
แผนการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พ.ศ. 2562
ประจ าปีงบประมาณ

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ



1 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ค ำน ำ 
 

แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จัดท าขึ้น
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจ านวนแผนงาน/
โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงาน   
มีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์ - 
การแพทย์ต่อไป 
 

กองแผนงานและวิชาการ 

กลุ่มติดตามและประเมินผล 
  



2 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สำรบัญ 

 
ค ำน ำ ................................................................................................................................................................................ 1 

สำรบัญ ............................................................................................................................................................................ 2 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ............................................................................................................................................................. 4 

สรุปจ ำนวนโครงกำรในระบบติดตำมแผนงำนและงบประมำณ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ............................................. 7 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ...................................................................................................................................... 7 

โครงกำรส ำคัญระดับหน่วยงำน (Flagship) ..................................................................................................................... 8 

แผนงำน/โครงกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (บูรณำกำร) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ............................................... 11 

1. โครงการเครือข่ายพัฒนาคณุภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์..................................................................... 11 

2. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ดพิษ ประจ าปีงบประมาณ 2562................................................................................. 12 

3. โครงการบูรณาการธ ารงรักษา พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
และห้องปฏิบตัิการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ 
โรงพยาบาลเทพรัตนร์าชานุกูล ปงีบประมาณ 2562 .......................................................................................................... 13 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ......................................................... 14 

5. โครงการส่งเสรมิสุขภาพเด็กไทยโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการทางห้องปฏิบัติการดา้นการแพทย์อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน .................................................................................................................................................................. 15 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ......................................................... 16 

7. การประเมินชุดการตรวจวินิจฉยั แบบรวดเร็ว ทางห้องปฏิบัติการ (โดยเทคนิคฟูลออเรสเซนต์ อิมมูนเอสเส) และ การ
น าไปใช้ส ารวจในพ้ืนท่ีมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ / การวิจยัและพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดตี่อเช้ือไวรัสเดงกี่ ........ 17 

8. โครงการวัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวณัโรค ................................................................................................................. 18 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชือ้ดื้อยาต้านจลุชีพ ...................................................... 19 

10. การสนับสนุนการแก้ไขปญัหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ ................................. 20 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคณุภาพเพื่อสนบัสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลติยา 
Biopharmaceutical ......................................................................................................................................................... 21 

12. โครงการบูรณการเครื่องมือแพทย์ (ประเมินคณุภาพน้ ายาล้างไต) ............................................................................... 22 

13. ประกันคุณภาพยา ....................................................................................................................................................... 23 

14. การจัดท าค่าปรมิาณรังสีอ้างองิจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยปี 2560-2564 ................................................................ 24 

15. โครงการศึกษาปรมิาณโลหะหนัก สารปนเปื้อน สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและยาสตัว์ตกค้างท่ีคนไทยได้รับจากอาหาร.... 25 

16. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภยัใน โรงพยาบาล ..... 26 

17. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย ............................................................................................................................. 27 

18. โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารและวตัถุดิบทั่วไทยเพื่ออาหารปลอดภัย .................................................... 28 

19. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏบิัติการด้านอาหารของประเทศ ............................................... 29 

20. คุณภาพสมุนไพรไทย ................................................................................................................................................... 30 



3 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

21.โครงการวิจัยเพิม่ศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ ............................................................... 31 

22. การพัฒนาห้องปฏิบัติการเครอืข่ายขององค์การอนามัยโลกเพื่อเฝ้าระวังสายพันธ์ุ เช้ือก่อโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศและภยัต่อความมั่นคงด้านสุขภาพโลก .................................................................................................................. 32 

หน่วยงำนส่วนกลำง (โครงกำรเด่ียว) ............................................................................................................................. 33 
ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ .................................................................................................................................................................... 33 

ส านักงานเลขานุการกรม........................................................................................................................................................................................ 35 

กลุ่มตรวจสอบภายใน............................................................................................................................................................................................. 37 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร ........................................................................................................................................................................................ 38 

กองแผนงานและวิชาการ ....................................................................................................................................................................................... 40 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ..................................................................................................................................................................................... 46 

ส านักเครื่องส าอางและวัตถอุันตราย ...................................................................................................................................................................... 50 

สถาบันชีววัตถ ุ........................................................................................................................................................................................................ 54 

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์................................................................................................................................................................................ 57 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ...................................................................................................................................................................... 58 

สถาบันวิจยัสมุนไพร ............................................................................................................................................................................................... 70 

ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ............................................................................................................................................................... 77 

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ .............................................................................................................................................................................. 80 

ส านักยาและวัตถุเสพติด ........................................................................................................................................................................................ 83 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์................................................................................................................................................................... 86 

หน่วยงำนส่วนภมูิภำค (โครงกำรเด่ียว) .......................................................................................................................... 92 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ............................................................................................................................................................. 92 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ......................................................................................................................................................... 94 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ............................................................................................................................................................ 96 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ....................................................................................................................................................... 100 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี .............................................................................................................................................................. 103 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม .................................................................................................................................................. 104 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ................................................................................................................................................................ 106 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น .......................................................................................................................................................... 110 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ............................................................................................................................................................ 111 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ..................................................................................................................................................... 113 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี .................................................................................................................................................. 116 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี................................................................................................................................................... 119 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต .......................................................................................................................................................... 122 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ............................................................................................................................................................ 127 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรงั ............................................................................................................................................................. 129 

 



4 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค ำอธิบำย :  (วัดทุกหน่วยงาน) 

 

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
จ าเป็นต้องมีกระบวนการก ากับและติดตามแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ได้พัฒนาโปรแกรมระบบ
ติดตามแผนงาน/งบประมาณ (ระบบ DOC) เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการผลักดันให้หน่วยงานปฏิบัติราชการให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการที่ตั้งไว้อย่าง
มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรม จึงมีความจ าเป็นต้องวัดระดับความส าเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ไม่รวมโครงการในกรณีที่ด าเนิน
โครงการเร่งด่วน) 
 

ค ำนิยำม  
 แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจะต้อง

ด าเนินการในปีนั้น ๆ ซ่ึงต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรครอบคลุมทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินบ ารุงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ง มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของแผนงานโครงการทุกแผนงาน /โครงการที่ได้รับ
งบประมาณ โดยให้ลงข้อมูลไว้ในระบบติดตามแผนงานโครงการ /งบประมาณ (Department Operation 
Center : DOC) 

 ระบบติดตามแผนงานโครงการ/งบประมาณ (Department Operation Center : DOC) 
หมายถึง ระบบฐานข้อมูลผ่านระบบ Web Application ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของแผนงานโครงการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเจ้าของโครงการ (ผู้ลงทะเบียนผ่ านระบบ) 
สามารถลงข้อมูลในแบบ Online 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 1.1 :  ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักกำรด ำเนินกำรตำม 
                  แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หน่วยวัด 

 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 

น้ ำหนัก 

 ร้อยละ 15 
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ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ร้อยละ 60 

2 ร้อยละ 70 

3 ร้อยละ 80 

4 ร้อยละ 90 

5 ร้อยละ 100 
                   
 
 
 
      ร้อยละความส าเร็จของการ       =    ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ x100 
       ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ    ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละความส าเร็จ      =  
 
        หรือ       =   

 
ทั้งนี้แต่ละแผนงาน/โครงการ การให้น้ าหนักพิจารณาจาก 

 1. ความส าคัญของแผนงาน/โครงการนั้น 
 2. งบประมาณที่ได้รับในแต่ละแผนงาน/โครงการ 
 
 

ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 

สูตรกำรค ำนวณ 

   ผลรวมคะแนน  

 

    ( ) + ( ) + ( ) +…+ ( ) 

    +  +  +…+  
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เงื่อนไข 

แนวทำงกำรประเมินผล 

(ประเมินผลจากข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ) 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /ก าหนดน้ าหนักแต่ละโครงการ และแสดง

กิจกรรมย่อย/น้ าหนักกิจกรรมย่อยของแต่ละโครงการ 
2. เอกสารหลักฐาน/รายงานผลโครงการ รอบ 6,9 และ 12 เดือน ในระบบ DOC 
3. ตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 2 โดยใช้ระบบติดตามแผนงานโครงการ/งบประมาณ (Department 

Operation Center: DOC) ในการให้ค่าคะแนนที่แท้จริง โดยเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการที่
ระบุในระบบ DOC 
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สรุปจ ำนวนโครงกำรในระบบติดตำมแผนงำนและงบประมำณ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

ล ำดับ หน่วยงำน 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 

เด่ียว บูรณำกำร 

1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 1 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 13 1 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 - 
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 - 
5 กองแผนงานและวิชาการ 20 1 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 1 
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 49 8 
8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22 3 
9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 36 1 
10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 9 1 
11 ส านักยาและวัตถุเสพติด 8 5 
12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 13 2 
13 สถาบันชีววัตถุ 13 2 
14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 14 7 
15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 4 2 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 8 13 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 9 12 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 11 13 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 12 12 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 3 6 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 7 12 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 15 14 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 5 15 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 7 14 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 11 13 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 9 13 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 8 12 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 15 11 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 7 14 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 7 14 
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โครงกำรส ำคัญระดับหน่วยงำน (Flagship) 
 

ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร 

1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 

2 ส านักงานเลขานุการกรม - 

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน - 

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - 

5 กองแผนงานและวิชาการ 1. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมกรมวิทยาศาสตร์ - 
การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้ง
ที่ 27 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - 

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการแพ้ การ
ทดสอบพิษวิทยาเฉียบพลันในสัตว์ทดลองของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน OECD GLP 

2. พัฒนาเพื่อสร้างฐานข้อมูลเช้ือเลปโตสไปราสายพันธุ์
อ้างอิงด้วย MALDI-TOF MS 

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1. โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม (Precision Medicine) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค เพื่อความมั่นคงด้าน
สุขภาพ 

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง 
OECD GLP 

2. การพัฒนาสารมาตรฐาน สารสกัดสมุนไพร และยา
สมุนไพร 

3. โครงการวิจัยเพื่อจัดท ามาตรฐานสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ 

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยตรวจสอบขึ้น
ทะเบียน และหน่วยงานทดสอบศึกษาวิจัย/พัฒนา 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ตาม
หลักการ OECD GLP 

2. โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

11 ส านักยาและวัตถุเสพติด 1. โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท าสารมาตรฐานยา

และสมุนไพร 
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ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร 

12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิ เคราะห์
ผลิ ตภัณฑ์ เ ครื่ อ งส าอา งผสมสมุน ไพรและพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

13 สถาบันชีววัตถุ 1. โครงการวิจัย เพิ่ มศักยภาพและการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 

2. โครงการการประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือโรคตับอักเสบซี แบบรวดเร็ว ( rapid test) ที่
จ าหน่ายในประเทศ (ภายใต้แผนงานบู รณาการ
โครงการการประกันคุณภาพเครื่องมือแพทย์) 

3. โครงการการประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือโรคซิฟิลิสที่จ าหน่ายในประเทศ (ภายใต้แผนงาน
บูรณาการโครงการการประกันคุณภาพเครื่องมือ
แพทย์) 

