตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนหนว่ย
ศึกษาวิจยัของประเทศ 

การเบิกจา่ยค่าสมาชกิ 3 ครั้ง สุธน วงษ์ชีร ี
อรัญ ทนันขัต ิ

6 812-1115-P011-
J4726-03 

โครงการ
สนับสนุน 

การประชุมสมาชกิองค์การความรว่มมือ
ระหว่างประเทศด้านการรับรองและ
ตรวจสอบขึ้นทะเบยีนตามมาตรฐานฐากล 

694,100 บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมการ
ประชุมกับองค์กรระดับ
นานาชาติตามระบบและ
เง่ือนไข 
 
 
 
 
 

3 ครั้ง ชมไฉไล สินธุสาร 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
7 812-1116-P012-

J4727-01 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องวิทยาศาสตร์(งาน
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์) 

500,000 1 ห้องปฏิบัตกิารของสถาน 
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
ประมาณ 1,000 แห่งที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ด้านการแพทย ์
(ชันสูตรสาธารณสุข ) ใน 5 สาขา 
(จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุล
ชีววิทยาคลินิก เคมีคลินิก โลหิต
วิทยา และธนาคารเลือด) 
2 บุคลากรในห้องปฏิบัต ิการ
สมาชิกการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย ์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
3.บุคลากรของส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู ้ความเข้าใจ
มาตร -ฐานสากลต่างๆ ที่เกีย่งข้อง 

ด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ได้
ตามแผน 

1 เครื่อง จุไร โชติชนาทววีงศ์ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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14. ส านักยาและวัตถุเสพติด 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 809-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย 

ประจ าป ี2558 
2,488,000 ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุม

คุณภาพสมุนไพร 
จ านวนมอโนกราฟของ
ข้อก าหนดมาตรฐานยา
สมุนไพรที่ได้จัดท า 

4 มอโนกราฟ 1. กัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล 
2. พรทิพย์ ดิษฐผ้ึง 
3. โสมขจี หงษ์ทอง 

2 809-1115-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย 
ประจ าป ี2558 

352,700 ผู้เข้าร่วมประชุม The Asian 
Forensic Sciences Network 
(AFSN)และASEAN Working 
group on Pharmaceutical 
Development 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
AFSN และAWGPD 

2 ครั้ง พรทิพย์ ดิษฐผ้ึง 

3 809-1115-P022-
J4723-03 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและ
มาตรฐานบริการด้านยา 

351,200 ไม่ใส่ข้อมูล เข้าร่วมประชุม Traditional 
Medicines and Health 
Supplements Product 
Working Group 

2 ครั้ง โสมขจี  หงษ์ทอง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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15. ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 803-1112-P021-

J4722-01 
ภารกิจหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน: 

นวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและการขาด
สารไอโอดีนอยา่งยั่งยืนด้วยการเสริม
ไอโอดีนทางชีวภาพในหว่งโซ่อาหาร 

1,751,000 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. 
อบจ. เทศบาล) 3. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.
สต.) 4. กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวนครั้งที่ลงพื้นที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

5 ครั้ง 1. สุภาพร นามมูลน้อย 
2. ดวงรัตน์ จุลอักษร 

2 803-1112-P021-
J4722-02 

ภารกิจหลัก การวิจยัและพัฒนาสารต้านเช้ือราจาก
สมุนไพร 

520,000 ประชาชนทั่วไป และหนว่ยงานที่
สนใจจะน าไปพัฒนาในเชิงพาณิชย ์

ได้ข้อมูลเกี่ยวกบั spectrum 
ของสารบริสุทธิ์เพื่อใช้
วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี 

1 เร่ือง ปฐมาพร ปรึกษากร 

3 803-1112-P021-
J4722-03 

ภารกิจหลัก พัฒนาระบบการทดสอบเบื้องต้นส าหรบั
สารควบคุมการท างานของทรานสคริปชัน 
แฟคเตอร์และค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุน 
ไพรไทยเพื่อการรักษาเบตา้-ธาลัสซีเมีย 

580,000 หน่วยงานทีจ่ะน าไปต่อยอดการ
วิจัย และศึกษาในระดับ pre-clinic 

ได้ผลการทดสอบฤทธิ์ของสาร
สกัดสมุนไพร 

1 รายการ ปฐมาพร ปรึกษากร 

4 803-1112-P021-
J4722-04 

ภารกิจหลัก การพัฒนาระบบการทดสอบเบือ้งต้นที่
จ าเพาะตอ่เปูาหมายการรักษาโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีและค้นหาสารออกฤทธิจ์าก
สมุนไพรไทย 

214,300 หน่วยงานทีจ่ะน าไปต่อยอดการ
วิจัย และศึกษาในระดับ pre-clinic 

ได้พลาสมิดที่ม ีDNA ในส่วน
โปรโมเตอร์ของยีนที่ต้องการ
น า มาพัฒนาเซลล์โมเดล 

1 ชนิด ปฐมาพร ปรึกษากร 

5 803-1112-P021-
J4722-05 

ภารกิจหลัก การประเมินคุณภาพชุดทดสอบการติดเชื้อ
ไวรัสเด็งกี่ โดยการตรวจหาแอนติเจน NS1 
และแอนติบอดขีองไวรัสเด็งกี่ชนิด IgM 
และ IgG ด้วยเทคนิค 
Immunochromatography 

587,000 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ หรอื
หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนอื่น 

คุณภาพของชุดทดสอบที่ผลิต
ขึ้นเช่น ความไว ความจ าเพาะ 
และความคงทน ของชุด
ทดสอบที่ผลิตขึ้น 

1 ค่าที่ได้รับ
การยอมรับ
จากวิธีทาง
สถิต ิ

กวีวรรณ มงคลศิริ 
นภัสวรรณ บุญสาธร 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 803-1112-P021-

J4722-06 
ภารกิจหลัก การวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างและผลิตรี

คอมบิแนนท์แอนติบอดีเพือ่ใช้ในการ 
ตรวจวินิจฉัยโรค 

600,100 1.หน่วยงานศึกษาวิจยัที่มีการ
พัฒนาและผลิตแอนติบอดีเพื่อใช้ใน
งานวิจัย 2.หน่วยงานผลิตชุด
ทดสอบที่สนใจการผลิตแอนติบอดี
เพื่อทดแทนการน าเขา้ 

สามารถสร้าง Recombinant 
plasmid vector ที่มีชิ้นยีน 
immunoglobulin variable 
region บรรจุอยู่ใน single 
vector system 

1 โคลน อภิชัย ประชาสภุาพ 

7 803-1112-P021-
J4722-07 

ภารกิจหลัก โครงการประเมินคุณภาพชุดทดสอบการ
ติดเชื้อไวรัสชุคุนกุนยา โดยการตรวจหา
แอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของ 
ไวรัสชิคุนกุนยา ดว้ยเทคนิค 
Immunochromatography 

503,600 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ หรอื
หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนอื่นๆ 
เพื่อน าไปใช้ในการตรวจวินิจฉยัโรค
หรือจ าหนา่ยต่อไป 

ได้ชุดทดสอบชนิด IC เพื่อ
ตรวจหา แอนติ บอดีต่อ ของ
เช้ือ Chikungunya virus ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพใน
การตรวจวินิจฉยั 

1 ชนิด นภัสวรรณ บุญสาธร 
ศราวุฒิ โคกสุนันท ์

8 803-1112-P021-
J4722-09 

ภารกิจหลัก โครงการประเมินคุณภาพชุดทดสอบเพือ่
ตรวจหาแอนติบอดีต่อ E แอนติเจนของ
ไวรัสไข้สมองอักเสบ ด้วยเทคนิค 
Immunochromatography 

587,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ 
หรือหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน
อื่นๆ 

ชุดทดสอบที่ตรวจหา
แอนติบอดีของเช้ือJEV โดยวธิี 
IC 

1 ชนิด นภัสวรรณ บุญสาธร 
ดวงกมล ปรุงวิทยา 

9 803-1112-P021-
J4722-11 

ภารกิจหลัก การพัฒนาสูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรัม
ส าหรับการเพาะเล้ียงเซลล์ Vero 

152,300 หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความ
สนใจในการพัฒนาสูตรอาหาร
ดัดแปลงที่ไม่มีซีรัมส าหรับใช้ในการ
เพาะเล้ียงเซลล์ชนิดต่างๆ (ในปีที่2 
ของโครงการวิจัย) 

ได้ชนิดสารที่มีคุณสมบัติจะ
น ามาใช้ทดแทนซีรัม 

1 ชนิด มาโนช โพธิ์สูง 

10 803-1112-P021-
J4722-12 

ภารกิจหลัก การทดสอบความปลอดภยัและการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของวัคซีนต้นแบบ โรคมือเท้า
ปากชนิด Inactivated Enterovirus-71 
ในกระต่าย 

30,000 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
วัคซีนทดลองเอนเทอโรไวรัส 71 
เพื่อการวจิัยในคน ซ่ึงอาจได้เป็น
กรรมวิธีผลิตวัคซีนปูองกันโรคมือ
เท้าปากชนิดที่ใช้ได้จริงต่อไป 

ผลทดสอบความปลอดภยัของ
วัคซีนโรคมือเท้าปากชนิดเอน
เทอโรไวรัส 71 ในกระต่าย 

1 ผลทดสอบ ณัฐธนัญ ภิญโญสุข ี
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
11 803-1112-P021-

J4722-15 
ภารกิจหลัก การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ในการ

เกิดผลข้างเคียงต่อการใช้ยาต้านวัณโรค 
(ต่อเนื่อง) 

401,400 ผู้ปุวยวัณโรคที่ได้รับยาต้านวัณโรค
แล้วเกิดอาการตับอกัเสบ จ านวน 
อย่างน้อย 100 ราย 

ได้ข้อมูลการตรวจลักษณะทาง
พันธุกรรมอย่างน้อย  

100 ตัวอยา่ง สุกัญญา วัฒนาโภคยกจิ 
สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 
สิริลดา สุพรรณคง 

12 803-1112-P021-
J4722-18 

ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธีตรวจการกลายพันธุ์ของยนี 
BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ปุวยที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิควิเคราะห์
ล าดับสารพันธกุรรมสมรรถนะสูง 

200,000 ผู้ปุวยมะเร็งเต้านมที่อายุน้อยกวา่ 
45 ปี จ านวน 200 ราย 

รายงานความก้าวหน้าประจ า
ไตรมาสและรายงานประจ าป ี

1 ฉบับ สิริลดา สุพรรณคง 
สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 

13 803-1112-P021-
J4722-20 

ภารกิจหลัก โครงการวิจัยและพัฒนา Mesenchymal 
Stem Cells สู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก 

4,094,210 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์14 
แห่ง 

สามารถบูรณาการวิธกีารตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการตามมารต
ฐานสากล ISO 15189 

1 วิธ ี ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว 
อารีรัตน์ ขอไชย 

14 803-1112-P021-
J4722-21 

ภารกิจหลัก การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคมุ
และปูองกันโรคมะเร็ง 

1,855,290 ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ศวก 14 
แห่ง 

เผยแพร่ผลงานอย่างน้อย 2 เร่ือง ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว 
อารีรัตน์ ขอไชย 

15 803-1112-P021-
J4722-22 

ภารกิจหลัก การพัฒนาหอ้งปฏิบัติการอ้างอิงด้านเซลล์
ต้นก าเนิด 

74,500 ห้องปฏิบัติการอื่นๆ และหนว่ยงาน
อื่นที่เปิดบริการ เพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏบิัติการร่วมกัน 

ได้รับการตรวจติดตามภายใน
อย่างน้อย 

2 รายการ
ทดสอบ 

ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว 
อารีรัตน์ ขอไชย 

16 803-1112-P021-
J4722-23 

ภารกิจหลัก การศึกษาน าร่องด้านความปลอดภยัของ
เจลหว้าเขารกัษาสวิ 

745,100 หน่วยงานอื่นเพื่อน าไปผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมหรือกึ่ง
อุตสาหกรรมได้ 

ได้อาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการวิจัย 

20 คน อาชวินทร์ โรจนววิัฒน ์
พรชัย จันทรเพ็ชร 

17 803-1112-P021-
J4722-24 

ภารกิจหลัก พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการตรวจการ
ติดเชื้อเอชไอว-ี1 ในเดก็ที่คลอดจากแม่ที่ตดิ
เชื้อดว้ยวิธี Real-time PCR 

 

1,302,300 เครือข่ายห้องปฏบิัติการตรวจการ
ติดเชื้อเอชไอวี -1 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ทั้ง 13 แห่ง 

ได้ผลการวิเคระห๋ตรวจการติด
เช้ือเอชไอวี-1 วิธี Real-time 
PCR เปรียบเทียบวธิี 
Conventional 

1 องค์ความรู้ 1. หรรษา ไทยศรี 
2. วิโรจน์ พวงทับทิม 
3. อาชวินทร์ โรจนววิัฒน ์
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
18 803-1112-P021-

J4722-25 
ภารกิจหลัก การพัฒนาวัสดุอ้างอิงชนิดกระดาษซับ

เลือดส าหรับการทดสอบความช านาญการ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอว-ี1 วิธี DNA-PCR 

176,200 สมาชิกเครือข่ายห้องปฏิบัตกิาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วน
ภูมิภาค 13 แห่ง และขยายสู่
ประเทศในอาเซียน 

ตัวอยา่งทดสอบความช านาญ
ชนิดกระดาษซับ 

1 โครงการ
ทดสอบ 

หรรษา ไทยศรี 
อาชวินทร์ โรจนววิัฒน ์
วิโรจน์ พวงทับทิม 

19 803-1112-P021-
J4722-26 

ภารกิจหลัก การตรวจวินิจฉยัการติดเชื้อเอชไอวี-1 ใน
เด็กแรกคลอด ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอ
วีให้ได้ผลเร็วที่สุดด้วยวธิี PCR ตัวอยา่ง
จากกระดาษซับเลือด 

600,000 เด็กแรกคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ 
และเด็กที่คลอดจากมารดาที่มี
ความเส่ียงสูงทั้งคนไทยและต่างด้าว 

จ านวนตวัอยา่งเด็กแรกคลอด
ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ 

1500 ตัวอยา่ง 1. อาชวินทร์ โรจนววิัฒน ์
2. หรรษา ไทยศรี 
3. วิโรจน์ พวงทับทิม 

20 803-1112-P021-
J4722-27 

ภารกิจหลัก โครงการเพิ่มขีดความสามารถการวจิัยทาง
คลินิกด้านชีวสมมูลของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ GLP เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

898,000 ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตรืทางการแพทย ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ด าเนินการวิจยัทางคลินิกให้
แล้วเสร็จถูกต้องตาม
กระบวนงานอย่างน้อย 1 
โครงการ 

1 โครงการ 1. อาชวินทร์ โรจนววิัฒน ์
2. พรชัย จันทรเพ็ชร 

21 803-1112-P021-
J4722-28 

ภารกิจหลัก โครงการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพด ีส าหรบั
การวิจยัทางคลินิก 

552,600 อาสาสมัครสุขภาพด ีจ านวน 200 
คน 

ได้อาสาสมัครสุขภาพดีส าหรับ
เตรียมความพร้อมในการ
ศึกษาวิจยัทางคลินิก 

200 ราย 1. อาชวินทร์ โรจนววิัฒน ์
2. พรชัย จันทรเพ็ชร 

22 803-1112-P021-
J4722-31 

ภารกิจหลัก การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของการ
กลายพันธุ์ของยีน anion exchanger 1 
(AE1) ที่เป็นสาเหตุของโรคไตขับกรด
ผิดปกติในทารกแรกเกิดในประเทศไทย 

400,000 1) ศูนย์ปฏิบัตกิารการตรวจคัด
กรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
2) งานวางแผนครอบครัว กรม
อนามัย  
3) สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง ชาติ
มหาราชิน ีกรมการแพทย ์ 
4) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของจ านวนตัวอยา่งที่
ตรวจได ้และรายงานสรุป
เบื้องต้น 