14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โ คร งกา รพัฒนาขี ดค วามสามารถและ เ ครื อ ข่ า ย
ห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ (เงินบ ารุง) 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ - 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากใบเฮมพ์ต่อการอักเสบของ
เซลล์ผิวหนังและการยับยั้งเชื้อการเจริญเติบโตของจุลชีพ 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย - 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก - 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ - 

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี - 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม - 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี - 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น โครงการพัฒนาระบบการตรวจแยกเช้ือแบคทีเรียก่อโรค
ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี - 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา - 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความ
มั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่  10 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิ เคราะห์ยา
สมุนไพรและเครื่องส าอางเพื่ออ านวยความยุติธรรม
ในเขตสุขภาพท่ี10 
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ล ำดับ หน่วยงำน โครงกำร 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 1. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษ 
Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio cholerae 
ในอาหาร ด้วยเทคนิค Real-Time PCR 

2. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบ่อน้ าร้อน และบ่อแช่ ใน
สถานที่ ท่อง เที่ ย วที่ ส าคัญพื้นที่ จั งหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร (ครัว)ใน
โรงแรม 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน ชนิดยาและเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง - 
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แผนงำน/โครงกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (บูรณำกำร) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

1. โครงกำรเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

606-
1112-
P074-
N4652-
07 

1. ส่งเสรมิ และสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ไดร้ับการพัฒนา
ระบบคณุภาพตามมาตรฐาน  
2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ สามารถ
สนับสนุนการให้บริการ
สุขภาพของสถานพยาบาล
และหน่วยงานสาธารณสุข
ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐาน 

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
ของ
โรงพยาบาล
ภาครัฐ สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
จ านวน 935 
แห่ง 

ศวก.ที่ 5 (สมุทร
สง- คราม) 

มีกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ในระดับ
เขต  

 

1  กิจกรรม 5,000,000.00 300,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.02 

248,300.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.02 

   254,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.05 

  295,400.00  ศวก.ท่ี 3 0.0887 

  404,600.00  ศวก.ท่ี 4 0.25 

  358,800.00  ศวก. ท่ี 5 0.04 

   409,200.00  ศวก. ท่ี 6  0 

   393,200.00  ศวก. ท่ี 7 0.05 

   474,700.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

   624,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.03 

   394,200.00  ศวก.ท่ี 10 0.06 

   300,100.00  ศวก.ท่ี 11 0.08 

   111,200.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.05 

   281,700.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

   150,600.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0182 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 



12 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

2. โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลเห็ดพิษ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

609-
1112-
P073-
N4649-
03 

1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูล โดย
เก็บรวบรวมตัวอย่างเหด็พิษ
และเหด็ที่รับประทานได้ 
เพื่อใช้เป็นสายพันธ์ุอ้างอิง
ของประเทศ  
2. ประเมินประสิทธิภาพ 
Application mushroom 
Image Matching ใน
ภาคสนาม 

ประเมิน
ประสิทธิภาพ 
Application 
mushroom 
Image 
Matching 
ภาคสนาม โด
ยอสม.
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ชุมชน ในศูนย์
แจ้งเตือนภัยใน
ชุมชน 

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 

มี Application 
mushroom Image 
Matching  

1  Applicat
ion 

1,500,000.00 300,000.00 สวส. 0 

1,200,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.04 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. โครงกำรบูรณำกำรธ ำรงรกัษำ พัฒนำ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบคุณภำพมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลชัยพัฒน์ โรงพยำบำลเทพรัตน์รำชำนุกูล ปีงบประมำณ 2562  

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

609-
1112-
P091-
N4654-
04 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ระบบคุณภาพ ห้องป ฏิบั ติก ารทาง
การแพทย์ และห้องปฏิบั ติการ iy’lu
วินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
2. เพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบั ติการ
ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
โ ร ง พ ย า บ า ล เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล มีระบบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
3. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร รั ง สี วิ นิ จ ฉั ย 
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ยุ พ ร า ช 
โ ร ง พ ย า บ า ล เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล สามารถสนับสนุน
การให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาล
และหน่วยงานสาธารณสุขด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เพื่อสนับสนุน นโยบายรัฐบาลด้าน
สาธารณสุข ในการสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้แก่ประชาชน อย่างทั่ว ถึง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และรังสีวินิจฉัย 
โ ร งพย า บ า ล
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ยุ พ ร า ช 
โ ร งพย า บ า ล
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
เ กี ย ร ติ  
โ ร งพย า บ า ล
ชั ย พัฒน์ แ ล ะ
โ ร งพย า บ า ล
เ ทพรั ต น เ ว ช
ชานุกูล จ านวน 
36 แห่ง 

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน์และ
โรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูล ธ ารง
รักษาการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน 
และได้รับการตรวจ
ติดตามภายใน 
(Internal Audit)  

3  แหง่ 5,000,000.00 480,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.02 

   160,000.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.02 

   110,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.05 

     60,000.00  ศวก.ท่ี 3 0.0887 

     40,000.00  ศวก.ท่ี 4 0.25 

   100,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.05 

   100,000.00  ศวก. ท่ี 6  0 

   110,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.02 

 3,150,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

   80,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.006 

   150,000.00  ศวก.ท่ี 10 0.06 

   110,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.03 

   160,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.05 

   150,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

    40,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0048 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบั
ติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
 

 



14 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

4. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

612-
1112-
P091-
N4654-
01 

1. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และ
ส่ ง เสริมการพัฒนา ศักยภาพ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ด้านอาหารและเครื่องส าอาง
สมุ น ไพร ให้ ได้ ผ ลิ ตภัณฑ์ ที่ มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐาน เพื่อก้าวไปสู่
การขยายสินค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและ smart 
products  
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ก า รพัฒน า
ศักยภาพเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือน
ภัยฯ รวมทั้ ง เจ้ าหน้าที่  อสม. 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 3. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาต่อ
ยอดความส าเร็จของงานคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

1. ผู้ประกอบการ 
SME/OTOP กลุ่ม
วิ ส าหกิ จ ชุ มชน 
ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น 
จ านวน 30 แห่ง  
2. เครือข่ายศูนย์
แ จ้ ง เ ตื อ น ภั ย ฯ 
เ ดิ ม ที่ ไ ด้
ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์แจ้งเตือนภัย 
ห รื อ มี ผ ล ก า ร
ด า เนินการด้ าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์ชุมชน
ในปีที่ผ่านมา หรือ
เครือข่ายศูนย์แจ้ง
เตือนภัยใหม่ที่มี
ผ ล ง า น ห รื อ
คุ ณ ส ม บั ติ
เทียบเท่าศูนย์แจ้ง
เ ตื อ น ภั ย เ ดิ ม 
จ า น ว น  262 
อ าเภอ 

ศวก.ที ่11 (สุ
ราษฎร์ธานี) 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
OTOP/SME ด้ า น
อ า ห า ร แ ล ะ ด้ า น
เครื่องส าอางสมุนไพร 
ได้รับส่งเสริม พัฒนา  
 

10  ผลิตภัณฑ์ 12,300,000.00 285,000.00 สคอ. 0 

  636,400.00  ศวก.ท่ี 1 0.06 

  655,600.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.06 

   645,500.00  ศวก.ท่ี 2 0.05 

  752,600.00  ศวก.ท่ี 3 0.0494 

   192,100.00  ศวก.ท่ี 4 0.25 

   723,300.00  ศวก. ท่ี 5 0.05 

   752,600.00  ศวก. ท่ี 6  0 

 1,531,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.025 

   655,600.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

   714,200.00  ศวก.ท่ี 9 0.04 

  665,700.00  ศวก.ท่ี 10 0.06 

 2,267,500.00  ศวก.ท่ี 11 0.24 

   568,700.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.05 

   577,800.00  ศวก.ท่ี 12 0.05 

   676,400.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0817 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 



15 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กไทยโดยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์อย่ำงม่ันคงและยั่งยืน 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

803-
1112-
P074-
N4652-
08 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบบริการทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ ส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์และทารกแรกเกดิ 
(Maternal and Child 
Health Laboratory) เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยใหมม่ี
ภาวะความผิดปกติแต่ก าเนดิ 
นับเป็นการสร้างความมั่นคง
ด้านสุขภาพใหเ้ด็กไทยตั้งแต่
แรกเกิดอย่างยั่งยืน 

1. เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ
พันธุกรรมทาง
คลินิก
กรมวิทยาศาส
ตร์การแพทย ์
ทั้งส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค  
2. หน่วย
บริการทั่ว
ประเทศท้ัง
ภาครัฐและ
เอกชน 

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

ได้นวัตกรรมบริการ  1  
 

รายการ 4,838,400.00 3,858,400.00 สชพ. 0.0516 

980,000.00 สวส. 0 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

6. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

804-
1112-
P071-
N4650-
16 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ให้มีความรู ้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานท้ังทางด้าน
บริหารและวิชาการ รวมทั้ง
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บุคลากร
กรมวิทยาศาส
ตร์การแพทย ์

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

90 ร้อยละ 5,622,575.00    658,000.00  สวส 0 

   541,400.00  ผน. 0.0683 

     84,000.00  สคอ. 0 

 2,028,000.00  สล. 0.2 

   141,700.00  สววพ. 0.11 

   312,000.00  ศทส. 0 

 1,000,000.00  สมป. 0 

   320,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

   390,000.00  ศวก.ท่ี 7 0.04 

     55,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.02 

     92,475.00  ศวก.ท่ี 12 0.05 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

7. กำรประเมินชุดกำรตรวจวินิจฉัย แบบรวดเร็ว ทำงห้องปฏิบัติกำร (โดยเทคนิคฟูลออเรสเซนต์ อิมมูนเอสเส) และ กำรน ำไปใช้ส ำรวจในพื้นที่มีกำรติดเชื้อไวรัสเดงกี่ / กำร
วิจัยและพัฒนำชุดทดสอบตรวจหำแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ 
 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

808-
1112-
P031-
N4645-
56 

1. ประเมินชุดตรวจวินิจฉัย
การติดเชื้อเชื้อไวรัสเดงกี 
ด้วยใช้วิธี Fluorescence 
Immunoassay 
เปรียบเทยีบกับ วิธี real 
time RT-PCR และ วิธี 
MAC-ELISA, IgG ELISA  
2. การประเมินโดยน าไปใช้
ในการตรวจวินิฉัยโรค
ไข้เลือดออก ของไวรัสเดงกี่ 
ของโรงพยาบาลเครือข่าย 
ทั้ง 6 โรงพยาบาล  
3. เพื่อพัฒนาชุดทดสอบใน
การตรวจหาแอนติบอดี 
ชนิด IgG และ IgM ต่อเชื้อ
ไวรัสเดงกี ่

ห้องปฎิบัติการ 
หรือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
จ านวนอย่าง
น้อย 1 แห่ง 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ได้ชุดทดสอบต้นแบบ 1 ชนิด 6,140,000.00 5,240,000.00 สวส. 0.0010 

900,000.00 สชพ. 0 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 
 
 



18 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. โครงกำรวัณโรคสนับสนุนนโยบำยยุติวัณโรค 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

808-
1112-
P071-
N4650-
50 

1. ค้นหาและประเมินสภาวะการติดเช้ือวัณ
โรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค 
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สงสัยป่วยเป็น
วัณโรค ท่ีตรวจไม่พบเช้ือด้วยวิธีอื่น หรือเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจอื่นไม่ได้  
2. ลดอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคและประเมิน
ผลการรักษาแบบป้องกัน หรือประสิทธิภาพ
ของการเฝ้าระวังการเกิดวัณโรค  
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัย
วัณโรคโดยการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจวัณ
โรค TB-LAMP ท่ีได้ผลเร็ว  
4. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถ
ตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้ด้วยวิธี TB-LAMP  
5. พัฒนางานด้านระบาดวิทยาของวัณโรค 
โดยใช้การแยกสายพันธุ์ในระดับโมเลกุลมา
ประยุกต์ใช้ร่วมในงานระบาดวิทยาด้วยวิธี
มาตรฐาน  
6. เพื่อประเมินสถานการณ์การด้ือยาของ
เช้ือวัณโรค และรวบรวมข้อมูลรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของจีโนมในยีนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด้ือยา โดยเฉพาะการด้ือยาหลัก 
รวบรวมข้อมูลสายพันธุ์เช้ือวัณโรคและเช้ือ
วัณโรคด้ือยา ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูล
เพิ่มเติมและเปรียบเทียบได้กับฐานข้อมูล
สากลนานาชาติ และจัดท าคลังตัวอย่างเช้ือ
วัณโรคซึ่งวิเคราะห์คุณลักษณะของเช้ือเป็น
อย่างดี 

1) ประชากรกลุ่มเสี่ยง
ในการติดเช้ือวัณโรค (ผู้
ติดเช้ือเอชไอวี ผู้สัมผัส
ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณ
โรค บุคลากรทาง
การแพทย์ และผู้สงสัย
ป่วยเป็นวัณโรคท่ี
วินิจฉัยได้ยาก) 2) 
ผู้ป่วยสงสัยวัณโรค ซึ่ง
เข้ารับการตรวจใน
คลินิกวัณโรคของ
โรงพยาบาล 3) ตัวอย่าง
เช้ือวัณโรคและเช้ือวัณ
โรคด้ือยาจากพื้นท่ี
ระบาด หรือพื้นท่ีมีการ
เฝ้าระวังโรคเน่ืองจาก
ปัญหาการอพยพย้ายถ่ิน
ฐานและแรงงานต่างด้าว 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ตรวจตัวอย่างเพื่อ
ค้นหาผู้ตดิเช้ือวัณโรค
ไม่น้อยกว่า  

1,000  ตัวอย่าง 6,700,000.00 5,700,000.00 สวส. 0.1632 

200,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.05 

200,000.00 ศวก.ท่ี 6 0 

350,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.04 

250,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.06 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 



19 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

9. โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

808-
1112-
P071-
N4650-
02 

1.เพื่อติดตามขนาดของปัญหา
และแนวโน้มของเชื้อดื้อยา  
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการ
เชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยาต้านจุลชีพระดับโลก  
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
เครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพให้สามารถเข้าร่วม
ด าเนินการตามระบบเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลก
ได้  
4.เพื่อจัดท าและรายงาน
antibiogramระดับเขตและ
ระดับประเทศเป็นข้อมูล
ประกอบการเลือกใช้ยาในการ
รักษาได้อย่างเหมาะสม 

โรงพยาบาลมี
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์
เชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคจ านวน 
97 แห่ง 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
โครงการ  

100  ร้อยละ 6,390,000.00  5,490,000.00  สวส. 0.1280 

     50,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.01 

     50,000.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.01 

     80,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.05 

     50,000.00  ศวก.ท่ี 3 0.082 

   100,000.00  ศวก.ท่ี 4 0.25 

     80,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.04 

     80,000.00  ศวก. ท่ี 6 0 

     50,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.03 

     70,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

     60,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.003 

     50,000.00  ศวก.ท่ี 10 0.06 

     50,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.02 

     40,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.05 

     60,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

     30,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0036 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 



20 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

10. กำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบัติกำร  

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนเจ้ำภำพ รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

809-
1112-
P011-
N4643-
03 

1. เพื่อตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ในปัสสาวะและวตัถุต้อง
สงสัย และสามารถน าผล
การวิเคราะหไ์ปใช้ในการ
ด าเนินคดีและในการ
บ าบัดรักษา  
2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู
น าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเฝ้าระวังการแพรร่ะบาด
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ
ทั่วประเทศ 
และหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น กรม
ราชทัณฑ์ กรม
คุมประพฤติ 
เป็นต้น 

ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

จ านวนตัวอย่างวัตถุ
เสพติดทีไ่ดร้ับการ
ตรวจพิสูจน์  

88,000  ตวัอย่าง 57,026,100.00 26,226,100.00 สยวส. 0.2 

 3,500,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.2 

 2,100,000.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.2 

 1,225,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.07 

   700,000.00  ศวก.ท่ี 3 0.07 

 3,500,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.06 

 4,200,000.00  ศวก. ท่ี 6 0 

 1,400,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.1 

 1,540,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

 2,275,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.06 

   630,000.00  ศวก.ท่ี 10 0.07 

 3,850,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.07 

   455,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.05 

 3,150,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.06 

 2,275,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.2385 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 



21 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

11. โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรควบคุมคุณภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตยำ Biopharmaceutical 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

809-
1112-
P061-
N4648-
01 

เพื่อพัฒนาวิธีและตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีการ
วิเคราะหส์ าหรับยา 
Monoclonal antibody 
ชนิด Rituximab ยา Peg-
filgrastim และ 
recombinant growth 
hormone 

ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหย์า
ที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภา
พ 

ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

ได้วิธีมาตรฐานส าหรับ
การตรวจวเิคราะห์
ส าหรับยา  

3  ผลิตภัณฑ์ 7,000,000.00 7,000,000 ชว. 0.2800 

- สยวส.  0.5 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

12. โครงกำรบูรณกำรเครื่องมือแพทย์ (ประเมินคุณภำพน้ ำยำล้ำงไต) 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

809-
1112-
P071-
N4650-
06 

1.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยของคุณภาพ
น้ ายาล้างไตที่วางจ าหน่ายใน
ประเทศไทย  
2.เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีด้านเครื่องมือแพทย์
แพทย ์ที่มีต่อการด าเนินงาน
ด้านเครื่องมือแพทย์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้งานบริการทดสอบ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพโดยใช้
สัตว์ทดลอง สามารถพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน OECD GLP 

ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ, 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา, 
หน่วยบริการทาง
การแพทย์ 

ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

จ านวนรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพน้ ายา
ล้างไต  

1 ฉบับ 2,665,400.00 127,080.00 สว. 0 

39,600.00 รส. 0.1 

1,162,200.00 สชว. 0 

920,000.00 สยวส.  0.05 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 
 



23 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

13. ประกันคุณภำพยำ 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

809-
1112-
P091-
N4654-
10 

1. เพื่อเฝ้าระวังคณุภาพยา
อย่างเป็นระบบและสรุป
ภาพรวมของประเทศได ้ 
2. เภสัชกรโรงพยาบาล
อ้างอิงข้อมูลจากโครงการ
ประกันคณุภาพยาในการ
จัดซื้อยาด้วยวิธีหลักเกณฑ์
การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (price 
performance) 

โรงพยาบาลรัฐ
ทั่วประเทศ 

ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

จ านวนรายการยาที่
ตรวจวิเคราะห์  

32  รายการ 11,900,000.00 7,120,000.00 สยวส. 0.05 

   700,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.005 

     20,000.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.005 

     20,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.05 

   400,000.00  ศวก.ท่ี 3 0.0333 

   200,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.05 

   450,000.00  ศวก. ท่ี 6 0 

   300,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.05 

     20,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

   500,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.022 

 1,050,000.00  ศวก.ท่ี 10 0.07 

   300,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.04 

     20,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0 

   600,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.05 

   200,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0242 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวช้ีวัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวช้ีวัดเฉพาะที่พิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากท่ีสุดเท่าน้ัน เพื่อให้
เหมาะสมและสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวช้ีวัดที่เหลือสามารถดรูายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 



24 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

14. กำรจัดท ำค่ำปริมำณรังสีอ้ำงอิงจำกกำรถ่ำยภำพรังสีวินิจฉัยปี 2560-2564 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

810-
1112-
P071-
N4650-
06 

จัดท าค่าปรมิาณรังสีอ้างอิง
จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉยั
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อให้
โรงพยาบาลใช้เป็นคา่
มาตรฐานอ้างอิง ช่วย
ควบคุมไม่ใหม้ีการใช้ปรมิาณ
รังสีกับผู้ป่วยสูงเกินความ
จ าเป็น เป็นการช่วยลด
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งใน
ระบบประกันคณุภาพงาน
รังสีวินิจฉัย (quality 
assurance programs in 
diagnostic radiology) 

เครื่องเอกซเรย์
เต้านม 

ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

ค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
จากเครื่องเอกซเรย์เต้า
นม  

1  เรื่อง 4,000,000.00 1,450,000.00 รส. 0.7 

100,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.01 

350,000.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.01 

100,000.00 ศวก.ท่ี 2 0 

100,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0066 

50,000.00 ศวก.ท่ี 4 0 

100,000.00 ศวก. ท่ี 5 0.04 

300,000.00 ศวก. ท่ี 6 0 

250,000.00 ศวก. ท่ี 7 0.05 

250,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.04 

250,000.00 ศวก.ท่ี 9 0.01 

50,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.01 

50,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.03 

500,000.00 ศวก.ท่ี 11/1 0 

50,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.04 

50,000.00 ศวก.ท่ี 12/1 0.006 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 



25 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

15. โครงกำรศึกษำปริมำณโลหะหนัก สำรปนเปื้อน สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชและยำสัตว์ตกค้ำงที่คนไทยได้รับจำกอำหำร 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่ร่วม

บูรณำกำร ค่ำน้ ำหนัก 

811-
1112-
P031-
N4645-
01 

เพื่อศึกษาปริมาณสารพษิ ได้แก ่
โลหะหนัก สารปนเปื้อน 
Benzo(a)pyrene สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 7 
กลุ่ม รวม 132 สาร ยาสัตว์
ตกค้าง 8 กลุ่ม รวม 58 สาร โดย
ใช้ข้อมูลผลการส ารวจปริมาณ
อาหารที่คนไทยบริโภค แบ่งตาม
กลุ่มอาย ุพ.ศ. 2559 ของ 
สถาบันวิจยัโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
เปรียบเทียบกับค่าปลอดภยัที่
องค์การอนามัยโลกก าหนด และ 
เพื่อให้ทราบภาวะและแนวโน้ม
ความเส่ียงภัยของคนไทยในการ
ได้รับสารพิษที่ท าการศึกษาจาก
การบริโภคอาหารประจ าวัน 