100 ตัวอยา่ง สุมณฑา ไชยสมจิตร 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
23 803-1112-P021-

J4722-32 
ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

เพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันตอ่
วัณโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล 

1,127,700 1. กลุ่มผู้ปุวยวัณโรคเฉียบพลันก่อน
เร่ิมยาต้านวัณโรค จ านวน 50 ราย 
2. กลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี 
จ านวน 50 ราย 

ได้วิธีการตรวจวัดการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการ
ติดเชื้อวัณโรค 

1 วิธ ี 1. สิริลดา สุพรรณคง 
2. ปนัดดา เทพอัคคร 
3. นุสรา สัตย์เพริศพราย 

24 803-1112-P021-
J4725-13 

ภารกิจหลัก โครงสร้างวัคซีนต้นแบบปูองกันโรคเริม
และการพัฒนากระบวนการผลิต 

840,000 ผู้วิจัยการผลิตระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อได้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับผลิต
วัคซีนปูองกันโรคเริมเพื่อใช้ในการ
ทดสอบในมนุษย์ต่อไป 

ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
วัคซีน 

1 เร่ือง ณัฐธนัญ ภิญโญสุข ี

25 803-1112-P021-
J4725-34 

ภารกิจหลัก การวิจยัและพัฒนาชุดทดสอบ Rapid 
test ตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอกัเสบบ ี

228,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ได้ชุดทดสอบต้นแบบชนิด 
Rapid test ส าหรับตรวจไวรัส
ตับอักเสบบีด้วยวธิี 
Immunochromatography 

1 ชนิด อณิชา เล่ืองชัยเชวง 

26 803-1112-P021-
J4729-19 

ภารกิจหลัก การศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์ของ Mood 
stbilizers ในผู้ปุวย bipolar disorders 

1,060,000 ผู้ปุวย bipolar I disorder ที่มี
ประวัติการรักษาที่สถาบันจิตเวช
สมเด็จเจ้าพระยาจ านวน 50 คน 

การเผยแพร่ในวารสารทาง
การแพทย ์1 ฉบับ 

1 ฉบับ สิริลดา สุพรรณคง 
ผ่องพรรณ หมอกมืด 
สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 

27 803-1115-P021-
J4722-01 

ภารกิจหลัก การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลด
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยา
เฉพาะบุคคลระยะที่สอง 

1,660,000 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต. อบจ. เทศบาล)  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าต าบล (รพ.สต.)  
4. กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวนครั้งที่ลงพื้นที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

5 ชุมชน 1. สุภาพร นามมูลน้อย 
2. ดวงรัตน์ จุลอักษร 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
28 803-1112-P011-

J4726-35 
โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 300,000 ไม่ใส่ข้อมูล การพัฒนาคุณภาพและ
วิชาการเป็นไปตามแผน 

100 ร้อยละ หรรษา ไทยศรี 

29 803-1112-P021-
J4722-30 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการสนับสนุนภารกิจหลัก(การบริหาร
จัดการ) 

2,139,000 ไม่ใส่ข้อมูล สนับสนุนภารกืจหลักของ
หน่วยงาน 

1 โครงการ จรรยา ทรัพย์ธรณี 

30 803-1112-P022-
J4723-33 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการเฝูาระวังปัจจัยเส่ียงต่อภาวะ
สุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์ปี 2558 

649,400 บุคลากรสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 400 คน 

ได้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ  400 ราย อาชวินทร์ โรจนววิัฒน ์
พรชัย จันทรเพ็ชร 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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16. ส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 814-1112-P021-

J4722-01 
ภารกิจหลัก ส่งเสริมการด าเนินการตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพษิจากสัตว์ 
1,580,750 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง จ านวน 350 

คน 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
สัมมนาไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 85 

85 ร้อยละ ชมพูนุท สุวรรณคร 

2 814-1112-P021-
J4725-04 

ภารกิจหลัก จัดท าข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธกีารและ
มาตรฐานเชื้อโรคและพิษจากสัตว ์

81,000  ไม่ใส่ข้อมูล ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าหลักเกณฑ์วธิีการและ
เง่ือนไขส าหรับการก าจัดขยะ
จากหอ้งปฏิบัติการเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว ์

18 ราย ชมพูนุท สุวรรณคร 

3 814-1112-P021-
J4722-03 

โครงการ
สนับสนุน 

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 838,250 บุคลากรในส านักก ากับฯ ระดับความส าเร็จของการ
บริหารโครงการตามแผนงาน
งบประมาณ 

12 คน ชมพูนุท สุวรรณคร 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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17. ศูนย์วัสดุอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 817-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก โครงการผลิตสารมาตรฐาน DMSC ด้าน

ยาและวัตถุเสพติด 
2,500,000 ภาครัฐและเอกชน ไม่ใส่ข้อมูล ไม่ใส่

ข้อมูล 
ไม่ใส่ข้อมูล พรทิพย ์ดิษฐผ้ึง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง (โครงการเดี่ยว) 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 601-1112-P012-

J4727-06 
ภารกิจหลัก การทดสอบความช านาญการตรวจ

แอลกอฮอล์ในเลือด 
100,000 ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์

แอลกอฮอล์ในเลือดภาครัฐและ
เอกชน 

จ านวนครั้งที่ให้บริการ 1 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

2 601-1112-P012-
J4727-07 

ภารกิจหลัก การทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข 

260,000 หน่วยบรกิาร และห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 

จ านวนครั้งที่ให้บริการ 2 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

3 601-1112-P012-
J4727-08 

ภารกิจหลัก การทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ 

100,000 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

จ านวนครั้งที่ให้บริการ 1 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

4 601-1112-P022-
J4722-10 

ภารกิจหลัก โครงการการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี
แห่งชาติ (ภาคเหนือ) 

200,000 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่
ให้บริการตรวจวินิจฉยัการติดเชื้อ
เอชไอวี 

จ านวนครั้งที่ให้บริการ 3 แห่ง วิทยาคม ผาพิศาล 

5 601-1112-P051-
J4732-13 

ภารกิจหลัก โครงการ การพัฒนาห้องปฏบิัติการและ
หน่วยบรกิารทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ 
(เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน) 

800,000 ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข 
และหน่วยบริการชันสูตร
สาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพที่ 
๑ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน) 

ร้อยละของห้องปฏิบัติ การ
ได้รับการรับรอง/ได้รับการขึ้น
ทะเบียนและสามารถจัดโปรม
แกรมทดสอบความช านาญ
ตามมาตรฐานสากล 

100 ร้อยละ วิทยาคม ผาพิศาล 

6 601-1112-P052-
J4733-15 

ภารกิจหลัก โครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

600,000 ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ จ านวนรายการทดสอบที่ได้รับ
การตรวจประเมิน 

8 รายการ วิทยาคม ผาพิศาล 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
7 601-1112-P011-

J4726-01 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการผลิตสารละลายมาตรฐาน
เอทิลแอลกอฮอล ์

200,000 ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดภาครัฐ
และเอกชน 

ผลิตสารละลายมาตรฐาน
เอทิลแอลกอฮอล ์

400 ชุด วิทยาคม ผาพิศาล 

8 601-1112-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการ การผลิตวัสดุอา้งอิงรับรอง
แอลกอฮอล์ส าหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ 

100,000 ผลิตสารมาตรฐานแอลกอฮอล์
อ้างอิงได้จ านวน ๘๐๐ ขวด 

ผลิตสารมาตรฐานแอลกอฮอล์
อ้างอิง ส าหรับสอบเทียบ
เครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลม
หายใจ 

800 ขวด วิทยาคม ผาพิศาล 

9 601-1112-P011-
J4726-04 

โครงการ
สนับสนุน 

การฝึกอบรมซ้อมแผนปอูงกันอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว 

25,000 เจ้าหน้าที่ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1 เชียงใหม่ 

จ านวนครั้งของการฝึกอบรม
ซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว 

1 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

10 601-1112-P011-
J4726-05 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการบริหารจัดการผ1 ก1(ค่าเช่าบ้าน/
ค่าไม่ท าเวชฯ/ค่าตอบแทน) 

683,000 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน/ค่าไม่ท า
เวชฯ/ค่าตอบแทน 

12 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

11 601-1112-P012-
J4725-11 

โครงการ
สนับสนุน 

งบลงทุน 1,845,750 ห้องปฏิบัติการ จัดซื้อเครื่องหาการละลายของ
ตัวยาเม็ดและแคปซูลฯ 

1 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

12 601-1112-P021-
J4722-17 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการบริหารจัดการ ผ2 ก1 327,500 ไม่ใส่ข้อมูล เบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ 12 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

13 601-1112-P021-
J4722-18 

โครงการ
สนับสนุน 

ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่
2/2558 และมอบหมายนโยบายในการ
ติดตามภารกิจตามนโยบายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

600,000  ไม่ใส่ข้อมูล จัดประชุม 1 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
14 601-1112-P024-

J4725-16 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการบริหารจัดการ ผ2 ก4 974,000 สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1 เชียงใหม่ 

เบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ 12 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

15 601-1112-P051-
J4732-14 

โครงการ
สนับสนุน 

งบลงทุน ค1 ก1 621,670 ไม่ใส่ข้อมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 
ได้แก่ เครื่องเหมุนเหยี่ยง
ความเร็วสูงฯ และเครื่องชั่งฯ 

1 ครั้ง วิทยาคม ผาพิศาล 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 602-1112-P011-

J4726-03 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาและธ ารงรักษาระบบ

คุณภาพห้องปฏบิัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 
15190, ISO/IEC 17043, ISO 9001 ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 

320,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 4 ห้องปฏิบัติการ 1 กลุ่ม 
1 ฝุาย 

จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่ได้รับ
การพัฒนา/ธ ารงรักษาระบบ
มาตรฐานตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025, ISO 15189 
และ ISO 15190 

4 แห่ง ภัทรวด ี

2 602-1112-P021-
J4722-01 

ภารกิจหลัก การศึกษาทางพฤษเคมีและฤทธิ์ในการฆา่
เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคของต ารับยาสมุนไพร
ในต าราพระโอสถพระนารายณ ์

150,000 ตัวอยา่งพืชสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ 
พริกไทย เจตมูลเพลิงและสหัสคุณ 
แต่ละชนิด จาก 5 แหล่ง 

ด าเนินการทดสอบทางพฤษ
เคมีและฤทธิ์ในการฆา่เช้ือ 
จุลินทรีย์ก่อโรคในสมุนไพร
พริกไทย เจตมูลเพลิงและสหัส
คุณ 

3 ชนิด ภัทรวด ี

3 602-1112-P022-
J4723-04 

ภารกิจหลัก โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา 
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อเป็นการร่วม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 
60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และนา่น 

100,000 ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ในจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
เช่น อาหารพร้อมบริโภคชนิด และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจาก
ธรรมชาติและสมุนไพร ที่ผลิตใน
ท้องถิ่น จ านวน 100 ตัวอย่าง 

จ านวนหนว่ยงานที่ได้รับการ
สื่อสาร และแจ้งเตือนภัยความ
เส่ียง ในเขตจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน 

40 แห่ง ภัทรวด ี

4 602-1112-P022-
J4723-09 

ภารกิจหลัก โครงการวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนภัย
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแก้ม 

1,000,000 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งแก้มที่จ าหน่ายใน
จังหวัดเชียงราย  นครสวรรค์ ชลบุรี 
นครราชสีมา และตรัง 

ตรวจวิเคราะห ์โลหะ : ตะกั่ว, 
ปรอท, สารหน,ู แคดเมี่ยม ใน
ผลิตภัณฑ์แต่งแก้ม 

50 ตัวอยา่ง ภัทรวด ี
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
5 602-1112-P052-

J4733-05 
ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังคุณภาพและความ

ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเข้า ณ ด่าน
อาหารและยา ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
พะเยา และน่าน 

400,000 ผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเขา้ เช่น ผัก 
ผลไม้สด อาหารพร้อมบริโภค 
เครื่องส าอาง เป็นต้น ณ ด่าน
อาหารและยา ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย พะเยา และน่าน จ านวน 
100 ตัวอย่าง 

หน่วยงานที่ได้รับการส่ือสาร 
และแจ้งเตือนภยัความเส่ียง 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ด่าน
อาหารและยาในจังหวัด
เชียงราย พะเยา และน่าน 

3 แห่ง ภัทรวด ี

6 602-1112-P052-
J4733-06 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจวิเคราะห์
โรคที่มีอาหารและน้ าเป็นสื่อน า-ตรวจ
วิเคราะห์เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ และการ
พัฒนาห้องปฏบิัติการโรคข้ามพรมแดน
ตามแนวทาง IHR 

300,000 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รองรับ
การตรวจวิเคราะห์ที่มีอาหารและ
น้ าเป็นสื่อน า - ตรวจวิเคราะห์เชื้อ
โรคอาหารพิษ เช่น 
Campylobactor spp., Shigella 
spp. 1 ห้องปฏิบัติการ 

จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารอ้างอิง
ทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

1 ห้องปฏิบัติก
าร 

ภัทรวด ี

7 602-2112-P052-
J4733-01 

ภารกิจหลัก พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารตรวจ
วิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช 

500,000 ตัวอยา่งผักที่มีน้ ามัน ตัวอยา่งเมล็ด
ธัญพืชแห้ง 

พัฒนาวิธกีารตรวจวิเคราะห์
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช -กลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีน 

4 กลุ่ม ภัทรวด ี

8 602-1112-P011-
J4726-07 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 

130,000 กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 

จ านวนโปรแกรมจัดหาและ
พัฒนา 

1 โปรแกรม ภัทรวด ี

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)   



 

 

60 
 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 603-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก โครงการประเมินคุณภาพการตรวจ

วิเคราะห ์ทางห้องปฏิบัติการสาขา
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ปี 2558 

100,000 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน ใน
พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 และ
พื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 50 แห่ง 

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลเอกชน ในพื้นที่
เครือข่ายบริการที ่2 และพื้นที่
ใกล้เคียง 

50 แห่ง 1. ชวลิต เกียรติวิชชกุุล 
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี

2 603-1112-P011-
J4726-02 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังสายพันธุ์ของเช้ือไวรัส
เดงกีในเขตบริการสุขภาพที ่2 ปี 2558 

200,000 ตัวอยา่งเลือดของผู้ปุวยที่ได้รับการ
วินิจฉยัเป็นโรคไข้เลือดออก หรือ
โรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรง 
หรือเสียชีวิต ในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 2 เขตบริการสุขภาพที ่2 ได้แก่ 
จังหวัดพิษณโุลก เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก จ านวน 
250 ตัวอย่าง(จังหวัดละ 50 
ตัวอยา่ง) 

ตัวอยา่งเลือดของผู้ปุวยที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นโรค
ไข้เลือดออก หรือโรค
ไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรง 
หรือเสียชีวิต ในเขตบริการ
สุขภาพที ่2 เขตบริการสุขภาพ
ที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
และตาก 

250 คน อโณทัย ศรีตนไชย 
บุญอนันต์ บุญศร ี
ชวลิต เกียรติวิชชกุุล 
ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 

3 603-1112-P011-
J4726-03 

ภารกิจหลัก โครงการการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจหาชนิดและ
ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb Typing) 
ปีงบประมาณ 2558 

200,000 ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย ของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ในเขต
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตอ้งการเข้า
ร่วมการทดสอบความช านาญ 
จ านวน 25 แห่ง 

ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย ของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ในเขตภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉยีง เหนือที่
ต้องการเข้าร่วมการทดสอบ
ความช านาญ 

25 แห่ง เรณู วิริยะประสิทธิ ์
ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
อโณทัย ศรีตนไชย 
บุญอนันต์ บุญศร ี
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
4 603-1112-P011-

J4726-04 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่2พิษณุโลก ประจ าป ี2558 

850,000 ห้องปฏิบัติการในศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์พิษณุโลก 

ห้องปฏิบัติการได้รับการขยาย
ขอบข่ายการรับรอง 

5 รายการ
ทดสอบ 

1. อโณทัย ศรีตนไชย 
2. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
3. บุญอนันต์ บุญศร ี