ตัวอย่างอาหารที่
คนไทยบรโิภค 

ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
สารสารพิษ โลหะหนัก 
สารปนเปื้อน 
Benzo(a)pyrene 
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้าง ยาสัตว์
ตกค้าง  

1,000  ตัวอย่าง  2,190,000.00 2,050,000.00 สคอ. 0.06 

   20,000.00  ศวก.ท่ี 1 0 

   20,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.01 

   20,000.00  ศวก. ท่ี 6 0 

   20,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.02 

   20,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.001 

   20,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

   20,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0024 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

16. โครงกำรตรวจสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอำหำรปลอดภัยใน โรงพยำบำล  

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบรูณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

811-
1112-
P074-
N4652-
04 

1. เพื่อสนับสนุนโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั ของ
กระทรวงสาธารณสุข  
2. เพื่อทราบสถานการณ์การ
ตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็น
วัตถุดิบในการปรุงประกอบ
อาหารส าหรับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล  
3. ทวนสอบเกณฑ์ก าหนดในการ
คัดเลือกวัตถุดิบของโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข  
4. ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์
รายงานให้หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข 
ในการควบคุมการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผักและผลไมส้ดที่
น ามาใช้เป็น
อาหารและ
วัตถุดิบปรุง
ประกอบอาหาร
ของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล 

ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

ตรวจสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช จ านวน 
132 ชนิดสาร  

240  ตัวอย่าง 6,800,000.00 3,536,000.00 สคอ. 0.15 

   208,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.018 

   192,000.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.018 

   188,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.01 

   216,000.00  ศวก.ท่ี 3 0 

   268,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.04 

   292,000.00  ศวก. ท่ี 6 0 

   292,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.06 

   352,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

   356,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.02 

   284,000.00  ศวก.ท่ี 10 0.02 

   220,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.04 

     84,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.075 

   200,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

   112,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0135 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 



27 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

17. โครงกำรบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

811-
1112-
P074-
N4652-
05 

1. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี 
ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน า
ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ และประเมิน
สถานการณ์ความปลอดภยัของ
อาหาร  
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค ประชาชน และสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีแกป่ระเทศไทย  
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 
และประชาชนทัว่ไปในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย ดา้นอาหาร  
5. เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้าน
คุณภาพและความปลอดภยั
อาหารที่มีคุณภาพถูกตอ้งอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ตัวอย่างอาหาร ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

รวบรวมผลติภณัฑ์ใน
ภาพรวมของประเทศ  

7  ผลิตภณั
ฑ์ 

1,420,000 1,000,000.00 สคอ. 0.1 

 153,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.002 

    7,500.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.002 

   33,500.00  ศวก.ท่ี 2 0.02 

   13,000.00  ศวก.ท่ี 3 0.016 

   13,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.04 

   33,500.00  ศวก. ท่ี 6 0 

   35,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.03 

   10,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

   35,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.001 

    8,500.00  ศวก.ท่ี 10 0.01 

    9,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.03 

    5,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.05 

   32,500.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

   31,500.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0025 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 



28 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

18. โครงกำรพัฒนำแหล่งกระจำยสินค้ำอำหำรและวัตถุดิบท่ัวไทยเพื่ออำหำรปลอดภัย 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

811-
1112-
P074-
N4652-
06 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ตลาดสด มคีวามรูเ้รื่อง
อาหารปลอดภัย ตรวจคัด
กรอง อาหาร และพัฒนา
ระบบการตรวจสอบสารพิษ
ในผักสด/ผลไม้สด 

ตลาดหรือโรงคัด
ตัดแต่ง 

ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

ตลาดหรือโรงคัดตดั
แต่งได้รบัการพัฒนาให้
มีตรวจคดักรองอาหาร
เบื้องต้น  

15 แห่ง 5,000,000.00 1,710,000.00 สคอ. 0.04 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.01 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.01 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.01 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 3 0.016 

 235,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.04 

 235,000.00  ศวก. ท่ี 6 0 

 235,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.06 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.008 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 10 0.02 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.04 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0.05 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

 235,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0284 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 



29 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

19. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรดำ้นอำหำรของประเทศ  

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

811-
1112-
P074-
N4652-
10 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เป็นตัวแทนของแต่ละ
ภูมิภาคมีศักยภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

ห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน  

14  ห้องปฏิบั
ติการ 

2,575,300.00 1,175,300.00 สคอ. 0.08 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 1 0.02 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 1/1 0.02 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 2 0.02 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 3 0.016 

 100,000.00  ศวก. ท่ี 5 0.04 

 100,000.00  ศวก. ท่ี 6 0 

 100,000.00  ศวก. ท่ี 7 0.03 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 8 0.04 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 9 0.004 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 10 0.02 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 11 0.01 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 11/1 0 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 12 0.04 

 100,000.00  ศวก.ท่ี 12/1 0.0121 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 



30 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

20. คุณภำพสมุนไพรไทย 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณรำย

หน่วยงำน 
หน่วยงำนที่ร่วม

บูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

813-
2112-
P091-
N4654-
57 

1.  เพื่อตรวจรับรองคุณภาพและ
ความปลอดภยัของวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร/ยาต ารับ จากสมุนไพร  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร/ยาต ารับจาก
สมุนไพรของไทยให้ได้
มาตรฐานสากล  
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของ
ไทยในการแข่งขันทางการค้าใน
ตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาด
สากล  
4. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ภายในประเทศ  
5. เพื่อให้ได้ข้อมูลความเส่ียงเพื่อ
แจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร  
6. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สมุนไพร 

ผู้ผลิตวัตถดุิบ
สมุนไพร/
ผลิตภณัฑ์จาก
สมุนไพร/ยา
ต ารับจาก
สมุนไพร ทัง้
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

หน่วยผลติได้รับการ
รับรองคุณภาพและ
ความปลอดภัยของ
วัตถุดิบ/ผลติภณัฑ์ยา
จากสมุนไพร จ านวน
ไม่น้อยกว่า 

8 แห่ง 1,000,000.00 22,500.00 สยวส. 0 

250,500.00 สวพ. 0.0588 

120,00.00 สวส. 0 

285,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.005 

22,500.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.005 

22,500.00 ศวก.ท่ี 2 0.01 

202,500.00 ศวก.ท่ี 3 0.0333 

22,500.00 ศวก. ท่ี 6 0 

22,500.00 ศวก. ท่ี 7 0.02 

42,500.00 ศวก.ท่ี 8 0.04 

22,500.00 ศวก.ท่ี 9 0 

25,000.00 ศวก.ท่ี 10 0 

25,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.04 

22,500.00 ศวก.ท่ี 12/1 0.0015 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 
 
 

 



31 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

21.โครงกำรวิจัยเพิ่มศักยภำพและกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนของประเทศ 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

806-
1112-
P061-
N4648-
06 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยผลติภณัฑ์ทางการแพทย ์
และห้องปฏิบตัิการในการ
ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุเพื่อ
การสนับสนุนการผลติเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0  
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ด้านคุณภาพในการใช้ชีว
วัตถุให้กับประชาชน 

ห้องปฏิบัติการ
วัคซีนและชีววัตถ ุ

สถาบันชีววัตถุ ได้องค์ความรู้ในการ
ผลิตวคัซีน  

1  องค์
ความรู ้

3,000,000.00 2,075,000.00 ชว. 0.0830 

925,000.00 สชพ. 0 
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22. กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยขององค์กำรอนำมัยโลกเพื่อเฝ้ำระวังสำยพันธุ์ เชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญของประเทศและภัยต่อควำมม่ันคงด้ำนสุขภำพโลก 

รหัส
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

รำยละเอียดตัวชี้วัด จ ำนวน หน่วยนับ 
งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
งบประมำณ

รำยหน่วยงำน 
หน่วยงำนที่

ร่วมบูรณำกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

808-
1112-
P072-
N4651-
75 

1.ด าเนินภารกิจหลกัในฐานะเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติท า
หน้าที่ตรวจวิเคราะห์และยืนยัน
ผลทางห้องปฏิบัติการส าหรับโรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัส
ระบบทางเดินหายใจที่เป็นปญัหา
สาธารณสุข โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง โรคหัด โรคหัด
เยอรมัน โรคโปลิโอ  
2. ตรวจวิเคราะห์และยืนยัน
ผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อรองรับ
สถานการณ์การระบาด  
3. ประสานความร่วมมอืกับ
องค์การอนามัยโลกในฐานะ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย  
4. สนับสนุนสายพันธุ์เช้ือก่อโรค
ส าหรับคลังตัวอย่าง ( Bio-
resource Center)  
5. ศึกษา วิจัย คุณลักษณะ และ
การกลายพันธุ์ของเช้ือ  
6.เผยแพร่ข้อมูลการศึกษา วิจัย 
เพื่อสนับสนุนการบริหารการใช้
วัคซีน และยาต้านไวรัสให้เกิด
ประสิทธิผล 

บุคลากรทาง
การแพทย ์
กระทรวง
สาธารณสุข ใช้ผล
การตรวจวินิจฉยัมา
สนับสนุนการ
วางแผนรักษาผูป้่วย
ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาการรักษา 
และน าข้อมูลการ
เฝ้าระวังโรค มาใช้
ในการวางมาตรการ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของเช้ือ 
รวมถึงเป็นองค์
ความรู้และ
ข้อเสนอแนะ ไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารวัคซีน การ
จัดท ามาตรการหรือ
นโยบายในการ
ป้องกันและลดการ
แพรร่ะบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
อุบัติซ้ าในประเทศ 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

จ านวนสายพันธ์ุของ
ไวรัส ไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดนก หัด หดั
เยอรมัน และโปลิโอ ท่ี
ได้ศึกษาคณุลักษณะ
ทางพันธุกรรมไวรสั 
ด้วยวิธี DNA gene 
sequencing และ 
bioinformatic  

120  สายพันธ์ุ 4,170,000.00 3,870,000 สวส. 0.0001 

300,000 ศวก.ท่ี 12/1 0.0364 
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หน่วยงำนส่วนกลำง (โครงกำรเดี่ยว) 
 

1. ส ำนักวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

801-1112-
P091-N4654-01 

โครงการบริหารจัดการส านักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

0.2 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่
ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1.) เดือนถนอม 
พรหมขัติแกว้ 
2.) นิธิภัทร เนียม
สอาด 

860,000.00 อ านวยความสะดวก
ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัตริาชการสนับสนุน
ภารกิจต่างๆ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทั้งภายในและภายนอกกรม
ร้อยละ 96  

 

2 801-1112-
P091-N4654-02 

โครงการฝึกอบรม "การออกแบบ
กระบวนการศึกษา/วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562” 

0.11 นักวิชาการ/นักวิจัย ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) เดือนถนอม 
พรหมขัติแกว้  
2.) นิธิภัทร เนียม
สอาด  
3.) มาลินี จิตตกานต์
พิชย์  

140,000.00 ความส าเร็จในการจัดฝึกอบรม
แล้วเสร็จ โดยมผีู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 40 คน 

 

3 801-1112-
P091-N4654-03 

โครงการฝึกอบรม "การพัฒนานักวิจัย
หน้าใหม่ในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยทีด่"ี 

0.12 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) เดือนถนอม 
พรหมขัติแกว้  
2.) นิธิภัทร เนียม
สอาด  

25,000.00 ประเมินคุณภาพของการ
ฝึกอบรมโดยผลการทดสอบ
ความรู้ภายหลังการฝึกอบรม
ต้องมีผู้ผ่าน 80 ร้อยละ 

 

4 801-1112-
P091-N4654-04 

โครงการฝึกอบรม "การเขียน
บทความผลงานศกึษา/วิจัยเพื่อ
ตีพิมพ"์ 

0.12 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) เดือนถนอม 
พรหมขัติแกว้  
2.) นิธิภัทร เนียม
สอาด 

140,000.00 ประเมินคุณภาพของการ
ฝึกอบรมโดยผลการทดสอบ
ความรู้ภายหลังการฝึกอบรม
ต้องมีผู้ผ่าน 80 ร้อยละ 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 801-1112-
P091-N4654-05 

โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.12 นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1.) วิชชุดา จรยิะพันธุ์  
2.) นิธิภัทร เนียม
สอาด 

160,000.00 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
สัมมนา ร้อยละ 85 

 

6 801-1112-
P091-N4654-06 

โครงการพัฒนาบุคลากรของส านกั
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน
วิชาการและทบทวนการบริหาร
จัดการ 

0.11 ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และเจา้หน้าท่ีส านักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) เดือนถนอม 
พรหมขัติแกว้  
2.) นิธิภัทร เนียม
สอาด 

106,300.00 สรุปผลการสมัมนา 1 เรื่อง  

7 801-1112-
P091-N4654-07 

โครงการ "ทบทวนผลการด าเนินงาน
ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 

0.11 นักวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และเจา้หน้าท่ีส านักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) เดือนถนอม 
พรหมขัติแกว้  
2.) นิธิภัทร เนียม
สอาด 

68,700.00 ได้แนวทางการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
ส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 1 
เรื่อง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

804-1112-
P011-N4643-15 

แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ ์และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

0 1. ประชาชน 2. สื่อมวลชน 
3. หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 4. บุคลากรภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

วิระวัญ อินทริง 5,000,000.00 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนร้อยละ 100  

 

2 804-1112-
P072-N4651-22 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานในภารกิจประจ า 0.25 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 1,000,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนร้อยละ  85 

 

3 804-1112-
P081-N4653-12 

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าพื้นฐาน 0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 6,309,600.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ 
ร้อยละ 96 

 

4 804-1112-
P091-N4654-10 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานในภารกิจประจ า 
(1) 

0.25 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 1,500,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนร้อยละ 85 

 

5 804-1112-
P091-N4654-11 

โครงการเช่ารถยนต์ 4 รายการ 0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 9,509,100.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
ร้อยละ 96 

 

6 804-1112-
P091-N4654-13 

ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 41,361,200.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
ร้อยละ 96 

 

7 804-1113-
P081-N4653-14 

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 499,451,800.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
ร้อยละ 96 

 

8 804-1112-
P011-N4643-17 

โครงการจ้างเหมาบริการ (รักษาความ
ปลอดภัย, รักษาความสะอาด, 
บ ารุงรักษาสวน, บ ารุงและซ่อมแซม
ต่างๆ (N4643)) 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 10,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
ร้อยละ 96 

 

9 804-1112-
P051-N4647-18 

โครงการจ้างเหมาบริการ (รักษาความ
ปลอดภัย, รักษาความสะอาด, 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 5,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
ร้อยละ 96 

 



36 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

บ ารุงรักษาสวน, บ ารุงและซ่อมแซม
ต่างๆ (N4647)) 

10 804-1112-
P074-N4652-19 

โครงการจ้างเหมาบริการ (รักษาความ
ปลอดภัย, รักษาความสะอาด, 
บ ารุงรักษาสวน, บ ารุงและซ่อมแซม
ต่างๆ (N4652)) 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 4,500,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
ร้อยละ 96 

 

11 804-1112-
P091-N4654-20 

โครงการจ้างเหมาบริการ(รักษาความ
ปลอดภัย, รักษาความสะอาด, 
บ ารุงรักษาสวน, บ ารุงและซ่อมแซม
ต่างๆ(N4654)) 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 7,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณ
ร้อยละ 96 

 

12 804-2112-
P072-N4651-21 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานในภารกิจประจ า 0.25 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 3,463,500.00 ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนร้อยละ 85 

 

13 804-2112-
P072-N4651-23 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการขยะของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

0.15 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และผู้เกีย่วข้องทุก
ฝ่าย 

หนึ่งฤทัย ยอดศร ี 183,500.00 ร้อยละการด าเนินงานตามแผน
กิจกรรม ร้อยละ 85 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 
 
 
 
 

 
 



37 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

819-1112-P091-
N4654-03 

การตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.2575 หน่วยรับตรวจที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 19 แห่ง 

นงลักษณ์ พันธ์
สุวรรณ 

1,009,000.00 จ านวนหน่วยท่ีตรวจสอบแล้ว
เสร็จ 19 แห่ง 

 
2 819-2112-P091-

N4654-02 
การตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.7425 หน่วยรับตรวจที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 19 แห่ง 

นงลักษณ์ พันธ์
สุวรรณ 

350,000.00 จ านวนหน่วยท่ีตรวจสอบแล้ว
เสร็จ 19 แห่ง 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

4. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

818-1112-P091-
N4654-01 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองแผนงานและวิชาการ
และหน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าภาพตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการปฏบิัติราชการ
ประจ าป ี2562 ทั้ง 2 มิติ 4 
ด้าน 

ทัชชา สิงหทะแสน 20,000.00 ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 1 ชุด 

 
2 818-1112-P091-

N4654-02 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัดทุก
ตัวช้ีวัด 

ทัชชา สิงหทะแสน 50,000.00 เอกสารติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน 1 ชุด 

 
3 818-1112-P091-

N4654-03 
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของหน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.2 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

อชิรา เหล่าศุ
ภวณิชย ์

50,000.00 ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
30 ชุด 

 
4 818-1112-P091-

N4654-04 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.2 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

อชิรา เหล่าศุ
ภวณิชย ์

350,000.00 รายงานผลการประเมินตนเอง
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ รอบ 6 และ 9 
เดือน 30 ชุด  

5 818-1112-P091-
N4654-05 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

0.2 1. คณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

นงรักษ์ กิจไธสง 530,000.00 ผลการประเมินตนเองรายหมวด 
6 หมวด 

 



39 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
2. เจ้าของกระบวนงาน
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องหมวด 1 - 
หมวด 7 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5. กองแผนงำนและวิชำกำร 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

807-1112-P011-
N4643-02 

โครงการบริหารจัดการการด าเนิน
กงานของกองแผนงานและวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.0975 กองแผนงานและวิชาการ รุจิราพร แตงผึ้ง 1,836,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยภาพรวม
ร้อยละ 95  

 
2 807-1112-P071-

N4650-13 
โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน 
หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.1069 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
22 หน่วยงาน 

รุจิราพร แตงผึ้ง 80,000.00 จ านวนหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
ได้รับการตรวจราชการและ
นิเทศงาน 22 หน่วยงาน  

3 807-1112-P071-
N4650-14 

โครงการจดัท าแผนเก็บตัวอย่างการ
ตรวจวิเคราะห์ ผลติภณัฑ์สุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

0.0096 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ รุจิราพร แตงผึ้ง 34,600.00 แผนเก็บตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 1 แผน  

4 807-1112-P072-
N4651-16 

โครงการประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจ
เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0.0107 จ านวน 60 คน 
ประกอบด้วย อธิบดี รอง
อธิบดี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
, ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก/กอง/ศูนย์และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย,์ 
นักวิชาการ / บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และผูจ้ัดการประชุม 

รุจิราพร แตงผึ้ง 900,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน 

 



41 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 807-1112-P091-
N4654-03 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวน
แผนปฏิบัติการกองแผนงานและ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2561 และถอด
บทเรียนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ2562 

0.0535 บุคลากรกองแผนงานและ
วิชาการ 

รุจิราพร แตงผึ้ง 147,100.00 กองแผนงานและวิชาการมีแผน
ที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 1 
ฉบับ 

 
6 807-1112-P091-

N4654-04 
โครงการประชุมการเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แนวทางการบริหารงบประมาณปี 
2562 ตามวิธีการ พ.ร.บ.งบประมาณ
ฉบับใหม่ 

0.2673 ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ
กอง/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
และเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ การบริหาร
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รุจิราพร แตงผึ้ง 84,200.00 ร้อยละจ านวนหน่วยงานท่ี
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เสร็จทันตามก าหนดร้อยละ 
100 

 
7 807-1112-P091-

N4654-05 
โครงการประชุมมอบนโยบายและ
ช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

0.0167 ผู้บริหาร ผู้ทรงคณุวุฒิ 
ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก/กอง/ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย/์
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงาน
เชิงกลุยทธ์ แผนปฏิบัติการ
และระบบตดิตาม
ประเมินผลของหน่วยงาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 68,000.00 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย/์หัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย และเจา้หน้าท่ีที่
รับผิดชอบงานเชิงกลุยทธ์ 
แผนปฏิบัติการและระบบ
ติดตามประเมินผลของ
หน่วยงาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

8 807-1112-P091-
N4654-06 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ปี 2562 

0.0175 ผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/
ส านัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ รอง
ผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/
ส านัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจดัท า
แผนงานและงบประมาณ 
และตดิตามผลการ
ด าเนินงาน และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่พัฒนา
คุณภาพและวิชาการของ
หน่วยงาน จ านวน ๑๒๐ 
คน 

รุจิราพร แตงผึ้ง 200,000.00 บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 
9 807-1112-P091-

N4654-08 
โครงการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

0.0607 1. ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน 
กอง และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์   
2. นักวิชาการ และ
บุคลากรที่เกีย่วข้องใน
สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากส านัก สถาบัน กอง 
และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้ง ๑๔ แห่ง 

รุจิราพร แตงผึ้ง 1,207,000.00 จ านวนบทเรียนที่มีแนวปฏิบัติ
เป็นเลิศไดร้ับการถ่ายทอด 1 
เรื่อง 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

10 807-1112-P091-
N4654-09 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 
(KM) และ R2R ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

0.0642 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 1,200,000.00 จ านวนหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 30 หน่วยงาน  

11 807-1112-P091-
N4654-10 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
องค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

0.0645 1. ผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. คณะกรรมการบริหาร
จัดการ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ผู้ปฏิบัติงานในด้านการ
วิจัยและประเมินความเสี่ยง
ของกรมวิทยาศาสตร์ -
การแพทย์ 

รุจิราพร แตงผึ้ง 200,000.00 มีระบบฐานข้อมลูบรหิารจดัการ 
องค์ความรู้ เทคโนโลย ี
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
ระบบ 

 
12 807-1112-P091-

N4654-11 
โครงการติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

0.0107 1. ผู้บริหารในระดับต่างๆ 
ของกรมและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรด์้าน
สาธารณสุข  
2. ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่
บันทึกรายงานแผนการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณลง

รุจิราพร แตงผึ้ง 327,600.00 จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่ได้รับการเผยแพรต่าม
ระยะเวลาที่ก าหนด 3 รายงาน 

 



44 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

ในโปรแกรมระบบติดตาม
แผนงาน/งบประมาณ 
(ระบบ DOC) 

13 807-1112-P091-
N4654-12 

โครงการขับเคลื่อนงานวิจัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

0.0036 คณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 312,900.00 ร้อยละงบประมาณด้านงานวิจัย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุน
เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ร้อยละ 15  

14 807-1112-P091-
N4654-15 

โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งท่ี 27 ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

0.0545 ผู้บริหารและนักวิชาการ
จากกระทรวงสาธารณสุข 
บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
บุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทน
หน่วยงานเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รุจิราพร แตงผึ้ง 5,000,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุม 
1,000 คน 

 
15 807-1112-P091-

N4654-17 
โครงการจดัประชุม/อบรม ของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

0.0079 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 1,000,000.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยผ์่าน
การตรวจประเมินคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 1 
ระบบ  

16 807-1112-P091-
N4654-18 

โครงการพัฒนาบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

0.0481 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 200,000.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดในการใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ทันสมัยร้อยละ 100  



45 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
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17 807-1112-P091-
N4654-20 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
ความรู้กองแผนงานและวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0.0018 บุคลากรกองแผนงานและ
วิชาการ 30 คน 

รุจิราพร แตงผึ้ง 163,400.00 ร้อยละของบุคลากรกอง
แผนงานและวิชาการ ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพตามสายงาน 
ร้อยละ 100   

18 807-1116-P091-
N4654-19 

โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เอื้อต่อ
บริการอ่านและเรียนรูด้้วยตนเอง 

0.0043 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 180,000.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อพื้นที่การนั่งอ่าน
หนังสือมีเพียงพอและ
สะดวกสบายร้อยละ 100  

19 807-2112-P091-
N4654-02 

โครงการจดัหาฐานข้อมลูออนไลน์
วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 2,000,000.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดด้านการ
ค้นคว้าวิจัยร้อยละ 100  

20 807-2116-P091-
N4654-07 

โครงการบรูณาการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร ์
และตดิตามตัวช้ีวัดส าคัญ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

0.05 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รุจิราพร แตงผึ้ง 1,823,000.00 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบบูรณาการได้รับการเตรียม
ความพร้อม ไม่น้อยกว่า 150 
คน  

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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6. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

815-1112-
P061-N4648-01 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (เงินงบประมาณ) 

0.1 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ชุติมา โพธ์ิป้อม 825,000.00 ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 99.5  

2 815-1112-
P061-N4648-02 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
ประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

0.1 อุปกรณ์ระบบการประชุม
ทางไกล (Video 
Conference) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

351,320.00 ร้อยละความต่อเนื่องความ
พร้อมใช้งานอุปกรณ์ระบบการ
ประชุมทางไกล (Video 
Conference) ที่ได้รับการ
บ ารุงรักษาฯ ตลอด
ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 
100  

3 815-1112-
P061-N4648-03 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ส าหรบัห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย (เงินงบประมาณ) 

0.05 เครื่องส ารองไฟฟ้าห้องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

86,937.50 ร้อยละความต่อเนื่องความ
พร้อมใช้งานเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าที่อยู่ในโครงการ
บ ารุงรักษาฯ ร้อยละ 99.5  

4 815-1112-
P061-N4648-04 

โครงการจ้างบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย (เงินงบประมาณ) 

0.05 เครื่องปรับอากาศห้องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

72,954.54 ร้อยละความต่อเนื่องความ
พร้อมใช้งานเครื่องปรับอากาศ
ที่อยู่ในโครงการบ ารุงรักษาฯ 
ร้อยละ 99.5  

5 815-1112-
P061-N4648-05 

โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูลของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

0.1 ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ชุติมา โพธ์ิป้อม 3,720,000.00 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครื่องแม่ข่ายภายใน
โครงการมคีวามต่อเนื่องของ
การให้บริการร้อยละ 99.5  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

6 815-1112-
P061-N4648-06 

โครงการบ ารุงรักษาระบบรับส่ง
ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห ์(เงิน
งบประมาณ) 

0.1 ระบบงานสารสนเทศใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ชนิสา คุณาวุฒิ 134,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
บ ารุงรักษาระบบ รับส่ง
ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
ร้อยละ 95  

7 815-1112-
P061-N4648-07 

โครงการบ ารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้อมูล (เงินงบประมาณ) 

0.1 ระบบงานสารสนเทศใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

พรพิทักษ์ ศรี
จันทร์ 

120,375.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
บ ารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้อมูลร้อยละ 95  

8 815-1112-
P061-N4648-18 

ค่าเช่าบ้าน ประกันสังคม 0.025 สิบเอกจุฑาฑติย์ แสนสะอาด 
และนายกนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

51,000.00 ร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณได้
ครบถ้วนร้อยละ 100 

 
9 815-1112-

P061-N4648-21 
โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ(เงินงบประมาณ) 

0.05 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

374,312.96 ร้อยละการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณตามที่กรมก าหนด
ร้อยละ 96  

10 815-1112-
P061-N4648-22 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
Big Data 

0.05 DIO และบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
สนใจ 

สีหนาท ศิวเสน 35,100.00 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมร้อยละ 95 

 
11 815-1116-

P061-N4648-19 
โครงการทดแทนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
5 รายการ 

0.125 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครื่องคอมพิวเตอรล์ูก
ข่าย ส าหรับส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค 

ปัทมา อยู่สิน 2,301,000.00 ด าเนินการจัดหาครุภณัฑไ์ด้
ครบถ้วนท้ัง 5 รายการ 

 
12 815-2112-

P061-N4648-10 
โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย(เงินบ ารุง) 

0.1 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ชุติมา โพธ์ิป้อม 1,100,000.00 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครื่องแม่ข่ายภายใน
โครงการมคีวามต่อเนื่องของ
การให้บริการ ร้อยละ 99.5  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

13 815-2112-
P061-N4648-11 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
ประชุมทางไกล (Video 
Conference) (เงินบ ารุง) 

0.1 อุปกรณ์ระบบการประชุม
ทางไกล (Video 
Conference) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

703,300.00 ร้อยละความต่อเนื่องความ
พร้อมใช้งานอุปกรณ์ระบบการ
ประชุมทางไกล (Video 
Conference) ที่ได้รับการ
บ ารุงรักษาฯ ตลอด
ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 
100  

14 815-2112-
P061-N4648-12 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ส าหรบัห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย (เงินบ ารุง) 

0.05 เครื่องส ารองไฟฟ้าห้องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

104,325.00 ร้อยละความต่อเนื่องความ
พร้อมใช้งานเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าที่อยู่ในโครงการ
บ ารุงรักษาฯร้อยละ 99.5  

15 815-2112-
P061-N4648-13 

โครงการจ้างบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย (เงินบ ารุง) 

0.05 เครื่องปรับอากาศห้องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

87,545.46 ร้อยละความต่อเนื่องความ
พร้อมใช้งานเครื่องปรับอากาศ
ที่อยู่ในโครงการบ ารุงรักษาฯ
ร้อยละ 99.5  

16 815-2112-
P061-N4648-14 

โครงการบ ารุงรักษาระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

0.1 ระบบงานสารสนเทศใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

สีหนาท ศิวเสน 50,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
บ ารุงรักษาระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 
95  

17 815-2112-
P061-N4648-15 

โครงการบ ารุงรักษาระบบรับส่ง
ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห ์(เงินบ ารุง) 

0.1 ระบบงานสารสนเทศใช้งาน
ได้อย่างต่อเนือ่ง 

ชนิสา คุณาวุฒิ 266,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
บ ารุงรักษาระบบ รับส่ง
ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
ร้อยละ 95  

18 815-2112-
P061-N4648-16 

โครงการบ ารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้อมูล (เงินบ ารุง) 

0.1 ระบบงานสารสนเทศใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

พรพิทักษ์ ศรี
จันทร์ 

240,750.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
บ ารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้อมูลร้อยละ 95  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

19 815-2112-
P061-N4648-17 

โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.05 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปัทมา อยู่สิน 90,000.00 ร้อยละของบุคลากรศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าร่วม
ร้อยละ 85  

20 815-2112-
P061-N4648-20 

โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (เงินบ ารุง) 

0.05 บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

901,079.54 ร้อยละการเบิกจา่ยเงินบ ารุง
ตามที่กรมก าหนดร้อยละ 100  

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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7. ส ำนักเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

805-1112-
P071-N4650-01 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑ์เครื่องส าอาง
ผสมสมุนไพรและพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

0.6 3.1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
สารส าคัญชี้บ่งใน
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
กลุ่มเป้าหมายห้องปฏบิัติการ
ตรวจวิเคราะหเ์ครื่องส าอาง
ส านักเครื่องส าอางและวตัถุ
อันตราย และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.2 
การจัดท ามาตรฐานวัตถุดิบ 
สารสกัด และผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
กลุ่มเป้าหมายศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
แห่ง 3.3 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าท่ีส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ผู้ประกอบการผลิต OTOP / 
SME 

1) จรรยา มีศรี  
2) สิริมา สายรวม
ญาติ  
3) ชุณห์กฤดา เก้า
เอี้ยน 

3,000,000.00 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางผสม
สมุนไพรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 3 เรื่อง 

 

2 805-1112-
P091-N4654-02 

รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
อ้างอิงระดับประเทศด้านเครื่องส าอาง 

0.08 ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางของส านัก

1) จรรยา มีศรี  
2) สุวรรณา เธียร
อังกูร  

287,000.00 มีการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบบรหิารคณุภาพ
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย จ านวน 2 
ห้องปฏิบัติการ (ทางเคมีและ
ทางชีววิทยา) 

3) ชมพูกานต ์เธียร
ชวานนท์  
4) ละเวง นิลมณี  
5) ชุณห์กฤดา เก้า
เอี้ยน 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และ ISO/IEC 17043 2 ระบบ 

3 805-1112-
P091-N4654-03 

รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
อ้างอิงระดับประเทศด้านวัตถุอันตราย 

0.1 ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุ
อันตรายของส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย จ านวน 2 
ห้องปฏิบัติการ (ทางเคมีและ
ทางชีววิทยา) 

1) จรรยา มีศรี  
2) เมนะกา วิวน  
3) สิรินันท์ ไทย
ตระกูลพาณิช  
4) ชมพูกานต ์เธียร
ชวานนท์  
5) ละเวง นิลมณี  
6) หฤทัย แสงจรัส
วิชัย  
7) วดีสุเนตร์ สุวรรณ
ไตรย์  
8) วรมน สุริยะจันทร์ 

649,000.00 มีการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบบรหิารคณุภาพ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ISO/IEC 17043 และ
ข้อก าหนดของ WHO CC 3 
ระบบ 

 