5 603-1112-P011-
J4726-22 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ
ชันสูตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชใน 
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที ่2 ให้ได้รับการ
ขยายขอบขา่ยอยา่งต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานสากล ISO15189:2012 
ปีงบประมาณ 2558 

10,000 ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชหล่มเกา่ จ.
เพชรบูรณ์  และ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.
พิษณุโลก  ได้รับการรับรองในส่วน
ขยายขอบขา่ยการรับรองรายการ
ทดสอบที่เพิ่ม   ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 15189:2012   
ทั้งสองแห่ง  

ห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  และ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย จ.พิษณุโลก  ได้รับ
การรับรองในส่วนขยาย
ขอบข่ายการรับรองรายการ
ทดสอบที่เพิ่ม ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 
15189:2012    

2 แห่ง 1. อโณทัย ศรีตนไชย2. 
บุญอนันต์ บุญศร ี
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว  

6 603-1112-P012-
J4727-14 

ภารกิจหลัก โครงการการทดสอบความช านาญดา้นการ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปรา 

 

 

 

 

 

40,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง 
และ โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลเอกชน ใน
เขตภาคเหนือ 

ส่งตัวอย่างให้สมาชิกโครงการ
ตรวจวิเคราะห ์

3 ครั้ง 1. ศันสนีย์ ตันติ์จธัม 
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
7 603-1112-P012-

J4727-15 
ภารกิจหลัก ....โครงการพัฒนาและเฝูาระวังคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 
2 มุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO 15189:2012 
ปีงบประมาณ 

100,000 1. ห้องปฏิบัติการโรงพยา บาล
ภาครัฐทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการที ่2 ได้ขอ รับการ
รับรอง ตามระบบมาตรฐานสากล 
ISO 15189:2012 จ านวน 2 แห่ง  
2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ห้องปฏิบัติ การทางการแพทย ์ISO 
15189:2012 มีการเฝูาระวังและ
ขยายขอบขา่ยการรับรองรายการ
ทดสอบเพิ่ม อย่างน้อย จ านวน 2 
แห่ง 

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ภาครัฐทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในเขต
พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 ได้
ขอรับการรับรอง ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 
15189:2012 

2 แห่ง 1. อโณทัย ศรีตนไชย 
2. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
3. บุญอนันต์ บุญศร ี

8 603-1112-P012-
J4727-18 

ภารกิจหลัก โครงการด าเนินแผนการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการยา 

140,000 1.ห้องปฏิบัติการยา ในสังกัดกรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย ์(ภาครัฐ)  
2. ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ยา โรงงานผลิตยา (ภาคเอกชน) 

แผนการทดสอบความช านาญ 2 แผน 1. ธัญชนก ฉั่วรัยกุล 
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี

9 603-1112-P022-
J4723-10 

ภารกิจหลัก การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ปี 
2558 

 

 

400,000 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอท็อปและ
ผลิตภัณฑ์โอท็อป 

ผลิตภัณฑ์โอท็อป 100 ตัวอยา่ง 1. เสาวนิตย์ บุณพัฒน
ศักดิ์ 
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
10 603-1112-P022-

J4723-13 
ภารกิจหลัก โครงการตรวจเอกลักษณ์หายาลดความ

อ้วนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับลด
น้ าหนัก ที่จ าหนา่ยในอินเตอร์เน็ต ป ี255 

200,000 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับลด
น้ าหนักที่มีจ าหน่ายในอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 35 ตัวอย่าง 

ผลการประเมินความเส่ียงด้าน
เครื่องส าอาง 

1 เร่ือง 1. อโณทัย ศรีตนไชย 
2. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
3. บุญอนันต์ บุญศร ี

11 603-1112-P022-
J4723-19 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังการพัฒนาสติปัญญา
เด็กไทย จากการเสริมไอโอดีนทั่วประเทศ 

200,000 หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 
20 สัปดาห์ ในพื้นที่เขต 2 

หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่
เกิน 20 สัปดาห ์ในพื้นที่เขต 2 

2400 ตัวอยา่ง 1. ดุจดาว บุญยอด 
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี

12 603-1112-P024-
J4725-09 

ภารกิจหลัก การบูรณาการงานอาหารปลอดภยัด้านน้ า
บริโภคบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทและ
น้ าแข็งป ี2558 

200,000 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภค
บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทและ
น้ าแข็งตามแผนการเฝูาระวัง
ร่วมกับส านกังานสาธารณสุข
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัด ประมาณ 470 ตัวอย่าง 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้แจ้ง
เตือนภัย 

1 เร่ือง 1. สมศรี ด ารงสวัสดิ์วิทย ์
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี

13 603-1112-P024-
J4725-24 

ภารกิจหลัก โครงการประกันคุณภาพยา Glipizide 
Tablets ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่2 พิษณุโลก 

440,000 โรงพยาบาลรัฐและสถานบริการ
ของรัฐทั่วประเทศ 

ตัวอยา่งยา Glipizide 
Tablets ที่ได้รับการสุ่มต้วอ
ย่าง ได้รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพมาตรฐานตาม USP 
37 ครบตามเปูาหมาย 

30 ตัวอยา่ง 1. อโณทัย ศรีตนไชย2. 
บุญอนันต์ บุญศร ี
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว  

14 603-1112-P024-
J4725-26 

ภารกิจหลัก โครงการตรวจประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องเอ็กซเรย์และห้องเอ็กซเรย์ ในเขต
บริการสุขภาพที่ 2 

100,000 หน่วยบรกิารงานรังสีวินิจฉยั และ
หน่วยงาน หรือ องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่มกีารใช้รังสีเอ็กซ์ ใน
พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2 

ตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้าน รังสี 

120 เครื่อง 1. อโณทัย ศรีตนไชย2. 
บุญอนันต์ บุญศร ี
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว  
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
15 603-1112-P031-

J4730-21 
ภารกิจหลัก โครงการสนับสนุนการเฝูาระวัง ปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าป ี2558 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 

1,090,000 

 

 

 

 

 

หน่วยงานผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

หน่วยงานผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

80 แห่ง 1. อโณทัย ศรีตนไชย2. 
บุญอนันต์ บุญศร ี
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว  

16 603-1112-P051-
J4732-23 

ภารกิจหลัก การประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 เพื่อ 
สนับสนุนการก าจัดและกวาดลา้งโรคหัด
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปี 
2558 

200,000 ตัวอยา่งน้ าเหลืองของผู้ปุวยที่มี
อาการไข้ออกผื่น เพื่อหาภูมิ
ต้านทานต่อไวรัสโรคหัดรวมทั้ง
ตัวอยา่ง throat swab หรือ nasal 
swab  ตรวจแยกเช้ือไวรัสเพื่อหา
สารพันธุกรรม และคุณลักษณะ
ของเช้ือระดับ genotype  จาก
โรงพยาบาลและหนว่ยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่เครือข่าย
บริการที่ 2 

ตัวอยา่งน้ าเหลืองของผู้ปุวยที่มี
อาการไข้ออกผื่น เพื่อหาภูมิ
ต้านทานต่อไวรัสโรคหัดรวมทั้ง
ตัวอยา่ง throat swab หรือ 
nasal swab  ตรวจแยกเช้ือ
ไวรัสเพื่อหาสารพันธุกรรม 
และคุณลักษณะของเชื้อระดับ 
genotype  จากโรงพยาบาล
และหน่วยงานสาธารณสุขใน
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที ่2 

50 ตัวอยา่ง 1. อโณทัย ศรีตนไชย2. 
บุญอนันต์ บุญศร ี
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว  

17 603-1112-P011-
J4726-07 

โครงการ
สนับสนุน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
ปีงบประมาณ 2558 

3,371,800 กลุ่ม/กลุ่มงาน/ฝุาย ในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก 

บุคลากรของกลุ่ม/กลุ่มงาน/
ฝุาย ในศูนย์วิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 

66 คน 1. เบญจมาศ สนองคุณ 
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
18 603-1112-P011-

J4726-20 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

300,000 เจ้าหน้าที่ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที2่ เจ้าหน้าที่โรงบาลใน
เขตรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบ 

50 คน 1. อโณทัย ศรีตนไชย 
2. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
3. บุญอนันต์ บุญศร ี

19 603-1112-P022-
J4723-08 

โครงการ
สนับสนุน 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นผมผสม
สมุนไพร ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 

200,000 ผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นผมผสม
สมุนไพร ที่มีจ าหน่ายในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการที ่2 

กลุ่มเปูาหมาย ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเส้นผมผสมสมุนไพร ที่
มีจ าหน่ายในเขตพื้นที่เครือข่าย
บริการที่ 2 

50 ตัวอยา่ง 1. อโณทัย ศรีตนไชย 
2. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
3. บุญอนันต์ บุญศร ี

20 603-1112-P052-
J4733-11 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการ
ตรวจวิเคราะหว์ัตถุเจือปนอาหาร ปี 2558 

400,000 พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห ์สารกันหืน 
4 ชนิด ( BHA BHT แกลเลต 
TBHQ) กรดซิตริก ไนเตรท ไน
ไตรท์ สารให้ความหวานแทน
น้ าตาล 4 ชนิด (Aspartam, 
Acesulfame-K, Saccharin, 
Cyclamate) และกรดกลูตามิค 

เอกสารคู่มือวิธกีารตรวจ
วิเคราะห ์

12 รายการ 1. วาลีย ์ทองทา 
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี

21 603-1112-P052-
J4733-12 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการ
ตรวจวิเคราะห์น้ าบริโภค ปี 2558 

200,000 ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก 

เอกสารคู่มือวิธกีารตรวจ
วิเคราะห ์

6 รายการ 1. สุวิมล เอี่ยมบู ่
2. อโณทัย ศรีตนไชย 
3. ยศฤดี ศรีเครือแก้ว 
4. บุญอนันต์ บุญศร ี

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 604-1112-P011-

J4726-22 
ภารกิจหลัก เสริมสร้างศักยภาพการตรวจวิเคราะห์สู่

มาตรฐานระดับสากล ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

370,000 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ และ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ โลมไสล วงค์จันตา 

2 604-1112-P012-
J4727-13 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาเครือข่ายหอ้งปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุข เครือข่ายบริการ
สุขภาพที ่3 

200,000 ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และนอกสังกัดใน เครือข่ายบริการ
สุขภาพที ่3  จ านวน 51 แห่งและ
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิ533 แห่ง  

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ เจตน ์วันแต่ง 

3 604-1112-P021-
J4722-06 

ภารกิจหลัก การส ารวจปริมาณปนเปื้อนสารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชชนิด ไตรคลอร์ฟอน และดีดีทีใน
ปลาแห้งและปลาเค็ม เขตพื้นที่
สาธารณสุขเขต ๒ และ ๑๘ 

300,000 ปลาแห้ง ปลาเค็ม ที่มีแหล่ง
จ าหน่ายบริเวณริมถนนสายเอเชีย
พื้นที่จังหวัดอา่งทอง ชัยนาท 
นครสวรรค์ และก าแพงเพชร 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ พรทิพย์ ศรีศร 

4 604-1112-P021-
J4722-09 

ภารกิจหลัก การศึกษาชนิดของสารเคมีก าจัดแมลงและ
ศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าใน
จังหวัดพื้นที่เขตบริการสุขภาพที ่3 (2558) 

300,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่3 
นครสวรรค์ และเครือข่ายบริหาร
สุขภาพที ่3 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ ราเมศ กรณีย์ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
5 604-1112-P021-

J4722-14 
ภารกิจหลัก การศึกษาความชุกของการติดเชื้อ 

Human Papilloma virus สายพันธุ์กลุ่ม
เส่ียงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก กลุ่ม
สตรีที่อายุน้อยกวา่ 35 ปี ในพื้นที่จังหวดั
นครสวรรค์ 

181,000 กลุ่มตัวอยา่งการศึกษาจากสตรีอายุ
ต่ ากวา่ 35 ปี ที่เข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวธิี Pap 
smear ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เขตจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 200 คน 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ เจตน์ วันแต่ง 

6 604-1112-P021-
J4722-20 

ภารกิจหลัก ประสิทธิภาพน้ ายาล้างผักที่ท าจากน้ าหมัก
ชีวภาพ 

99,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่3 
นครสวรรค์ 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ โลมไสล วงค์จันตา 

7 604-1112-P021-
J4722-27 

ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธีทดสอบตะกั่วในลิปสตกิอย่าง
ง่าย 

100,000 เจ้าหน้าที่ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่๓ นครสวรรค์ 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ ราเมศ กรณีย์ 

8 604-1112-P022-
J4723-03 

ภารกิจหลัก ความเส่ียงจากการได้รับการสัมผัสสาร
ปรอทในครีมทาหน้า 

100,000 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในเครือข่ายบริการที่ 3 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก 

9 604-1112-P024-
J4725-12 

ภารกิจหลัก บูรณาการอาหารปลอดภัย (น้ าดื่ม น้ าแข็ง 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

1,448,000 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (น้ าดื่ม น้ าแข็ง 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ พรทิพย์ ศรีศร 

10 604-1112-P051-
J4732-15 

ภารกิจหลัก พัฒนาห้องปฏบิัติการเพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN 

200,000 ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยาคลินิก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น    
ร้อยละ 

80 ร้อยละ เจตน์ วันแต่ง 

11 604-1112-P052-
J4733-08 

ภารกิจหลัก พัฒนาวิธกีารตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค
ในอาหาร โดยเทคนิค PCR (ปีงบประมาณ 
2558-2559) 

400,000 ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ พรทิพย์ ศรีศร 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
12 604-1112-P011-

J4726-16 
โครงการ
สนับสนุน 

ครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรสู่องกรค์แห่งความผาสุก โปร่งใส 

50,000 เจ้าหน้าที่ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่๓ นครสวรรค์ มีความ
เข้าใจและประยุกต์หลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ใน
การปฏิบัติราชการในการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชน 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ ไตรทศ ขันศิริ 

13 604-1112-P011-
J4726-19 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาระบบความคิดและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเป็ระบบ 

50,000 เจ้าหน้าที่ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่๓ นครสวรรค์ จ านวน 
๕๐ คน 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ ไตรทศ ขันศิริ 

14 604-1112-P011-
J4726-21 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) 100,000 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ โลมไสล วงค์จันตา 

15 604-1112-P011-
J4726-24 

โครงการ
สนับสนุน 

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 

50,000 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ โลมไสล วงค์จันตา 

16 604-1112-P011-
J4726-28 

โครงการ
สนับสนุน 

สนับสนุนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

502,000 ยา, รังสีและเครื่องมือแพทย์, 
พิษวิทยา และพยาธวิิทยาคลินิก, 
ฝุายบริหารทัว่ไป และกลุ่มกพว. 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ โลมไสล วงค์จันตา 

17 604-1112-P011-
J4729-26 

โครงการ
สนับสนุน 

ค่าตอบแทนบุคลากร 120,000 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ ไตรทศ ขันศิริ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
18 604-1112-P052-

J4733-17 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

100,000 บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่3 นครสวรรค์ ที่มี
ความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 45 คน 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ โลมไสล วงค์จันตา 

19 604-1112-P052-
J4733-18 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

500,000 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
คอมพิวเตอร์ส านักงานและอุปกรณ์
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

80 ร้อยละ โลมไสล วงค์จันตา 

20 604-1116-P051-
J4732-02 

โครงการ
สนับสนุน 

เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุม
อุณหภูม ิ

500,000 ห้องปฏิบัติการทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  

ระดับความส าเร็จคิดเป็น   
ร้อยละ 

ร้อยละ 100 ราเมศ กรณีย์ 

21 604-1116-P051-
J4733-01 

โครงการ
สนับสนุน 

ตู้ปราศจากเช้ือแบบคลาส II (Biosafety 
cabinet class II) ขนาด 4 นิ้ว 

500,000 ห้องปฏิบัติการงาน              
พยาธิวิทยาคลินิก 

ไม่ใส่ข้อมูล ไม่ใส่
ข้อมูล 

ไม่ใส่ข้อมูล เจตน ์วันแต่ง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 4 นนทบุรี 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 605-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก บริหารจัดการด้านการให้บรกิาร 1,884,000 ผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85 ร้อยละ วีณา เพชรบ่อแก 