4 805-1112-
P091-N4654-04 

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ
องค์กร 

0.02 เจ้าหน้าท่ีส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย จ านวน 50 
คน 

จรรยา มีศร ี 452,000.00 ส านักเครื่องส าอางและวตัถุ
อันตราย มีการด าเนินงาน
สอดคล้องกับระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 
และ PMQA 2 ระบบ 

 

5 805-1112-
P091-N4654-06 

การประเมินความเสีย่งผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วตัถุ
อันตราย 

0.07 ส านักงานเลขานุการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อสื่อสารแก่ประชาชน และ
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

1) จรรยา มีศรี  
2) เมนะกา วิวน  
3) สุวรรณา เธียร
อังกูร  
4) ละเวง นิลมณี  
5) นิทัชชา พลเก่ง 

699,000.00 จัดท าข้อมูลเผยแพร่ส่งให้
ส านักงานเลขานุการกรม 2 
เรื่อง 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

6 805-1115-
P091-N4654-08 

รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
อ้างอิงระดับประเทศด้านเครื่องส าอาง 
(งบรายจ่ายอื่น) 

0 ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางของส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย จ านวน 2 
ห้องปฏิบัติการ (ทางเคมีและ
ทางชีววิทยา) 

1) จรรยา มีศรี  
2) สุวรรณา เธียร
อังกูร  
3) ชุณห์กฤดา เก้า
เอี้ยน 

429,800.00 การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
ต่างประเทศ 3 ครั้ง 

 

7 805-1115-
P091-N4654-09 

รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
อ้างอิงระดับประเทศด้านวัตถุอันตราย 
(งบรายจ่ายอื่น) 

0 ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุ
อันตรายของส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย จ านวน 1 
ห้องปฏิบัติการ (ทางเคมี) 

1) จรรยา มีศรี  
2. เมนะกา วิวน  
3) ละเวง นิลมณี 

292,000.00 การเข้าร่วมประชุม FAO/ 
WHO/ JMPS and CIPAC-
Meeting 1 ครั้ง 

 

8 805-1116-
P091-N4654-13 

การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร
ด้านเครื่องส าอางและด้านวัตถุ
อันตราย (งบลงทุน) 

0 ส านักงานเลขานุการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) จรรยา มีศรี  
2) ปานรพีพัชร วงษ์
ค าจันทร์ 

6,800,000.00 จ านวนรายการครภุัณฑ์ที่
จัดหาแล้วเสร็จ 2 รายการ 

ไม่ระบุ
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

9 805-2112-
P091-N4654-05 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ด้านเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย
ของภาครัฐและเอกชน (เงินบ ารุง) 

0.06 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางและ
ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตราย
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน 

1) จรรยา มีศร ี 132,000.00 มีการให้บริการแผนทดสอบ
ความช านาญแก่
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางและ
ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตราย 6 
แผนงาน 

 

10 805-2112-
P091-N4654-07 

การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิาร
ด้านเครื่องส าอางและด้านวัตถุ
อันตราย (เงินบ ารุง) 

0.07 ส านักงานเลขานุการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) จรรยา มีศรี  
2) สิรินันท์ ไทย
ตระกูลพาณิช  
3) ละเวง นิลมณี  
4) จ าปา ดียิ่ง 

720,800.00 ข้อมูล / บทความส่งส านักงาน
เลขานุการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
เรื่อง 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

11 805-2112-
P091-N4654-10 

รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
อ้างอิงระดับประเทศด้านเครื่องส าอาง 
(เงินบ ารุง) 

0 ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางของส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย จ านวน 2 
ห้องปฏิบัติการ (ทางเคมีและ
ทางชีววิทยา) 

1) จรรยา มีศรี  
2) ชมพูกานต ์เธียร
ชวานนท ์

2,500,000.00 มีการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบบรหิารคณุภาพ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และ ISO/IEC 17043 2 ระบบ 

 

12 805-2112-
P091-N4654-11 

รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
อ้างอิงระดับประเทศด้านวัตถุอันตราย 
(เงินบ ารุง) 

0 ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุ
อันตรายของส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย จ านวน 2 
ห้องปฏิบัติการ (ทางเคมีและ
ทางชีววิทยา) 

1) จรรยา มีศรี  
2) ชมพูกานต ์เธียร
ชวานนท ์

200,000.00 มีการด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบบรหิารคณุภาพ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ISO/IEC 17043 และ
ข้อก าหนดของ WHO CC 3 
ระบบ 

 

13 805-2112-
P091-N4654-12 

การประเมินความเสีย่งผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วตัถุ
อันตราย (เงินบ ารุง) 

0 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพื่อสื่อสารให้ประชาชน
รับทราบ และเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพและ
ความปลอดภัย 

1) จรรยา มีศรี  
2) สุวรรณา เธียร
อังกูร  
3) ละเวง นิลมณี 

617,000.00 ข้อมูล / บทความสื่อสารแจ้ง
เตือนภัย 1 เรื่อง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC 
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8. สถำบันชีววัตถุ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

806-1112-
P031-N4645-03 

การวิเคราะห์ความแรงเซรุ่มแก้พิษ
งูเห่าด้วยวิธี ELISA 

0.0100 ห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถ ุ กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

250,000.00 ได้วิธีมาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะหค์วามแรงของ
เซรุ่มแก้พิษงูโดยวิธี ELISA 1 
วิธี 

 

2 806-1112-
P071-N4650-07 

โครงการการประเมินคณุภาพชุดตรวจ
วินิจฉัยการตดิเชื้อโรคตับอักเสบซ ี
แบบรวดเร็ว (rapid test) ที่จ าหน่าย
ในประเทศ (ภายใต้แผนงานบูรณาการ
โครงการการประกันคุณภาพเครื่องมือ
แพทย์) 

0.0025 หน่วยบริการทางการแพทย์ที่
มีการใช้ตรวจวินิจฉยัโรค
ติดต่อทางเลือดชนิดตับ
อักเสบซี บริษัทผู้ผลิต หรือ
น าเข้า /จ าหน่ายชุดตรวจ
วินิจฉัยการตดิเช้ือ ตับอักเสบ
ซี กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

62,500.00 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรค
ตับอักเสบซี ท่ีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 1 ฉบับ 

 

3 806-1112-
P071-N4650-08 

โครงการการประเมินคณุภาพชุดตรวจ
วินิจฉัยการตดิเช้ือโรคซิฟิลสิที่จ าหน่าย
ในประเทศ (ภายใต้แผนงานบูรณาการ
โครงการการประกันคุณภาพเครื่องมือ
แพทย์) 

0.0025 หน่วยบริการทางการแพทย์ที่
มีการใช้ชุดตรวจวินิจฉยัโรค
ซิฟิลิส บริษัทผู้ผลิต หรือ
น าเข้า/จ าหนา่ยชุดตรวจ
วินิจฉัยโรคซิฟลิิส กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

62,500.00 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรค
ซิฟิลิสที่จ าหนา่ยในประเทศ
ไทย 1 ฉบับ 

 

4 806-1112-
P091-N4654-01 

โครงการการประกันคุณภาพและ
ประเมินความเสี่ยงของวัคซีน ชีววัตถุ
เพื่อการรักษา และน้ ายาวินิจฉยัโรค
ตดิต่อทางเลือด 

0.0480 ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ควบคุมก ากับภาครัฐ 

กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

1,200,000.00 "จ านวนเรื่องแจ้งเตือนภัย ท่ี
สื่อสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4 เรื่อง 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 806-1112-
P091-N4654-02 

โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงระดับสากลด้านชีววัตถ ุ

0.0320 ห้องปฏิบัติการของสถาบันชีว
วัตถุ จ านวน 3 ด้าน คือ ด้าน
วัคซีน ด้านชีววัตถุเพื่อการ
รักษาและด้านน้ ายา
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด 

กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

800,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของ
แผนพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ สถาบันชีววัตถุ 
ร้อยละ 100 

 

6 806-1113-
P081-N4653-12 

เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน
ราชการ 

0.0010 พนักงานราชการ สถาบันชีว
วัตถุ จ านวน 5 คน 

กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

45,000.00 การเบิกจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมพนักงานราชการ
ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดไม่
ชัดเจน 

7 806-1115-
P031-N4645-04 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบคุณลักษณะ
ทางเคมีกายภาพของยาชีววัตถุอ้างอิง
และยาชีววัตถุคล้ายคลึงชนิดโมโน
โคลนอลแอนติบอดีด้วยเทคนิค 
Hydrophilic Interaction Liquid 
Chromatography (HILIC) 

0.0100 ห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถ ุ กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

250,000.00 บทความเรื่อง การวิเคราะห์
ลักษณะทางเคมีกายภาพของ
ยาชวีวัตถุ 1 เรื่อง 

 

8 806-1115-
P091-N4654-09 

การประชุม WHO Global Vaccines 
Quality Control Laboratories 
Network 

0.0034 สถาบันชีววัตถุ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
จ านวน 1 คน และ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช านาญการพิเศษ จ านวน 2 
คน 

กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

135,500.00  เข้าประชุม WHO Global 
Vaccines Quality Control 
Laboratories Network 1 
ครั้ง 

 

9 806-1116-
P074-N4652-11 

โครงการจดัหาเครื่องตรวจวเิคราะห์
เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow 
Cytometer) 

0.0966 ห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถ ุ กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

6,000,000.00 จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์
เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow 
Cytometer) 1 เครื่อง 

 

10 806-1116-
P091-N4654-10 

โครงการจดัหาเครื่องดูดวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงไมโคเพลท และเครื่องโคร

0.0919 ห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถ ุ กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

5,800,000.00 จัดหาเครื่องดูดวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงไมโคเพลท และ
เครื่องโครมาโตกราฟีชนิด
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

มาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง 
(2 ตัวตรวจวัด), HPLC 

ของเหลวความดันสูง (2 ตัว
ตรวจวัด), HPLC 2 เครื่อง 

11 806-2112-
P091-N4654-13 

งบด าเนินงาน (เงินบ ารุง) สถาบันชีว
วัตถุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.3320 สถาบันชีววัตถุ กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

8,298,200.00 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบ
ด าเนินงานเงินบ ารุง ปี 2562 
ร้อยละ 100 

 

12 806-2112-
P091-N4654-14 

ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.0071 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 
คน ของสถาบันชีววัตถุ 

กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 

288,000.00 ร้อยละของการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ร้อยละ 100  

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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9. ส ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

810-1112-
P072-N4651-
01 

บริหารจัดการส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 

0.05 เจ้าหน้าที่ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 

อติภา ชูแตง 1,000,000.00 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ มากกว่าร้อย
ละ 96 

 

2 810-1112-
P091-N4654-
02 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการส านัก
รังสีและเครื่องมือแพทย์ 

0.05 ห้องปฏิบัติการส านักรังสี
และเครื่องมือแพทย์ 

อติภา ชูแตง 1,000,000.00 จ านวนรายการเครื่องมือที่
สอบเทียบแล้วเสร็จ 35 
รายการ 

 