2 605-1112-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการสนับสนุนบุคลากรหน่วยบริการ 18,750 บุคลากรหน่วยงาน ความพึงพอใจ 80 ร้อยละ วีณา เพชรบ่อแก 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 5 สมุทรสงคราม 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 606-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
500,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 

สมุทรสงคราม 
ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจ
ประเมินเพื่อขยายขอบข่ายการ
รับรองและได้รับการต่ออายุ
ใบรับรองตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025, ISO 15189, 
ISO 15190 และ ISO 9001 

2 ห้องปฏิบัติ 
การ 

กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

2 606-1112-P021-
J4722-02 

ภารกิจหลัก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝูาระวัง
ผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อ
สุขภาพของเกษตรกรในอ าเภอด าเนิน
สะดวก โดยตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน 
Spectrophotometry 

136,000 ผู้ที่มีความเส่ียงในการสัมผัสกับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในอ าเภอ
ด าเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียง 

ผลการตรวจคัดกรองผู้ปุวย
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมี
ความถูกต้อง แม่นย า และมี
ประสิทธิภาพ 

80 ตัวอยา่ง กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

3 606-1112-P021-
J4722-03 

ภารกิจหลัก โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฝูาระวังเช้ือ
ก่อโรคที่มีกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
(Influenza-like illness: ILI) 

200,000 ผู้ปุวยที่ปวุยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
และโรคที่มีกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ในเขตบริการสุขภาพที ่5 

สามารถขยายศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคที่
มีกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
(Influenza-like illness: ILI) ให้
ครอบ คลุมในทุกเชื้อ ได้แก่ 
Influenza virus, Respiratory 
syncytial virus (RSV), 
Parainfluenzavirus และ 
Metapneumovirus 

100 ร้อยละ กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

4 606-1112-P021-
J4722-10 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
จากการเสริมไอโอดีนทั่วประเทศเขตบรกิาร
สุขภาพที ่5 

120,000 ตัวอย่างทีเ่ก็บ : หญิงไทยฝากครรภ์
ครั้งแรกอายุครรภ์ไมเ่กนิ 3 เดือน 
จ านวน 700 ราย 

ตรวจวิเคราะห์ได้ร้อยละ 100 
ของตัวอย่างทีเ่ก็บรวบรวมได้และ
มีการรายงานผลให้ส่วนกลาง 

100 ร้อยละ กฤชญา อุ่นภกัดิ ์
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
5 606-1112-P024-

J4725-11 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาเครือข่ายหอ้งปฏิบัติการ

ชันสูตร และห้องปฏบิัติการรังสีวินิจฉยัฯ 
เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจ าป ี2558 

200,000 ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

ห้องปฏิบัติการ รพศ.ทุกแห่ง 
และรพ.หัวหิน มี DRA lab 
พร้อมใช้ 

5 แห่ง กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

6 606-1112-P051-
J4732-05 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
เพื่อรองรับโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า เขตบริการสุขภาพที ่5 ปี 
2558 

1,100,000 ทีม SRRT ระดับจังหวัด และ
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทุกแห่ง
ใน เขตบริการสุขภาพที่ 5 รวม 

ห้องปฏิบัติการสามารถ
รายงานผลได้ทันเวลาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

95 ร้อยละ กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

7 606-1112-P052-
J4733-06 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
ตรวจวิเคราะห์เพื่อรองรับอาเซียน 

300,000 บุคลากรด้านห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์ฯ 

บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

100 ร้อยละ กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

8 606-1112-P052-
J4733-07 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารเพื่อรองรบั
อาเซียน 

200,000 ผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวอยา่งสาหร่าย
ทะเลแห้ง บริเวณพรมแดนสังขละ
บุรี บริเวณพรมแดนสิงขรบริเวณ
ตลาดมหาชัย 

method validation ของการ
ตรวจวิเคราะห์ปรอท ด้วย
เครื่องมือ Mercury Analyzer 

100 ร้อยละ กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

9 606-1112-P023-
J4729-08 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติและ
ประชาสัมพันธ์ตลาดกลางค้าส่งผักสด/
ผลไม้สด จังหวัดเพชรบุร ี

240,000 ตลาดกลางค้าส่งในจังหวัดเพชรบุรี 
ผู้ประกอบการตลาดกลางค้าส่ง 
เกษตรกร เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

จ านวนตลาดกลางค้าส่งที่ได้รับ
การรับรองระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในป ี2557 
ได้รับการประชาสัมพันธแ์ละ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

2 แห่ง กฤชญา อุ่นภกัดิ ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)   
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7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ชลบุรี 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 607-1112-P012-

J4727-21 
ภารกิจหลัก การเตรียมความพร้อมส าหรับงานก ากับ

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพษิจากสัตว์ 
200,000 เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานก ากับพรบ./

ภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วขอ้ง 
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานก ากับ
พรบ./ภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวขอ้ง 

8 จังหวัด นิตยา เพียรทรัพย ์

2 607-1112-P021-
J4722-16 

ภารกิจหลัก การพัฒนาการเก็บตัวอยา่งส าหรับตรวจหา
ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและการตรวจ
วินิจฉยัอัลฟุาธาลัสซีเมียด้วยวธิี Real-
time PCR โดยใช้กระดาษซับเลือด 

250,000 ตัวอยา่งเลือด วิธีการเก็บตัวอย่างเลือด 1 วิธ ี ยงยุทธ พรหมพันธุ์ใจ 

3 607-1112-P021-
J4722-24 

ภารกิจหลัก การตรวจสอบเช้ือ Salmonella spp. ใน
ยาสมุนไพรแผนโบราณในเขตภาค
ตะวันออกด้วยเทคนิคพีซีอาร์ 

270,000  ตัวอย่างสมุนไพร ตัวอยา่งสมุนไพร 8 จังหวัด เพิ่มสุข สุขเกษม 

4 607-1112-P021-
J4722-26 

ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธวีิเคราะห์กลุ่ม 
Benzodiazepines ด้วยวธิี HPLC 

50,000 สิ่งส่งตรวจทางพิษวิทยา สิ่งส่งตรวจทางพิษวิทยา 8 จังหวัด วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 

5 607-1112-P022-
J4723-22 

ภารกิจหลัก การศึกษาปริมาณรังสีกระเจิงจากการ
ถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไปชนิดเคลื่อนที่ (Portable X-ray 
Unit) ในหอผู้ผู้ปุวย 

38,000 สถานพยาบาลในเครือข่ายบริการ
สุขภาพที ่6 

สถานพยาบาลในเครือข่าย
บริการสุขภาพที ่6 

8 จังหวัด วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา 

6 607-1112-P022-
J4723-27 

ภารกิจหลัก สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติใน
พื้นที่เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 

50,000 ตัวอยา่งส่งตรวจ ตัวอยา่งส่งตรวจ 8 จังหวัด ยงยุทธ พรหมพันธุ์ใจ 

7 607-1112-P022-
J4723-33 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังการพัฒนาสติปัญญา
เด็กไทยจากการเสริมไอโอดีนทั่วประเทศ 
โดยการประยุกต์ใช้แผนทีภู่มิศาสตร์ 

12,000  ไม่ใส่ข้อมูล เข้าร่วมโครงการทดสอบ
ความสามารถ 

1 ครั้ง นิตยา เพียรทรัพย ์

8 607-1112-P024-
J4725-28 

ภารกิจหลัก การเฝูาระวังและประเมินความเส่ียงด้าน
สารพิษในพื้นที่เครือข่ายบรกิารที ่6 

160,000  ตัวอย่างส่งตรวจด้านพิษวิทยา ตัวอยา่งส่งตรวจด้านพิษวิทยา 8 จังหวัด วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
9 607-1112-P052-

J4733-29 
ภารกิจหลัก เฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน

อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอางและ
สมุนไพรที่น าเข้าผ่านด่านอาหารและยา
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

550,000  ไม่ใส่ข้อมูล ห้องปฏิบัติการตรวจสารพษิ
ตกค้างจากยาฆา่แมลง 

1 ห้องปฏิบัติก
าร 

1. วันนพ สุนันท์รุ่งอังคณา 
2. นิตยา เพยีรทรัพย ์

10 607-1112-P011-
J4726-01 

โครงการ
สนับสนุน 

ส่งเสริมความสามารถศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่6 ชลบุรี ให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

2,302,600 กลุ่ม/ฝุาย/งาน กลุ่ม/ฝุาย/งาน 7 หน่วยงาน นิตยา เพยีรทรัพย ์

11 607-1112-P012-
J4727-11 

โครงการ
สนับสนุน 

อบรมพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย
ทั่วไปส าหรับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ 

25,000 นักวิชาการและเจา้หน้าที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่6 ชลบุร ี

นักวิชาการและเจา้หน้าที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่6 
ชลบุร ี

50 คน นิตยา เพียรทรัพย ์

12 607-1112-P051-
J4732-30 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (GC-MS) 2,865,000  ไม่ใส่ข้อมูล ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี 2 ด้าน วิลาวัณย ์พรรณจิตร 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 608-1112-P011-

J4726-01 
ภารกจิหลัก พัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบของ

ห้องปฏิบัติการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
๗ ขอนแกน่ ปี ๒๕๕๘ 

670,000 ห้องปฏิบัติการทดสอบของศนูย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที ่๗ ขอนแกน่ 

ห้องปฏิบัติการของศนูย์ฯ ผ่าน
การรับรองและรักษาระบบ 

5 ห้องปฏิบัติกา
ร 

สิทธิโชค ย่ิงยวด 

2 608-1112-P021-
J4722-04 

ภารกจิหลัก การประเมนิความเสี่ยงการได้รับสัมผัสเชื้อ 
Salmonella spp กรดเบนโซอิคและกรดซอร์
บิคในปลาส้ม 

300,000 ปลาส้มที่สุ่มเก็บสถานที่ผลิตและ
จ าหน่ายปลาส้มในจังหวัดขอนแกน่ 
มหาสารคาม กาฬสนิธุแ์ละร้อยเอ็ด
จ านวน ๖๐ ตัวอย่าง และ กลุ่มวิสาห 
กิจชุมชนผู้ผลติปลาส้มในจงัหวัด
ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุแ์ละ
ร้อยเอ็ดจ านวนประมาณ ๑๐ กลุม่ 

ตรวจคุณภาพปลาส้มทีสุ่่มเก็บ
สถานที่ผลิตและจ าหน่ายปลาส้ม
ในจังหวัดขอนแกน่ มหาสารคาม 
กาฬสนิธุ์และรอ้ยเอ็ด 

60 ตัวอย่าง น้อย ทองสกุลพานิชย์ 

3 608-1112-P021-
J4722-05 

ภารกจิหลัก การพัฒนาการตรวจ Arcobacter spp.ใน
อาหาร โดย Multiplex PCR 

200,000 อาหารประเภทเนือ้ไก ่จากแหล่ง
จ าหน่าย จ านวนรวม ๑๐๐ ตัวอย่าง 

ตรวจหา Arcobacter ในอาหาร
ประเภทเนือ้ไก่ จากแหล่ง
จ าหน่าย 

100 ตัวอย่าง นวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

4 608-1112-P022-
J4723-08 

ภารกจิหลัก โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอา้งอิงเพื่อเฝาู
ระวังโรคอุบัติใหมแ่ละรองรับAEC 

350,000 ตัวอย่างส่งตรวจวนิิจฉัยโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้ าในโรง พยาบาลต่างๆ ใน
เขตสุขภาพที่ 7 จ านวน 100 ตัวอย่าง 

ตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ าในโรงพยาบาลต่างๆ ใน
เขตสุขภาพที่ 7 

100 ตัวอย่าง สุทัศนีย์ วมิลเศรษฐ 

5 608-1112-P024-
J4725-06 

ภารกจิหลัก โครงการทดสอบคุณภาพและความปลอดภยั
ของผลิตภัณฑ์สขุภาพในเขตสุขภาพที ่๗ 

1,000,000 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( อาหาร ยา 
เครื่องส าอาง วัตถอุันตรายและ
เครื่องมือแพทย์)ที่ผลิตและจ าหน่ายใน
เขตบรกิารสขุภาพการที ่๗ (จังหวัด
กาฬสนิธุ์ จังหวัดขอนแกน่ จังหวดั
มหาสารคามและจังหวดัรอ้ยเอ็ด) รวม 
๑,๖๐๐ ตัวอย่าง 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( 
อาหาร ยา เครื่องส าอาง วัตถุ
อันตรายและเครื่องมือแพทย์)ที่
ผลิตและจ าหน่ายในเขตบรกิาร
สุขภาพการที่ ๗ (จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดขอนแกน่ จังหวดั
มหาสารคามและจังหวดัรอ้ยเอ็ด) 

1600 ตัวอย่าง น้อย ทองสกุลพานิชย์ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 608-1112-P051-

J4732-07 
ภารกจิหลัก การตรวจยืนยันโรคไมต่ิดเชือ้ทางห้องปฏิบัติ 

การเพื่อประเมนิความเสี่ยงและแจ้งเตือนภยั 
1,050,000 ตรวจวิเคราะห์และตรวจยืนยันด้าน

โรคธาลัสซีเมีย จ านวน 8,050 ตัวอย่าง 
ตรวจวิเคราะห์และตรวจยืนยัน
ด้านโรคธาลัสซีเมีย 

8050 ตัวอย่าง สุทัศนีย์ วมิลเศรษฐ 

7 608-1112-P052-
J4733-09 

ภารกจิหลัก การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์โนโรไวรัส (Norovirus)ในน้ า 

100,000 น้ าดื่ม น้ าแข็ง จากแหล่งจ าหน่าย และ
น้ าใช้ในชุมชนในเขตพืน้ที่สาธารณสขุที่
๗ จ านวนรวม ๖๐ ตัวอย่าง 

ตรวจน้ าดื่ม น้ าแข็ง จากแหล่ง
จ าหน่าย และน้ าใช้ในชมุชนใน
เขตพื้นที่สาธารณสขุที่ ๗ 

60 ตัวอย่าง นวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

8 608-1112-P052-
J4733-10 

ภารกจิหลัก การศกึษาการได้รับสัมผัสสารหนูชนิดต่างๆ 
ของประชากรไทยในพื้นที่เสี่ยงสมัผัสสารหนู 

100,000 แหล่งน้ าอุปโภคในพื้นที ่บ้านหนองค ู
ต.บ้านหว้า อ าเภอเมอืง จังหวัด
ขอนแกน่ และประชาชนในพื้นที่ใน
พื้นที ่บ้านหนองคู ต.บ้านหว้า อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวนทั้งสิ้น 
68 คน 

ได้วิธีมาตรฐานวิเคราะห์หา
ปริมาณสารหนูชนดิต่างๆ ใน
ตัวอย่างปัสสาวะดว้ยเทคนิค 
HPLC-ICPMS ส าหรับห้องปฏิบัติ 
การของศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่7 ขอนแกน่ 

1 วิธ ี วาทิณี ดรบุญลน้ 

9 608-1112-P052-
J4733-03 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ ๗ ขอนแกน่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

300,000 หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบและ
ผู้ใช้บริการนอกพืน้ทีร่ับผิดชอบ และ
ห้องปฏิบัติการของศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่๗ ขอนแกน่ 

การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไมน่้อยกว่า 

95 ร้อยละ เตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ ์

 

10 608-1116-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ(งบลงทนุ:ที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง) 

58,074,600 ครุภัณฑ ์จ านวน 3 รายการ ได้อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่7 ขอนแกน่ แห่งใหม ่

1 หลัง 1. ฐานปนพงศ์ พัดทาป 
2. เตียงทอง วงษก์าฬสนิธุ ์

11 608-1116-P022-
J4723-01 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ปี58 3,205,000 ครุภัณฑ ์จ านวน 3 รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชือ้แบบความดนัสูง 1 รายการ 1. ฐานปนพงศ์ พัดทาป 
2. เตียงทอง วงษก์าฬสนิธุ ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 609-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก การพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อการ
รับรองตามมาตรฐานสากล 

500,000 ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ95 ของรายการทดสอบ
ตามเปูาหมายที่ก าหนดได้รับ
การรับรอง 

92 รายการ
ทดสอบ 

อรทัย สุพรรณ 

2 609-1112-P021-
J4722-03 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังคุณภาพยาน้ าแผน
โบราณ 

80,000 ยาน้ าแผนโบราณ ร้อยละ 95 การด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนด 

10 ทะเบียนยา 1. ภัทรพล อุดมลาภ 
2. อรทัย สุพรรณ 

3 609-1112-P022-
J4723-05 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน : แจ้งเตือน
ภัยในชุมชน 

100,000 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
เฝูาระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล /
โรงพยาบาลสุขภาพชุมชน / 
โรงพยาบาลศูนย ์/โรงพยาบาล
ทั่วไป /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ สถานศึกษา ฯลฯ 

ร้อยละ50ของเปูาหมายมีศูนย์
แจ้งเตือนภัย 

20 แห่ง 1. ชุลีพร จันทรเสนา 
2. อัจจิมา ทองบ่อ 
3. อรทัย สุพรรณ 

4 609-1112-P024-
J4725-13 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังยาอันตรายในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 

100,000 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 95 ด าเนินการได้ตาม
แผน 

30 ตัวอยา่ง ภัทรพล อุดมลาภ 

5 609-1112-P024-
J4725-14 

ภารกิจหลัก โครงการคุณภาพยาน้ าเช่ือมไดไซโคลมิน 
(Pharmaceutical Quality of 
Dicyclomine) 

100,000 ยาน้ าเช่ือม ร้อยละ 95 ด าเนินการได้ตาม
แผน 

10 ทะเบียนยา ภัทรพล อุดมลาภ 

6 609-1112-P031-
J4730-16 

ภารกิจหลัก โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์
หากัญชาในปัสสาวะ โดยวิธี GC/MS 

500,000 ห้องปฏิบัติการสารเสพติด ร้อยละ95 ของการด าเนินการ
ได้ตามแผน 

1 เร่ือง อัจจิมา ทองบ่อ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
7 609-1112-P051-

J4732-06 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการตรวจ

วินิจฉยัเช้ือก่อโรคคอตีบ 
(Corynebacterium diphtheriae)เป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในระดับเขต 

140,000 ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัเช้ือก่อ
โรคคอตีบ 

ปฏิบัติงานตามเปูาหมายได้
อย่างน้อยร้อยละ 95 

10 แห่ง 1. นุชรัตน์ พันธะศร ี
2. บุญนิภา สุวรรณกาล 
3. อรทัย สุพรรณ 

8 609-1112-P051-
J4732-08 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ข้อมูลเชื้อดื้อยาในระดับเขตบรกิาร
สาธารณสุขและระดับประเทศ 

160,000 โรงพยาบาลและหนว่ยงานใน
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที ่8 

เขตบริการสุขภาพที ่8 มี
หน่วยงานในเครือข่ายการ
จัดท า antibiogram อยา่ง
น้อยจ านวน 10 โรงพยาบาล 

10 แห่ง 1. นุชรัตน์ พันธะศร ี
2. อรทัย สุพรรณ 

9 609-1112-P052-
J4733-10 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
ตรวจวิเคราะห ์แคดเมียมและตะกั่วใน
อาหาร 

300,000 ห้องปฏิบัติการอาหาร ด าเนินการตามแผนได ้     
ร้อยละ 95 

2 รายการ
ทดสอบ 

1. จิราพร ชูเสน 
2. อรทัย สุพรรณ 

10 609-1112-P052-
J4733-11 

ภารกิจหลัก โครงการส ารวจคณภาพสินค้าทีจ่ าหนา่ย
บริเวณชายแดน ประจ าปี 2558 

300,000 อาหารชายแดน ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งไม่น้อย
ร้อยละ90 ของเปูาหมาย 

60 ตัวอยา่ง เกตุ สินเทศ 

11 609-1112-P021-
J4722-04 

โครงการ
สนับสนุน 

งานบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ 120,000 ไม่ใส่ข้อมูล ร้อยละ 95 ด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

95 ร้อยละ 1. จินตนา ยิ้มสนิท 
2. ณัฐสุรีย์ พิมพาเรือ 
3. อรทัย สุพรรณ 

12 609-1112-P024-
J4725-15 

โครงการ
สนับสนุน 

งานบริหารจัดการภายใน 950,000 ฝุายบริหาร ร้อยละ95ด าเนินการได้     
ตามแผน 

2 เร่ือง จินตนา ยิ้มสนิท 

13 609-1112-P051-
J4732-09 

โครงการ
สนับสนุน 

งานบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ 235,000 ฝุายบริหารงานทัว่ไป ร้อยละ 95 ด าเนินการได้   
ตามแผน 

1 เร่ือง 1. สุทธิพจน์ เช้ือสาวะถ ี
2. อรทัย สุพรรณ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
14 609-1112-P052-

J4733-12 
โครงการ
สนับสนุน 

งานบริหารจัดการภายใน 400,000 ฝุายบริหารงาน ร้อยละ 95 ด าเนินการได้   
ตามแผน 

1 เร่ือง 1. จินตนา ยิ้มสนิท 
2. ณัฐสุรีย์ พิมพาเรือ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 610-1112-P021-

J4722-02 
ภารกิจหลัก โครงการศึกษาคุณภาพและพัฒนาวิธีตรวจ

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
200,000 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใน

เขตบริการสุขภาพที่ 9 สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนเฝูาระวังและคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้และประชาชนทัว่ไป
รับทราบข้อมูลความปลอดภยัของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพเครื่องดื่มน้ าหมัก  

1 เร่ือง ศศิธร สุกรีฑา 
ไพริน หาปัญนะ 

2 610-1112-P022-
J4723-03 

ภารกิจหลัก การประชุมประสานแผนการด าเนินงาน
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที ่๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

100,000 เจ้าหน้าที่จากส านกังานสาธารณสุข
จังหวัดและโรงพยาบาล ในเขต
พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 

จ านวนครั้งที่จัดประชุม
เครือข่าย 

1 ครั้ง ไพริน หาปัญนะ 

3 610-1112-P022-
J4723-05 

ภารกิจหลัก บูรณาการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร 
ยา เครื่องส าอาง, รังสีและเครื่องมือแพทย์ 
ในพื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ 

2,100,000 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ที่ด าเนินการด้าน
อาหาร ยา/ยาจากสมุนไพร 
เครื่องดื่ม น้ าและน้ าแข็ง เครื่อง
และห้องเอกซเรย ์เครื่องวัดความ
ดันโลหิตและเครื่องวัดแอลกอฮอล์
ในเลือดโดยวิธีเปาุลมหายใจ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกลุ่มเสี่ยง
ประเภทครีมและโลชั่น ที่มี
สรรพคุณรักษาสิว ฝูา ท าให้หนา้
ขาว ในพื้นที่สุขภาพเขตนครชัย
บุรินทร ์

จ านวนตวัอยา่งที่ตรวจ
วิเคราะห ์

1685 ตัวอยา่ง บรรจง กิติรัตน์ตระการ 
ไพริน หาปัญนะ 
ประภาพรรณ พรหมหิรัญ
กุล 
สุภาคี สยุมภูรุจินันท ์
พรสถิต มีสถิตย ์
ศศิธร สุกรีฑา 
พัชรี อินทิยศ 
สมชาย สิทธิโอภากุล 
วิมลมาศ ศิริวาณิชย ์
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
4 610-1112-P052-

J4733-06 
ภารกิจหลัก โครงการประเมินความเส่ียงจากการ

บริโภคกาแฟลดน้ าหนกัและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 

500,000 ประชาชนในเขต 9 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
กาแฟและผลิตภัณฑ์ลด
น้ าหนัก 

1 เร่ือง วิมลมาศ ศิริวาณิชย์ 

5 610-1112-P011-
J4726-01 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการธ ารงรักษาและพัฒนา ระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

200,000 บุคลากรของห้องปฏบิัติการอาหาร 
ยา รังสีและเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
พิษวิทยา และพยาธวิิทยาคลินิก 
จ านวน 6 ห้องปฏิบัติการ กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและวิชาการ และ
ฝุายบริหารทัว่ไป 

ห้องปฏิบัติการได้รับการต่อ
อายกุารรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2005 , ISO 
15189 : 2007/2012  

6 ห้องปฏิบัติก
าร 

นิตยา โคขุนทด 
ไพริน หาปัญนะ 

6 610-1116-P011-
J4726-03 

โครงการ
สนับสนุน 

ครุภัณฑ์เงินงบประมาณเหลือจ่าย (เครื่อง
ซักผ้า) 

35,900  ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

7 610-1116-P011-
J4726-04 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์เงินงบประมาณเหลือ
จ่าย ครั้งที่ 2 (อ่างน้ าความถี่สูง) 

75,000  ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

8 610-1116-P011-
J4726-05 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์เงินงบประมาณเหลือ
จ่าย ครั้งที่ 2 (เครื่องท าลายเอกสาร) 

28,000  ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

9 610-1116-P011-
J4726-06 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์เงินงบประมาณเหลือ
จ่าย ครั้งที่ 2 (เครื่องคอมพิวเตอร์) 

20,900  ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

10 610-1116-P011-
J4726-07 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์เงินงบประมาณเหลือ
จ่าย ครั้งที่ 2 (เตาไฟฟูาพร้อมเครื่องกวน
แม่เหล็ก) 

27,713  ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

11 610-1116-P011-
J4726-09 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์เงินงบประมาณเหลือ
จ่าย ครั้งที่ 2 (เครื่องฉายภาพ 3 มิติ) 

18,000  ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
12 610-1116-P011-

J4726-10 
โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์เงินงบประมาณเหลือ
จ่าย ครั้งที่ 2 (เครื่องชั่งความละเอียด 
0.01 กรัม) 

60,000  ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

13 610-1116-P051-
J4732-01 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือเครื่องวัดปริมาณความเข้มข้น
สารพันธุกรรม 

380,000 ห้องปฏิบัติการ ศวก.9 นครราชสีมา จ านวนเครื่องที่จัดซื้อ 1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

14 610-1116-P052-
J4733-02 

โครงการ
สนับสนุน 

การจัดซ้ือเครื่องสูบสุญญากาศแบบไม่ใช้
น้ ามัน 

1,430,000 ห้องปฏิบัติการ ศวก.9 นครราชสีมา จ านวนเครื่องสูบสุญญากาศ
แบบไม่ใช้น้ ามันที่จัดหา 

1 เครื่อง ไพริน หาปัญนะ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 611-1112-P022-

J4723-05 
ภารกิจหลัก โครงการการทดสอบและตรวจสอบความ

ถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ในผลิตภัณฑ์
สุขภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 
10 อุบลราชธาน ี

200,000 ไม่ใส่ข้อมูล ข้อมูลการทดสอบความถูกตอ้ง
ของวิธ ี

3 เร่ือง อารยา พละมัย 

2 611-1112-P024-
J4725-08 

ภารกิจหลัก โครงการการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคสาธารณสุข 

583,200 1.  หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกบั
งานคุ้มครองผู้บริโภค  
2.  ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน  
3.  ผู้บริโภค/ประชาชน 

จ านวนตวัอยา่งจากหน่วยงาน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

900 ตัวอยา่ง อารยา พละมยั 

3 611-1112-P051-
J4732-09 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาเครือข่ายหอ้งปฏิบัติการ
เพื่อรองรับอาเซียน(พรบ.เชื่ือโรค โรคข้าม
พรมแดน โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อบุัติซ้ า โรค
คอตีบ และเฝูาระวังเช้ือดื้อยาจุลชีพ) 

410,000 1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
งานคุ้มครองผู้บริโภค 2. 
ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน 3. 
ผู้บริโภค/ประชาชน 

ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 85 แห่ง อารยา พละมยั 

4 611-1112-P052-
J4733-12 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพงานบรกิารด้าน
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 อุบลราชธาน ี

800,000 หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ใน
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 

จ านวนตวัอยา่งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่
รับผิดชอบ 

3500 ตัวอยา่ง อารยา พละมยั 

5 611-1112-P011-
J4726-01 

โครงการ
สนับสนุน 

การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและ
การบริหารระบบคุณภาพตาม ISO 
9001:2008/2015 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ป ี2558 

500,000 1.บุคลากรทุกคนในทุกกลุ่มงาน/
งาน/ฝุาย ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที1่0 อุบลราชธาน ี
จ านวน 65 คน 
 2. ห้องปฏิบัตกิารของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที1่0 
อุบลราชธาน ีจ านวน 7 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการ 7 ห้องปฏิบัติ 
การ 

อารยา พละมยั 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 611-1112-P051-

J4732-13 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธาน ี

100,000 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 อุบลราชธานี 
จ านวน 65คน. 

ห้องปฏิบัติการของศวกที ่10 
ได้รับการพัฒนาความปลอดภัย 

1 แห่ง อารยา พละมยั 

7 611-1116-P051-
J4732-01 

โครงการ
สนับสนุน 

ชุดท าระเหยแบบสุญญากาศ จ านวน 1 ชุด 300,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธาน ี

ศูนย์ฯ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แลว้เสร็จทัน
ภายในไตรมาสแรก 

1 ชุด อารยา พละมยั 

8 611-1116-P051-
J4732-02 

โครงการ
สนับสนุน 

เตาเผาอุณหภูมิสูง (MUFFLE FURNACE) 
จ านวน 1 เครื่อง 

200,000 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 อุบลราชธาน ี

ศูนย์ฯ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
และเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2558 
แล้วเสร็จทันในไตรมาสแรก 

1 เครื่อง อารยา พละมยั 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 612-1112-P011-

J4726-01 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร

อ้างอิงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

368,520 ระบบคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ 
แพทย์และสาธารณสุขได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐาน 
สากล 

100 ร้อยละ จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 

2 612-1112-P021-
J4722-03 

ภารกิจหลัก การเฝูาระวังการแพร่กระจายของเช้ือ 
Legionella spp. ในโรงแรม อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีของศูนย์
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 
สุราษฎร์ธาน ีเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

300,000 หน่วยงานรัฐบาล เอกชน และ
สถานประกอบการในพื้นทีจ่ังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

จ านวนผลงานวจิัยที่ด าเนิน
แล้วเสร็จ 

1 เร่ือง จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

3 612-1112-P022-
J4723-02 

ภารกิจหลัก การศึกษาระดับอ้างอิงของปริมาณรังสีที่
ผู้ปุวยได้รับจากการถา่ยภาพรังสีวินิจฉัย
ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการที ่11 ปี พ.ศ. 2558 

100,000 โรงพยาบาลที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
เต้านม ในเขตเครือข่ายบริการที ่
11 

ได้ค่าระดับอ้างอิงของปริมาณรังสีที่
ผู้ปุวยได้รับจากการถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมใน
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 11 

1 ค่า จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

4 612-1112-P022-
J4723-06 

ภารกิจหลัก โครงการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง
ด้านชันสูตรสาธารณสุขและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สุราษฎร์ธาน ี

1,510,000 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกับสขุภาพและ
ตัวอย่างด้านชันสูตรสาธารณสุข ใน
พื้นทีร่ับผิดชอบของศูนย์วทิยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุราษฎรธ์าน ี
 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้สื่อสาร 5 เร่ือง จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

5 612-1112-P051-
J4732-05 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
ชันสูตรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเาเซียน ปีงบประมาณ 
2558 

1,050,000 ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สุราษฎร์ธาน ี

ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 
สุราษฎร์ธานี สามารถเปิดให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

อุบัติซ้ าและโรคข้ามพรมแดนทีเ่ป็น
ปัญหาสาธารณสขุ  

100 ร้อยละ จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
6 612-1112-P052-

J4733-04 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร

ด้านตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพือ่
รองรับประชาคมอาเซียน 

500,000 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารใน
การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนใน
อาหาร 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
การตรวจวิเคราะห ์

1 วิธ ี จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

7 612-1112-P071-
F0000-07 

โครงการ
สนับสนุน 

สนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพงบประมาณ พ.ศ. 2558 

700,000 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/Cosmetic 
safety 

จ านวนตวัอยา่ง 80 ตัวอยา่ง จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

8 612-1116-P011-
J4726-02 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(เครื่องตรวจวัดสารแบบฟลูออเรสเซนส์ 
ส าหรับเอชพีแอลซี) 

640,000 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัดสารระบบฟลูออ
เรสเซนส์ ส าหรับเอชพีแอลซี 

1 เครื่อง จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

9 612-1116-P022-
J4723-01 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ชุด
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์) 

600,000 ระบบคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ 100 ร้อยละ จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

10 612-1116-P022-
J4723-03 

โครงการ
สนับสนุน 

ก่อสร้างอาคารอ านวยการ คสล. 3 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอย 1,475.50 ตารางเมตร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธาน ี
ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 หลัง 

11,462,800 โรงพยาบาลที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
เต้านม ในเขตเครือข่ายบริการที ่
11 

เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ 100 ร้อยละ จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 613-1112-P021-

J4722-03 
ภารกิจหลัก การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เชื้อ Bacillus 

cereus ด้วยวิธ ีPolymerase Chain 
200,000 เช้ือ B. cereus วิธีตรวจยืนยันเช้ือ B.cereus 1 วิธ ี จ ารัส พูลเกื้อ 

2 613-1112-P022-
J4723-04 

ภารกิจหลัก โครงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภยั จากการใช้เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉยัทางการแพทย ์ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

200,000 โรงพยาบาลและสถานบริการด้าน
สาธารณสุข เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพังงา 

จ านวนไม่น้อยกวา่ 110 เครื่อง 1. จเร วุฒิศาสน์ 
2. จ ารัส พูลเกื้อ 

3 613-1112-P051-
J4732-06 

ภารกิจหลัก การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1,050,000 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล ส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ ประชาชนทัว่ไป และ
หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถาน
ประกอบการต่างๆ เป็นต้น 

ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่ง       
ไม่น้อยกวา่  

1300 ตัวอยา่ง จ ารัส พูลเกื้อ 

4 613-1112-P052-
J4733-07 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการเฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เขตจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และ
พังงา ปี 

500,000 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ภาค
ประชาชนและหนว่ยงาน 

ตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกวา่ 1700 ตัวอยา่ง จ ารัส พูลเกื้อ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  

  



 

 

88 
 

14. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 614-1112-P011-

J4726-19 
ภารกิจหลัก พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏบิัติการศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่12 สงขลา 
1,000,000  ไม่ใส่ข้อมูล พัฒนาระบบคุณภาพ 

ISO17025 ISO/IEC 17043 
ISO 15189 ISO 15190 

4 ระบบ มงคล พัทธโน 

2 614-1112-P021-
J4722-15 

ภารกิจหลัก โครงการเพิ่มขีดความสามารถการตรวจ
วิเคราะห์สารพิษกลุ่ม TPH 

100,000 blood  มาตรฐานการตรวจวิเคราะห ์ 1 ฉบับ มงคล พัทธโน 

3 614-1112-P021-
J4722-17 

ภารกิจหลัก โครงการ พัฒนาศักยภาพการตรวจ
วิเคราะห์ปรอทในปัสสาวะ 

120,000 ปัสสาวะ จ านวนมาตรฐาน             
การปฏิบัติงาน 

1 ฉบับ มงคล พัทธโน 

4 614-1112-P024-
J4725-01 

ภารกิจหลัก โครงการ พัฒนาศักภาพการตรวจโรคเร้ือน
ทางห้องปฏิบัติการในทศวรรษแห่งการ
ก าจัดโรคเร้ือน เขตบริการสุขภาพที่ 12 

88,880 ห้องปฏิบัติการ ระดับทุติยภูมิ ตตยิ
ภูมิ ในเขตบริการสุขภาพที ่12 

ร้อยละ ของห้องปฏิบัตกิาร
เครือข่ายผ่านการอบรมและมี
ความพร้อมสามารถตรวจโรค
เร้ือนทางห้องปฏิบัติการได้ 

100 ร้อยละ มงคล พัทธโน 

5 614-1112-P024-
J4725-02 

ภารกิจหลัก โครงการ เฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และดรง
เรียนในถิ่นถุรกันดารสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

250,000 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
และ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ใน
พื้นที่ สงขลา ปัตตาน ียะลา 
นราธิวาส 

จ านวนโรงเรียนเปูาหมายได้รับ
การตรวจคุณภาพน้ าดื่มไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (56แห่ง) 

70 แห่ง มงคล พัทธโน 

6 614-1112-P024-
J4725-10 

ภารกิจหลัก โครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไซบูทรามีนใน
ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนัก 

150,000 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุม
น้ าหนักในรูปแบบแคปซูล 

จ านวนรายการทดสอบ 1 รายการ
ทดสอบ 

1. ธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ ์
2. มงคล พัทธโน 

7 614-1112-P051-
J4732-06 

ภารกิจหลัก โครงการ พัฒนาการตรวจ เอช แอล เอ บี 
อัลลีล ในผู้ปุวยที่รับยารักาาโรคเก๊าท์ 

50,000 ตัวอยา่งเลือดส่งตรวจหายีนแพ้ยา
ในผู้ปุวยที่เริ่มรับยารักษาโรคเก๊าท ์
ที่ได้รับจากห้องปฏบิัติการเขตพื้นที่
ภาคใต้ 

จ านวนรายการทดสอบที่เปิด
ให้บริการได้ 

1 รายการ มงคล พัทธโน 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
8 614-1112-P051-

J4732-07 
ภารกิจหลัก พัฒนาการตรวจ alpha thalassemia 1 

ด้วยชุดทดสอบน้ ายาของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กบัเครื่องเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Light 
Cycler 480 

150,000 จ านวนตวัอยา่งทดสอบ รายงานการประเมินความ
ถูกต้องของชุดน้ ายาทดสอบ 
กับเครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมในสภาพจริง light 
Cycler 480 

1 ฉบับ มงคล พัทธโน 

9 614-1112-P051-
J4732-09 

ภารกิจหลัก โครงการ ประเมินคุณภาพการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่างปัสสาวะ(External 
Quality Asseesment Scheme For 
Urine Pregnancy Testing) 

200,000 ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล พื้นที่ 
14 จังหวัดภาคใต้ 

ด าเนินการให้บริการโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ 

2 รอบ มงคล พัทธโน 

10 614-1112-P052-
J4733-03 

ภารกิจหลัก โครงการ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เพื่อรองรับอาเซ่ียน 

150,000 ไม่ใส่ข้อมูล รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ
(อคราทอคซิน ด้วย HPLC) 

1 รายการ มงคล พัทธโน 

11 614-1112-P052-
J4733-04 

ภารกิจหลัก โครงการ พัฒนาศักยภาพตรวจวิเคราะห์
การปนเปื้อน DNA สุกร ในอาหารฮาลาล 
ด้วยวธิี Real Time PCR 

150,000 ไม่ใส่ข้อมูล สามารถตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้อน DNA สุกร ในอาหาร
ฮาลาล ด้วยวธิี Real Time 
PCR 

1 วิธ ี มงคล พัทธโน 

12 614-1112-P052-
J4733-05 

ภารกิจหลัก โครงการ ประเมินความเส่ียงตะกัว่ ปรอท 
และแคดเมี่ยมจากการบรโิภคสัตว์น้ า
ทะเลสาบสงขลา ป2ี558-2559 

700,000 ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนตวัอยา่งที่เป็นตัวแทน
ศึกาาสถานการณ์การปนเปือ้น 
ปริมาณตะกั่ว ปรอท และ
แคดเมียมตกค้างในสัตว์น้ า
ทะเลสาบสงขลาในปี 2558 

200 ตัวอยา่ง มงคล พัทธโน 

13 614-1112-P024-
J4725-11 

 

โครงการ
สนับสนุน 

โครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ปริมาณกลูตาไธโอน ในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 

150,000 ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนรายการทดสอบที่ห้อง
ปฏิบัติ การพัฒนาได ้

1 รายการ มงคล พัทธโน 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
14 614-1112-P031-

J4730-12 
โครงการ
สนับสนุน 

โครงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบัติการยา 

100,000 ไม่ใส่ข้อมูล จ านวนรายงานการประเมินผล 3 ประเภท/
ตัวอยา่ง 

มงคล พัทธโน 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1 615-1112-P011-

J4726-02 
ภารกิจหลัก การธ ารงรักษาการรับรองความสามารถ 

และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตการแพทย์ที่ 12/1 ตรัง สู่
ประชาคมอาเซียนร ์

1,500,000 ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือ
แพทย ์ห้องปฏบิัติการยาและวัตถุ
เสพติด ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยาคลินิก 
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่12/1 
ตรัง ธ ารงรักษาระบบคุณภาพ
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025 และ ISO 15189 
ส าหรับรายการทดสอบ/สอบ
เทียบที่ผ่านการรับรอง 

216 รายการ 1. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 
2. ธรรญชนก พิทกัษ ์

2 615-1112-P012-
J4727-03 

ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการและหนว่ยบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ประจ าปี 2558 

280,000 หน่วยบรกิารสาธารณสุขในจังหวัด
ตรัง พัทลุง และสตูล ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิและตตยิภูม ิจ านวน 29 
แห่ง และหนว่ยบริการระดับปฐม
ภูมิ จ านวน 326  แห่ง  

ร้อยละของหนว่ยงานบรกิาร
ได้รับการตรวจประเมิน 

60 ร้อยละ 1. ทิพวรรณ กังแฮ 
2. สุภาภรณ์ นยิมแกว้ 
3. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 

3 615-1112-P012-
J4727-04 

ภารกิจหลัก พัฒนาห้องปฏบิัติการทางรังสีวินิจฉยัใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

120,000 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดตรัง พัทลุง 
และ สตูล  

จ านวนโรงพยาบาลในเขต
จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 
ได้รับการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์ฯ  

17 แห่ง 1. ศิริวรรณ จูเลียง 
2. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 

4 615-1112-P021-
J4722-05 

ภารกิจหลัก การเฝูาระวังปริมาณรังสีที่ผู้ปุวยได้รับจาก
การถ่ายภาพรังสีวินิจฉยัในเขตจังหวัดตรัง 
พัทลุง และสตูล 

119,930 โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก 
ที่มีการใช้เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขต
จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 

มีข้อมูลผลการประเมินปริมาณ
รังสีทีผู่้ปุวยได้รับจากการ
ถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย ในเขต
จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 

1 ฉบับ 1. ศิริวรรณ จูเลียง 
2. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 



 

 

92 
 

ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
5 615-1112-P021-

J4722-06 
ภารกิจหลัก โครงการศึกษาซีโรทัยป์ของเชื้อ 

Salmonella spp. ที่แยกได้จากผู้ปุวย 
อาหาร และน้ า ปี 2558 

230,000 ด าเนินการวิจยัในตัวอย่างเช้ือ 
Salmonella ที่แยกได้จากผู้ปุวย 
อาหาร น้ า และสิ่งแวดล้อมจาก
โรงพยาบาลศูนย ์และโรงพยาบาล
ทั่วไป ในภาคใต้ ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 สิ้นสุด กันยายน 
2558 จ านวน 150 ตัวอยา่ง 

บทเรียนหรือรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความ
เส่ียงโครงการศึกษาซีโรทัยป์
ของเช้ือ Salmonella spp. ที่
แยกได้จากผู้ปุวย อาหาร น้ า 
และสิ่งแวดล้อม ป ีพ.ศ. 2558  

1 ฉบับ 1. สุภาภรณ์ นยิมแกว้ 
2. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 

6 615-1112-P021-
J4722-07 

ภารกิจหลัก การเฝูาระวังเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella 
spp.) ในโรงแรมจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 
2558 

150,000 ด าเนินการวิจยัในตัวอย่างน้ าจาก
หอผึ่งเย็น และก๊อกน้ า ในโรงแรม
จังหวัดตรัง เดือนตุลาคม 2557 
สิ้นสุด กันยายน 2558 จ านวน 50 
ตัวอยา่ง 

มีบทเรียนหรือรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความ
เส่ียงการเฝูาระวังเช้ือลีจิ
โอเนลลา (Legionella spp.) 
ในโรงแรมจังหวัดตรัง 

1 ฉบับ 1. สุภาภรณ์ นยิมแกว้ 
2. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 

7 615-1112-P021-
J4722-08 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังการปนเปื้อนโลหะหนกั
และเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่จ าหน่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 
12/1 ตรัง 

500,000 ตัวอยา่งยาเครื่องส าอางประเภท
แปูงแข็ง ลิปสติก และทาหนา้ 
ประเภทละ 10 ตัวอยา่ง รวม
จ านวน 30 ตัวอย่าง 

มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการเฝูาระวัง
การปนเปื้อนโลหะหนักและ
เช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

1 ฉบับ 1. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 
2. ภก.ธงชาติ ทรพัย์
จอมทอง 

8 615-1112-P022-
J4723-10 

ภารกิจหลัก การเฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านยา เครื่องส าอาง สมุนไพร และยาคดี
ทางห้องปฏิบัติการ 

 

100,000 ตัวอยา่งยา เครื่องส าอาง สมุนไพร 
และยาคด ี

มีบทเรียนหรือรายงานการ
ตรวจวิเคราะห์ขอ้มูล ประเมิน
ความเส่ียงผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านยา/สมุนไพร/เครื่องส าอาง  

1 เร่ือง 1. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 
2. เภสัชกรคมกฤช ร ามะ
นะกิจจะ 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
9 615-1112-P022-

J4723-14 
ภารกิจหลัก การเฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย ์ในจังหวัด
ตรัง พัทลุง และสตูล 

60,000 ตัวอยา่งส่งตรวจจากผู้ปวุยใน
จังหวัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12/1 ตรัง รับผิดชอบ 
ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 
รวมทั้งตัวอย่างจากจังหวัดใกล้เคียง 
จ านวน 5,500 ตัวอยา่ง  

มีบทเรียนหรือรายงานการ
ตรวจวิเคราะห์ขอ้มูล ประเมิน
ความเส่ียงผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านยา/สมุนไพร/เครื่องส าอาง 

1 เร่ือง สุพิน ยอดทอง ลูอิส 
สุภาภรณ์ นยิมแกว้ 

10 615-1112-P024-
J4725-11 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

1,250,000 ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดา้น
อาหาร ได้แก่ น้ า อาหาร เครื่องดื่ม 
ในจังหวัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รับผิดชอบ 
ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 
จ านวน 1,200 ตัวอยา่ง 

ร้อยละของตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สุขภาพดา้นอาหารที่ได้รับ 
ได้รับการตรวจเพื่อเฝูาระวัง 

100 ร้อยละ 1. นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี 
2. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 

11 615-1112-P031-
J4730-01 

ภารกิจหลัก สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพตดิ
และการควบคุมตวัยาและสารเคมี 

600,000 หน่วยงานที่เกีย่วข้องตัวอย่างยา
เสพติดกับการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง 

ร้อยละ 100 ของผลการตรวจ
วิเคราะห์ฯ แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามคู่มือ
การให้บริการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่12/1 
ตรัง 

100 ร้อยละ จินตนา กรดเต็ม 

12 615-1112-P051-
J4732-15 

ภารกิจหลัก โครงการเฝูาระวังโรคติดเชื้อและโรคธาลัส
ซีเมียทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุขในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล 

1,050,000 ตัวอยา่งส่งตรวจจากผู้ปวุยใน
จังหวัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12/1 ตรัง รับผิดชอบ 
ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล 
รวมทั้งตัวอย่างจากจังหวัดใกล้เคียง 
จ านวน 5,500 ตัวอยา่ง 

มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประเมินความเส่ียงของ
โรคธาลัสซีเมีย  

1 ฉบับ 1. สุภาภรณ์ นยิมแกว้ 
2. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 
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ล าดับ รหัสงบประมาณ 
ประเภท
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
ผู้รายงาน 

ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 
13 615-1112-P052-

J4733-13 
ภารกิจหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร

อาหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 
12/1 ตรังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ 2557 – 2558 

500,000 สามารถตรวจวิเคราะห์อาหาร
น าเข้า ได้แก่ ชนิดสารพิษจากเช้ือ
รา เช่น อฟลาทอกซิน ชนิดและ 

ได้รับการรับรองความสามารถ
ทางห้องปฎิบัติการ  

2 รายการ 1. นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี 
2. สุพิน ยอดทอง ลูอิส 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตวัชี้วัดทีเ่หลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC)  
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 สรุปโครงการบูรณาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงปบระมาณ 2558 

ล าดับ รหัสโครงการ 
ผลผลิต/
กิจกรรม 

แผนงานบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน

หน่วยงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
1 810-1112-P011-

J4727-02 
P011 โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ 
นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

1.งานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถให้บริการรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ให้มีความ
ปลอดภัย ไดม้าตรฐานตามหลักวิชาชีพ เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมารับบริการ 
2.มีเครือข่ายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยทุกจังหวัด 
3.ประชาชนท่ีมารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีใน
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับบริการทีด่ี โดย
มีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีน้อยที่สุด 

    5,135,000  16  รส  

2 812-1112-P012-
J4727-02 

P012 โครงการพัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติทางการ
แพทย ์ประจ าปี 2558 

ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ จ านวน 
918 แห่ง  

1 มีการสรา้งเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
บริการ เพื่อการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสนับสนุนระบบการรับส่งต่อผู้ปุวย โดยมี
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้ 
2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมิน
และรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ประชาชนได้รับบริการทีม่ีคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ทุกระดับ  

6,110,000 
 

16  สมป  

3 801-1112-P021-
J4722-01 

P021 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมุนไพรไทยท่ีมีใช้ในท้องถิ่น 

 1.ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์   
2.คณะกรรมการ
จัดท าต ารายา
สมุนไพร  

1.ได ้ Monograph  ของสมุนไพร  ที่สามารถน าไปใช้
ควบคุมคุณภาพสมุนไพรทีม่ีใช้ในท้องถิ่น  ซึ่งจะเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค  และแพทย์ให้ได้สมุนไพรที่มีคณุภาพ 

2,350,000  14  สจว  
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ล าดับ รหัสโครงการ 
ผลผลิต/
กิจกรรม 

แผนงานบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน

หน่วยงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
4 813-1112-P022-

J4723-15 
P022 โครงการคณุภาพสมุนไพร

ไทย 
 ผู้ผลติวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลติภณัฑ์
จากสมุนไพร/ยา
ต ารับจากสมุนไพร 
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน   

1. วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารบัจาก
สมุนไพร ไดร้ับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพและความปลอดภัย 
2.  หน่วยผลิตเปูาหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน 
3.  บุคลากรทางการแพทย ์เกิดความมั่นใจในการสั่งใช้ยา
สมุนไพร 
4.  ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย 
5.  ประชาชนได้รับการสื่อสารความเสีย่ง เพื่อแจ้งเตือนภัย
ด้านสมุนไพร 
6.  ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยสามารถแข่งขัน
ทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากล 

    3,300,000  15  สวพ  

5 811-1112-P023-
J4724-01 

P023 โครงการพัฒนาตลาดกลาง
ค้าส่งผักสด/ผลไมส้ดและ
Mega stores เพื่อผู้บริโภค
ปลอดภัย 

 ตลาดกลางค้าส่ง 
28 แห่ง และตลาด
ขนาดใหญ่ 1 แห่ง 
รวม 29 แห่ง  

1.  ผู้ประกอบการ พ่อ แม่ค้า ในตลาดกลางค้าส่ง มีความรู้
และความเข้าใจถึงพิษภัยของสารเคมีก าจัดแมลง เพื่อใช้
เลือกแหล่งซื้อผักสด/ผลไมส้ดที่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัด
แมลง และ วิธีล้างผักท่ีถูกต้อง เพื่อลดปัญหาความเจ็บปุวย
ของผู้บริโภคทีไ่ดร้ับสารเคมีก าจัดแมลงในผักสด/ผลไมส้ด
ที่บริโภค 
2.  ตลาดกลางค้าส่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการและพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินรับรอง
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดได ้
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บรโิภคดา้น
สุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย มีการด าเนินงานแบบ
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

12,710,000  15  สคอ  
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ล าดับ รหัสโครงการ 
ผลผลิต/
กิจกรรม 

แผนงานบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน

หน่วยงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
6 809-1112-P024-

J4725-03 
P024 โครงการประกันคณุภาพยา  โรงพยาบาลรัฐทั่ว

ประเทศ   
มีการเฝูาระวังคุณภาพยาท่ีใช้ในโรงพยาบาลอย่างเป็น
ระบบ หน่วยบริการสาธารณสุขสามารถน าข้อมลูดังกล่าว
ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ยาที่มี
คุณภาพ ประชาชนไดร้ับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคณุภาพ 

15,550,000 13  สยวส  

7 811-1112-P024-
J4725-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P024 โครงการบรูณาการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) 

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้านอาหาร  

1. ได้สถานการณ์ความปลอดภัยดา้นอาหารตาม
กลุ่มเปูาหมาย โดยประเมินจากผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
2. บุคคลากรดา้นการตรวจวิเคราะห์อาหารไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัตงิานตรวจวิเคราะห์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ประกอบการผลิตอาหารได้รับการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมของในการเฝูาระวังความปลอดภัยด้าน
อาหารและกระตุ้นผู้ประกอบการในการพัฒนาเพื่อไดร้ับ
การรับรองอาหารปลอดภัย 
4. ผู้บริโภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย
อาหารเพื่อใช้ในการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัย 
5. สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทยและเป็นการสนบัสนุน
การท่องเที่ยว 
6. สนับสนุนให้ยุทธศาสตรค์วามปลอดภัยด้านอาหาร
ตลอดห่วงโซ่ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ทุกระดับชั้น 

   27,000,000  15  สคอ  
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ล าดับ รหัสโครงการ 
ผลผลิต/
กิจกรรม 

แผนงานบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน

หน่วยงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
8 809-1112-P031-

J4730-02 
P031 สนับสนุนการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ, 
โรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน, กรม
ราชทัณฑ,์ 
หน่วยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ  

1. ประชาชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้รบัผลการตรวจยาเสพติด
ในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดในปัสสาวะที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว 
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปูองกันการ
แพร่ระบาดของสารเสพตดิชนิดใหม่ หรือสารทดแทน หรือ
จากการน ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด3.
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการตรวจคดักรองสารเสพติดใน
ปัสสาวะด้วยชุดทดสอบที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
และมีประสิทธิภาพ 

65,743,800 16  สยวส  

9 808-1112-P051-
J4732-08 

P051 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
เฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
(Lab Network Capacity 
Building and AMR) 

 โรงพยาบาลในเขต
บริการสุขภาพ 12 
เขตทั่วประเทศ ที่มี
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเ์ชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค  

1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากหอ้งปฏิบัติการ อ้างอิง
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่สามารถ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมีทีม่ีความส าคัญ ตาม
แนวทาง IHR และ CBRN ด้วยเทคโนโลยีที่ยอมรับตาม
เกณฑส์ากล 
2. ได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศเพื่อใช้เป็น
แนวทางก าหนดนโยบายการใช้ยาระดับชาต ิ 
3. ท าให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรค และ
คุณลักษณะความแตกตา่งทางสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค ที่
กระจายในแตล่ะภาคของประเทศ 
4. พัฒนาความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์ใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

    3,000,000  14  สวส  
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ล าดับ รหัสโครงการ 
ผลผลิต/
กิจกรรม 

แผนงานบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน

หน่วยงาน 
เจ้าภาพ

หลัก 
10 808-1112-P051-

J4732-08 
P051 โครงการพัฒนาระบบจดัการ

ความเสีย่งห้องปฏิบัติการ
ชีวภาพ (Biorisk 
Management) 

 เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
โรงพยาบาล
เครือข่าย  

เพื่อจัดท าหลักสูตรและเครื่องมือท่ีใช้ในการอบรมถ่ายทอด
ความรู ้"การจดัการความเสีย่งด้านชีวภาพ"  

4,000,000 14  สวส  

รวม 144,898,800      
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รายละเอียดโครงการบูรณาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดที ่1 
หมายเหต ุ

ช่ือ เปูาหมาย หน่วยนับ 
810-1112-
P011-
J4727-02 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

พัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินจิฉัย
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2,500,000 รส อติภา ชูแตง ร้อยละ 70 ของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพงานบริการ
รังสีวินิจฉัยฯ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

627 แห่ง  
100,000 ศวกท่ี 01 วิทยาคม ผาพิศาล 25 แห่ง  
160,000 ศวกท่ี 01/1 ภัทรวดี  สุกใส 26 แห่ง  
150,000 ศวกท่ี 02 อโณทัย ศรตีนไชย 12 แห่ง  
200,000 ศวกท่ี 03 ไตรทศ ขันศริ ิ

  
80 ร้อยละ  

155,000 ศวกท่ี 05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 11 แห่ง  

260,000 ศวกท่ี 06 นิตยา เพียรทรัพย ์ 24 แห่ง  
8,000 ศวกท่ี 07 ธีรวัฒน์ สุภาวัฒนพันธ ์ 10 แห่ง  

440,000 ศวกท่ี 08 อรทัย สุพรรณ 15 แห่ง  
150,000 ศวกท่ี 09  สุภาค ีสยุมภรูุจินันท์  25 แห่ง  
300,000 ศวกท่ี 10 พีรพงษ์ แสงประดับ 11 แห่ง  
130,000 ศวกท่ี 11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์ 11 แห่ง  
150,000 ศวกท่ี 11/1 จ ารัส พูลเกื้อ 8 แห่ง  
200,000 ศวกท่ี 12 มงคล พัทธโน 6 แห่ง  
120,000 ศวกท่ี 12/1 ศิริวรรณ จูเลียง 2 แห่ง  

รวม 5,135,000   รวม 828 แห่ง  
หมายเหตุ : 1.  ข้อมูลจ านวนตัวชีว้ัดได้จากการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 801  
  2.รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ช่องสีเทา) อ้างอิงชื่อจากข้อมูลผู้รับผิดชอบ ในปี 2557  เนื่องจากไม่ปรากฎรายชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการในระบบ DOC ปี 2558 
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติทางการแพทย์ ประจ าปี 2558 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดที ่1 
หมายเหต ุ

ช่ือ เปูาหมาย หน่วยนับ 
812-1112-
P012-
J4727-02 

โครงการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ ประจ าปี 
2558 

2,000,000 สมป อมรรัตน ์ทัศนกิจ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์ได้รบัการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 
และรับรองระบบคณุภาพ   

916 แห่ง  
280,000 ศวกท่ี 12/1 ทิพวรรณ กังแฮ 1 แห่ง  
200,000 ศวกท่ี 12 มงคล พัทธโน 6 แห่ง  
300,000 ศวกท่ี 11/1 จ ารัส พูลเกื้อ 1 แห่ง  
170,000 ศวกท่ี 11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์ 14 แห่ง  
540,000 ศวกท่ี 10 อารยา พละมัย 17 แห่ง  
150,000 ศวกท่ี 09 บุณยอร ยุทธยงค ์ 9 แห่ง  
300,000 ศวกท่ี 08 อรทัย สุพรรณ 9 แห่ง  
250,000 ศวกท่ี 07 สุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ 20 แห่ง  
200,000 ศวกท่ี 06 นิตยา เพียรทรัพย ์ 30 แห่ง  
200,000 ศวกท่ี 05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 20 แห่ง  
300,000 ศวกท่ี 04 วีณา เพชรบ่อแก 12 แห่ง  
300,000 ศวกท่ี 03 เจตน์ วันแต่ง 3 แห่ง  
300,000 ศวกท่ี 02 จิราภรณ์ ศรีสกลุ 1 แห่ง  
320,000 ศวกท่ี 01/1 1.ภัทรวดี  สุกใส 

2.พัชรินทร์ อุดปิน 
4 แห่ง  

300,000 ศวกท่ี 01 วิทยาคม ผาศาล 3 แห่ง  
รวม 6,110,000   รวม 1,068 แห่ง  

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจ านวนตัวช้ีวดัไดร้ับข้อมูลจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วันท่ี 25 มกราคม 2558 
   2. รายชื่อผู้รับผดิชอบโครงการ (ช่องสีเทา) อ้างอิงช่ือจากข้อมูลผู้รบัผิดชอบ ในปี 2557  เนื่องจากไม่ปรากฎรายชื่อผูร้ับผดิชอบในโครงการในระบบ DOC ปี 2558 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีใช้ในท้องถิ่น 

รหัสงบประมาณ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ/
เจ้าของโครงการ 

ตัวช้ีวัดที ่1 ตัวช้ีวัดที ่2 
ช่ือ เปูาหมาย หน่วยนับ ช่ือ เปูาหมาย หน่วยนับ 

801-1112-P021-
J4722-01 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมุนไพรไทยท่ีมีใช้ใน
ท้องถิ่น 

1,150,000 สจว 1.ปราณ ีชวลิตธ ารง 
2. นุจรี จันศร ี

สารสกัดที่ทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ 

15 ตัวอย่าง ข้อก าหนดคุณภาพ
สมุนไพร 

15 ชนิด 

50,000 ศวกท่ี 12/1 ณัฐชา ด้วงรัก 
50,000 ศวกท่ี 12 มงคล พัทธโน 
50,000 ศวกท่ี 11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
50,000 ศวกท่ี 10 อารยา พละมัย 

400,000 ศวกท่ี 09 พรสถิต มสีถิตย ์
50,000 ศวกท่ี 08 อรทัย สุพรรณ 
50,000 ศวกท่ี 07 ภาวด ีน้อยอาษา 
50,000 ศวกท่ี 06 เพิ่มสุข สุขเกษม 
50,000 ศวกท่ี 05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

250,000 ศวกท่ี 03 ไตรทศ จันศร ิ
50,000 ศวกท่ี 02 อโณทัย ศรตีนไชย 
50,000 ศวกท่ี 01/1 1. สุชิน สินไสวผล 

2. ภัทรวด ี
3. พัชรินทร์ อุดปิน 

50,000 ศวกท่ี 01 พนมเทียน จรบุร ี
รวม 2,350,000   รวม 15 ตัวอย่าง รวม 15 ชนิด 
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4. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดที ่1 
หมายเหต ุ

ช่ือ เปูาหมาย หน่วยนับ 
813-1112-
P022-
J4723-15 

โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 2,220,000 สวพ สมจิตร ์เนียมสกลุ หน่วยผลติได้รับการรับรองคุณภาพและ
ความปลอดภัยของวิธีวิเคราะห ์

40 แห่ง  

60,000 สคอ อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์  
60,000 สยวส 1.กัญญาภัค สุรพันธุ์สกลุ 

2.โสมขจี หงษ์ทอง 
 

50,000 สวส อุษาวดี ถาวระ  
60,000 ศวกท่ี 12/1 มณีรตัน์ สตุ๋า  
69,000 ศวกท่ี 12 มงคล พัทธโน  
40,000 ศวกท่ี 11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์  
30,000 ศวกท่ี 10 อารยา พละมัย  

150,000 ศวกท่ี 08 อรทัย สุพรรณ  
30,000 ศวกท่ี 07 เตือนใจ บุตรโคตร  
40,000 ศวกท่ี 06 นิตยา เพียรทรัพย ์  

190,000 ศวกท่ี 03 ไตรทศ ขันศริ ิ  
60,000 ศวกท่ี 02 อโณทัย ศรตีนชัย  
33,000 ศวกท่ี 01/1 วัชรา นพคุณ  

208,000 ศวกท่ี 01 วิทยาคม ผาศาล  
รวม 3,300,000   รวม 40 แห่ง  

หมายเหตุ : รายชื่อผูร้ับผดิชอบโครงการ (ช่องสีเทา) อ้างอิงช่ือจากข้อมูลผูร้ับผดิชอบ ในปี 2557  เนื่องจากไม่ปรากฎรายชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการในระบบ DOC ปี 2558 
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5. โครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สดและ Mega stores เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย 

 รหัส
งบประมาณ 

 แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ 
    (บาท) 

 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดที ่1 ตัวชี้วัดที ่2 ตัวชี้วัดที ่3 
ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ 

811-1112-
P023-
J4724-01 

โครงการพัฒนาตลาด
กลางค้าส่งผักสด/ผลไม้
สดและMega stores 
เพื่อผู้บริโภคปลอดภยั 

5,070,000 สคอ 1.อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ์ 
2.ปราณี นาคประสิทธิ ์

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การถ่ายทอดและ
พัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิชาการ 

4 ตลาด จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย 
ได้รับการถ่ายทอด
และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิชาการ
ไม่น้อยกวา่ 1,000 
คน 

200 คน ตลาดกลางค้าส่ง/
ตลาดขนาดใหญ่ 
อย่างน้อย 5 ตลาด 
ได้รับการพัฒนา
และจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบ สารพิษ
ในผักสด/ผลไม้สด 

1 ตลาด 

420,000 ศวกที ่12/1 1.นนทรัตน์ พรทรัพย์
มณ ี
2.สุพิน ยอดทอง ลูอิส 

1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 

350,000 ศวกที ่12 มงคล พัทธโน 1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 
300,000 ศวกที ่11/1 จ ารัส พูลเกื้อ 3 ตลาด 150 คน 0 ตลาด 
350,000 ศวกที ่11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์ 3 ตลาด 150 คน 1 ตลาด 
550,000 ศวกที ่09 1.กุลสุรีย์ ฉายเพิ่มศักดิ ์

2.สาครรัตน์ มนโมรา 
3.ไพริน หาปัญนะ 

6 ตลาด 300 คน 2 ตลาด 

500,000 ศวกที ่08 1.เกตุ สินเทศ 
2.อรทัย สุพรรณ 
3.จิราพร ชูเสน 

1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 

500,000 ศวกที ่07 1.น้อย ทองสกุลพานิชย ์
2.ดาราวรรณ เวียงยศ 

2 ตลาด 100 คน 0 ตลาด 

550,000 ศวกที ่06 1.นพวรรณ เทียงอวน 
2.นิตยา เพียรทรัพย ์

1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 

1,400,000 ศวกที ่05 กฤชญา อุ่นภกัดิ ์ 2 ตลาด 100 คน 0 ตลาด 
870,000 ศวกที ่03 1.พรทิพย์ ศรีศร 

2.โลมไสล วงค์จันตา 
1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 

750,000 ศวกที ่02 1.สมศรี ด ารงสวัสดิ์วิทย์ 
2.มธุรส ทาทอง 
3.ปาริฉัตร เปลี่ยนเฉย 

1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 

350,000 ศวกที ่01/1 วัชรา นพคุณ 1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 
350,000 ศวกที ่01 วิทยาคม ผาพิศาล 1 ตลาด 50 คน 0 ตลาด 
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 รหัส
งบประมาณ 

 แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ 
    (บาท) 

 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดที ่1 ตัวชี้วัดที ่2 ตัวชี้วัดที ่3 
ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ 

400,000 ศวกที ่10 อารยา พละมยั 1 ตลาด 50 คน 1 ตลาด 
 รวม 12,710,000   รวม 29 ตลาด รวม 1,450 คน รวม 5 ตลาด 

 หมายเหตุ :   รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ช่องสีเทา) อ้างอิงช่ือจากข้อมูลผูร้ับผดิชอบ ในปี 2557  เนื่องจากไม่ปรากฎรายชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการในระบบ DOC ปี 2558 
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6. โครงการประกันคุณภาพยา 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดที ่1 
หมายเหต ุ

ช่ือ เปูาหมาย หน่วยนับ 
809-1112-
P024-
J4725-03 

โครงการประกันคณุภาพยา 
 

9,140,000 สยวส โสมขจ ีหงษ์ทอง 
กัญญาภคั สุรพันธุส์กุล 
พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 

จ านวนรายการยา 
 

16 รายการ  

600,000 ศวกท่ี 12/1 เภสัชกรคมกฤช ร ามะนะ
กิจจะ 

3 รายการ  

520,000 ศวกท่ี 12 มงคล พัทธโน 1 รายการ  
150,000 ศวกท่ี 11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์ 3 รายการ  

1,400,000 ศวกท่ี 10 อารยา พละมัย 1 รายการ  
600,000 ศวกท่ี 09  

บรรจง กิติรตัน์ตระการ 
3 รายการ  

180,000 ศวกท่ี 08 อรทัย สุพรรณ 
ภัทรพล อุดมลาภ 

2 รายการ  

600,000 ศวกท่ี 07 เพียงใจ วงศ์สุวรรณ  1 รายการ  
680,000 ศวกท่ี 06 นิตยา เพียรทรัพย ์ 3 รายการ  
200,000 ศวกท่ี 05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 4 รายการ  
440,000 ศวกท่ี 03 วิสิฐศักดิ ์วุฒิอดิเรก 1 รายการ  
440,000 ศวกท่ี 02 นิภา สุวรรณกิจ 

สุมาลี ฤทธ์ิอุดม 
2 รายการ  

600,000 ศวกท่ี 01 วิทยาคม ผาศาล 2 รายการ  
รวม 15,550,000   รวม 42 รายการ  
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7. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดที ่1 ตัวชี้วัดที ่2 ตัวชี้วัดที ่3 
ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ 

811-1112-
P024-
J4725-08 
 

โครงการบูรณาการ
อาหารปลอดภัย (Food 
Safety) 
 

9,500,000 สคอ 1.ปราณี นาคประสิทธิ ์
2.อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ์ 
3.จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการตาม
แผนเฝูาระวังอาหาร
ปลอดภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ 
 

70,000 ตัวอยา่ง ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนการตรวจ
เฝูาระวังผลิตภัณฑ์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

4 เร่ือง ระดับความส าเร็จ
ของการจัด
ฝึกอบรม พัฒนา
บุคลากรร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

7 หลักสูตร 

750,000 ศวกที ่12/1 นนทรัตน์  พรทรัพย์มณ ี
1,000,000 ศวกที ่12 มงคล พัทธโน 

750,000 ศวกที ่11/1 จ ารัส พูลเกื้อ 
1,000,000 ศวกที ่11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
1,250,000 ศวกที ่10 อารยา พละมยั 
1,000,000 ศวกที ่09 ประภาพรรณ พรหม

หิรัญกุล 
1,750,000 ศวกที ่08 อรทัย สุพรรณ 
1,000,000 ศวกที ่07 น้อย ทองสกุลพานิชย ์
2,000,000 ศวกที ่06 นิตยา เพยีรทรัพย ์
2,000,000 ศวกที ่05 กฤชญา อุ่นภกัดิ ์
1,700,000 ศวกที ่03 โลมไสล วงค์จันตา 
1,250,000 ศวกที ่02 อโณทัย ศรีตนไชย 
1,000,000 ศวกที ่01/1 1. ภัทรวดี  สกุใส 

2. พัชรินทร์ อุดปิน 
1,050,000 ศวกที ่01 วิทยาคม ผาพิศาล 

รวม 27,000,000   รวม 70000 ตัวอยา่ง รวม 4 เร่ือง รวม 7 หลักสูตร 
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8. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดที ่1 ตัวชี้วัดที ่2 ตัวชี้วัดที ่3 
ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ 

809-1112-
P031-
J4730-02 
 

สนับสนุนการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

33,100,000 สยวส 1.โสมขจี หงษ์ทอง 
2.กัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล 
3.พรทิพย์ ดิษฐผ้ึง 

จ านวนตัวอย่างปัสสาวะ
ที่ได้รับการตรวจพิสูจน์
หาสารเสพติด 

4,700 ตัวอยา่ง จ านวนตัวอย่างของ
กลางที่ได้รับการตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติด 

5,900 ตัวอยา่ง จ านวนชุดทดสอบที่ได้
สนับสนุนให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

600,000 ชุด 

361,200 สยวส 1.พรทิพย์ ดิษฐผ้ึง 
2.อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ - 
 

- 
 

2,640,000 ศวกที ่12/1 เภสัชกรคมกฤช ร ามะนะ
กิจจะ 

4,000 ตัวอยา่ง 0 ตัวอยา่ง - - 

2,140,000 ศวกที ่12 มงคล พัทธโน 4,900 ตัวอยา่ง 20 ตัวอยา่ง - - 
1,161,400 ศวกที ่11/1 จ ารัส พูลเกื้อ 2,500 ตัวอยา่ง 80 ตัวอยา่ง - - 
1,540,000 ศวกที ่11 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์ 0 ตัวอยา่ง 0 ตัวอยา่ง - - 
1,540,000 ศวกที ่10 อารยา พละมยั 14,300 ตัวอยา่ง 800 ตัวอยา่ง - - 
3,040,000 ศวกที ่09 1.พัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน 

2.วรศักดิ์ อินทร์ชัย 
21,000 ตัวอยา่ง 4,900 ตัวอยา่ง - - 

2,540,000 ศวกที ่08 1.ภัทรกานต์ ศรีจ านอง 
2.จินตนา ยิ้มสนิท 

7,000 ตัวอยา่ง 200 ตัวอยา่ง - - 

1,840,000 ศวกที ่07 ประทุมวรรณ์ กิตติ
อภิบูลย ์

6,000 ตัวอยา่ง 50 ตัวอยา่ง - - 

4,540,000 ศวกที ่06 นิตยา เพยีรทรัพย ์ 7,500 ตัวอยา่ง 250 ตัวอยา่ง - - 
2,140,000 ศวกที ่05 กฤชญา อุ่นภกัดิ ์ 6,800 ตัวอยา่ง 200 ตัวอยา่ง - - 

40,000 ศวกที ่04 วีณา เพชรบ่อแก 3,300 ตัวอยา่ง 2,400 ตัวอยา่ง - - 
2,040,000 ศวกที ่03 ไตรทศ ขันศิริ 1,500 ตัวอยา่ง 0 ตัวอยา่ง - - 
1,790,000 ศวกที ่02 อโณทัย ศรีตนชัย 3,500 ตัวอยา่ง 2,100 ตัวอยา่ง - - 
1,790,000 สยวส พรทิพย์ ดิษฐผ้ึง 6,000 ตัวอยา่ง 1,700 ตัวอยา่ง - - 

รวม 65,743,800   รวม 100,000 ตัวอยา่ง รวม 20,000 ตัวอยา่ง รวม 600,000 ชุด 

 หมายเหตุ :   รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ช่องสีเทา) อ้างอิงช่ือจากข้อมูลผูร้ับผดิชอบ ในปี 2557  เนื่องจากไม่ปรากฎรายชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการในระบบ DOC ปี 2558 
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9. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Lab Network Capacity Building and AMR) 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดที ่1 ตัวชี้วัดที ่2 ตัวชี้วัดที ่3 
ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ ชื่อ เปูาหมาย หน่วยนับ 

808-1112-
P051-
J4732-08 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายและเฝูาระวัง
เช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ 
(Lab Network 
Capacity Building 
and AMR) 
 

2,450,000 สวส อาร ีทัตติยพงศ์ ประสานงานให้มี
โรงพยาบาล
เครือข่าย และ
ประสานงานให้
โรงพยาบาล
เครือข่ายส่งข้อมูล
เช้ือดื้อยาเดือนละ 1 
ครั้ง 

9 จ านวน
โรงพยาบาล
/จ านวนครั้ง
ในการส่ง
ข้อมูล 

จัดท า 
antibiogram 
ระดับประเทศ 
 

4 จ านวน 
antibiogra
m ท่ีแล้ว
เสร็จ 

ทดสอบความ
ช านาญแก่
ห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย 
 

1 ครั้ง 
15,000 ศวกที่ 12/1 1. จ ารัส พูลเกื้อ 

2. ทิพวรรณ กังแฮ 
4 4 - 

35,000 ศวกที่ 12 มงคล พัทธโน  4 4 - 
50,000 ศวกที ่11 ปริศนา วงศ์วีรขันธ ์

วัจนา ช่างทอง 
5 4 - 

50,000 ศวกที ่10 1. อารยา พละมยั 
2. นิภาพร ทวีญาต ิ
3. สุทิศ จันทร์พันธ ์

5 4 - 

50,000 ศวกที ่09  บุณยอร ยุทธยงค์  8 4 - 
50,000 ศวกที ่08 อรทัย สุพรรณ 8 4 - 
50,000 ศวกที ่07 วัจนา ช่างทอง 4 4 - 
50,000 ศวกที่ 06 นิตยา เพยีรทรัพย ์ 7 4 - 
50,000 ศวกที่ 05 กฤชญา อุ่นภกัดิ ์ 4 4 - 
50,000 ศวกที่ 03 ไตรทศ ขันศิริ 5 4 - 
50,000 ศวกที่ 02 อโณทัย  ศรีตนไชย 7 4 - 
25,000 

ศวกที่ 01/1 
1. ภัทรวด ี
2. พัชรินทร์ อุดปิน 

5 4 - 

25,000 ศวกที่ 01 วิทยาคม ผาพิศาล 2 4 - 
รวม 3,000,000   รวม 77 รวม 56 รวม 1 
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10. โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management) 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดที ่1 ตัวชี้วัดที ่2 
ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ ชื่อ เป้าหมาย หน่วยนับ 

808-1112-
P051-J4732-
14 

โครงการพัฒนาระบบจดัการ
ความเสีย่งห้องปฏิบัติการ
ชีวภาพ (Biorisk 
Management) 

1,200,000 สวส อรอนงค ์รัชตราเชนชัย แผนพัฒนาระบบบริหาร
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ
ประจ าปี 2558 และ
ถ่ายทอดความรู ้

1 แผน สื่อการสอนเรื่อง
ความปลอดภัย
(วิดีทัศน์) 

2 เรื่อง 

200,000 ศวกท่ี 12/1 มงคล พัทธโน การจัดการความเสี่ยง
ด้านชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1 เรื่อง อบรมถ่ายทอด
ความรู ้

1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 12 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์ 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 11/1 จ ารัส พูลเกื้อ 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 11 นุชรัตน์ พันธะศร ี 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 10 นิตยา เพียรทรัพย ์ 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 09  บุณยอร ยุทธยงค ์ 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 08  อรทัย สุพรรณ  1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 07 1.ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ 

2.วัจนา ช่างทอง 
1 เรื่อง 1 ครั้ง 

200,000 ศวกท่ี 06 นิตยา เพียรทรัพย ์ 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 03 ไตรทศ  ขันศิร ิ 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 02 อโณทัย  ศรีตนไชย 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
200,000 ศวกท่ี 01/1 1. ภัทรวดี  สุกใส 

2. พัชรินทร์ อุดปิน 
1 เรื่อง 1 ครั้ง 

200,000 ศวกท่ี 01 วิทยาคม ผาพิศาล 1 เรื่อง 1 ครั้ง 
รวม 4,000,000   รวม 15 แผน รวม 16 เรื่อง 
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คณะผู้จัดท า 
 

1.   นางสาววรางคณา    อ่อนทรวง           ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 99014 
2.   นางสาวมนทิรา       รัชตะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 99702 
3.   นางสาวสมถวิล       สายนภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 99080 
4.   นายจุมพต             สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 99037 
5.   นางสาวชิสา           นันทกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 99037 
6.   นางสาวลัดดาวัลย ์   วงค์ชาชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 99080 
7.   นางสาววีรวรรณ      ทัศนภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 99080 
8.   นางสาวศิริกัญญา    คุณสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 99080 
9.   นายกฤตธี             นรภัยพิพากษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 99037 
10. นางสาวพิศมัย        สุริยวรรณ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 99037 

 