3 810-1116-
P071-N4650-
03 

จัดหาครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

0.05 ห้องปฏิบัติการส านักรังสี
และเครื่องมือแพทย์ 

อติภา ชูแตง 9,270,300.00 จ านวนรายการครุภัณฑ์ที่
จัดหาแล้วเสร็จ 12 
รายการ 

 

4 810-2112-
P091-N4654-
07 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางห้องปฏิบัติการด้านรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 

0.05 เครื่องเอกซเรย์เต้านม อติภา ชูแตง 1,450,000.00
  

ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจาก
เครื่องเอกซเรย์เต้านม 1 
เรื่อง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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10. สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

808-1112-
P021-N4644-19 

Big Data ฐานข้อมูล GIS โรคซิกาและ
โรคไขเ้ลือดออก กับยุงพาหะน าโรค
ของประเทศ 

0.0105 พื้นที่ตัวแทนส ารวจ 
ภาคสนามจ านวน 24 จังหวัด 

จิตติ จันทร์แสง 450,000.00 ประชากรยุงลายเพื่อท าแผนท่ี 
GIS ยุงลายพาหะน าโรคโรคไข้
ซิกาและโรคไข้เลือดออก 24 
จังหวัด  

 

2 808-1112-
P021-N4644-30 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการทดสอบ
การแพ ้การทดสอบพิษวิทยา
เฉียบพลันในสตัว์ทดลองของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน 
OECD GLP 

0.042 ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อการ
ส่งออก น าผลการทดสอบไป
ขึ้นทะเบียนในระดับประเทศ
และต่างประเทศตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
ต้องการผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน OECD 
GLP จ านวน อย่างน้อย 1 
หน่วยนับ ตัวอย่างชนิด
เครื่องมือแพทย ์

นวขนิษฐ์ สัจจานนท ์ 1,800,000.00 การรับรองว่าการทดสอบการ
แพ้ในสัตว์ทดลองให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน OECD GLPโดย
CMA 1 การทดสอบ  

 

3 808-1112-
P031-N4645-04 

การศึกษาประสิทธิผลของน้ ามันหอม
ระเหยในการก าจัดเหาหัว 

0.0001 มหาวิทยาลยัต่างๆ, SME, 
บริษัท, หน่วยวิจัย 

1) จักรวาล ชมภูศรี  
2) ภานุกจิ กันหา
จันทร์  
3) ชญาดา ข าสวัสดิ ์ 
4) พาย ุภกัดีนวน 

10 น้ ามันหอมระเหย 9 ชนิด ไม่
ระบุผล 

 

4 808-1112-
P031-N4645-07 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ก าจดัลูกน้ า
ยุงลายบ้านที่ต้านทานต่อสารเคมี
ก าจัดแมลงจากน้ ามันหอมระเหย 

0.0045 มหาวิทยาลยัต่างๆ, SME, 
บริษัท, หน่วยวิจัย 

1) จักรวาล ชมภูศรี  
2) ภานุกจิ กันหา
จันทร์  
3) ชญาดา ข าสวัสดิ ์ 
4) พาย ุภกัดีนวน 

191,700.00 ผลิตภณัฑ์สมุนไพรในการก าจัด
ลูกน้ ายุง 1 ผลิตภัณฑ์  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 808-1112-
P031-N4645-16 

การตรวจหาและจ าแนกเชื้อสาเหตุ
ของโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลในประเทศ
ไทยโดยวิธีทางอณูชีววิทยา/จีโนมกิส ์
และการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค
ชนิดใหม่ (ภายใต้ชุดโครงการ ศูนย์
ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และอุบัตซิ้ าระหว่างประเทศไทย
และประเทศญีปุ่่น) 

0.0049 โรงพยาบาล กรมควบคมุโรค พิไลลักษณ ์อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 

365,700.00 รูปแบบสารพันธุกรรม 
(Whole genome 
sequence) ของเชื้อก่อโรค
อุจจาระร่วงท่ีส าคัญ 1 เรื่อง  

 

6 808-1112-
P031-N4645-32 

การวิเคราะหไ์มโครไบโอมในผู้ป่วย
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั
และกลุม่ควบคุม 

0.004 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 2. หน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข 3. 
หน่วยงานวิจัยอ่ืนๆ 

พิไลลักษณ ์อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 

170,100.00 ข้อมูลชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
ในตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วย CRC 
และคนปกติ จ านวนอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของจ านวน
ตัวอย่างที่เก็บได ้เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 1 เรื่อง  

 

7 808-1112-
P031-N4645-44 

การพัฒนาวิธีการตรวจยีนดื้อยา
ปฏิชีวนะในเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์
โดยใช้เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร ์

0.0001 บุคลากรห้องปฏบิัติการทาง
การแพทย์ 

1) ปิยะดา หวังรุ่ง
ทรัพย ์ 
2) ชุติมา จิตตประ
สาทศีล  
3) ธนิตชัย ค าแถลง  
4) ณัฐพงษ์ ชื่นบาน  
5) อรพรรณ ศรีพิชัย 

10 วิธีการตรวจยีนดื้อยาปฏิชีวนะ
ในเชื้อแคมไพโรแบคเตอรโ์ดย
เทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร ์3 วิธี  

 

8 808-1112-
P031-N4645-47 

การศึกษาการติดเชื้อร่วมกันระหวา่ง
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงกบั
เชื้อ Candida spp. ทีแ่ยกไดจ้าก
ผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉยีบพลันที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลและ

0.0025 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 2. โรงพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการวิจยั 3. 
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจวินจิฉัยและควบคุม

1) ปิยะดา หวังรุ่ง
ทรัพย ์ 
2) พิไลลักษณ์ อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ  
3) นันทวรรณ เมฆา  

108,000.00 ทราบชนิด/สูตรของอาหาร
เลี้ยงเช้ือทางเลือกส าหรับตรวจ
แยกเช้ือ Candida 1 ชนิด ไม่
ระบุผล 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 
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การศึกษา ปัจจัยพยากรณโ์รค ร่วมกับ
การวิเคราะห์ข้อมลู Metagenomic 

การระบาดของโรคติดเชื้อ
อุจจาระร่วง 

4) นงลักษณ์ สาย
ประดิษฐ ์ 
5) วราวรรณ วงษ์
บุตร 

9 808-1112-
P031-N4645-51 

การพัฒนาการตรวจ Banna virus ใน
ตัวอย่างผู้ป่วยโรคไขส้มองอักเสบ 

0.004 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ อริสรา โปษณเจริญ 170,100.00 จ านวนวิธีการตรวจไวรสั BAV 
วิธี RT-PCR 1 วิธี ไม่ระบผุล 

 

10 808-1112-
P031-N4645-52 

รูปแบบของการควบคุมวณัโรคในกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทยโ์ดยตรวจการ
ติดเชื้อระยะแรกและติดตาม
ผลการรักษาแบบป้องกันโดยใช้ T-
SPOT.TB test 

0.0001 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ เบญจวรรณ เพชร
สุขศิริ 

10 ตรวจตดิตามการตดิเช้ือวัณโรค
ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
89 ตัวอย่าง  

 

11 808-1112-
P031-N4645-58 

การพัฒนาผลิตภณัฑส์เปรย์สมุนไพร
ก าจัดยุงลายบ้านท่ีต้านทานต่อ
สารเคมีก าจดัแมลง 

0.0032 ประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมควบคุมโรค นักวิชาการ
และนักวิจัย 

1) จักรวาล ชมภูศรี  
2) ภานุกจิ กันหา
จันทร์  
3) ชญาดา ข าสวัสดิ ์ 
4) พาย ุภกัดีนวน 

135,900.00 ผลิตภณัฑ์สเปรย์อดัก๊าซ 2 
ผลิตภณัฑ์  

 

12 808-1112-
P031-N4645-63 

การประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับและ
ติดตามความผันแปรทางชีวภาพเชิง
พันธุวิศวกรรมในการวิจยัและพัฒนา
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคของเชื้อ
สาเหตุส าคญั จาก WHO Research 
and Development Blueprint 
infectious agents short-list(2018) 
ด้วยการใช้สารพันธุกรรมท้ังหมดจาก
เชื้อไวรัสอ้างอิงในขั้นต้น 

0.0001 แผนงาน/โครงการวิจัยที่ก าลัง
จะด าเนินการในอนาคต 4 
แผนงาน/โครงการ ใน
ปีงบประมาณ 2562-2566 

สรายุทธ พิบูลนิธิ
เกษม 

10 ระบบการวเิคราะห์การ
เรียงล าดับสารพันธุกรรมและ
ระบุองค์ประกอบในจโีนม และ
แบบจ าลองโปรตีนเชิง
วิวัฒนาการต้นแบบขั้นต้น 1 
ระบบ  
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13 808-1112-
P041-N4646-02 

พัฒนาเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชื้อเลปโตส
ไปราสายพันธ์ุอ้างอิงด้วย MALDI-
TOF MS 

0.0034 ห้องปฏิบัติการที่มเีครื่อง 
MALDI-TOF MS 

1) วัชรี สาย
สงเคราะห์  
2) ศุภลักษณ์ ยะแสง 

145,800.00 พัฒนาวิธีตรวจเขื้อเลปโตสไป
ราด้วย MALDI-TOF MS 1 วิธี  

 

14 808-1112-
P041-N4646-31 

การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉยั
ทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมทาง
คลินิก 

0.0097 1.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครือข่าย 2. คู่สามี-ภรรยาที่มี
โอกาสเสี่ยงต่อโรคธาลสัซีเมีย 

สาวิตรี ด้วงเรือง 414,000.00 พัฒนาวิธีการผลติวัสดุควบคุม
คุณภาพ 1 วิธี  

 

15 808-1112-
P041-N4646-60 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เคมีประเภทฉีด
พ่นหมอกควันส าหรับการควบคมุ
ยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะ
ไข้เลือดออกและไข้ซิกา 

0.0027 เจ้าหน้าท่ีควบคุมโรค ภูเบศร์ ยะอัมพันธ ์ 117,000.00 ได้สตูรผสมผลิตภัณฑเ์คมี
ประเภทฉีดพ่นหมอกควันที่มี
ประสิทธิผลในการก าจัดยุงลาย
ดื้อยาและอัตราฉดีพ่นท่ี
เหมาะสม 1 สาร/สูตร  

 

16 808-1112-
P041-N4646-68 

การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านการ
ป้องกันควบคุมแมลงพาหะน าโรค 

0 ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
ทางด้านสาธารณสุข 

อภิวฏั ธวัชสิน 299,600.00 หนังสือนวัตกรรมฯ 2,000 เล่ม   

17 808-1112-
P071-N4650-62 

การพัฒนาและส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

0.0026 ข้าราชการและบุคลากรทุก
คนท่ีปฏิบัติงานในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ศรีวรรณา หัทยานา
นนท ์

100,000.00 บุคลากรภายในสถาบันวจิัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข มี
ความสุข อย่างน้อย 80 ร้อย
ละ  

 

18 808-1112-
P071-N4650-74 

โครงการความมั่นคงและความ
ปลอดภัยตามยุทธศาสตรส์ุขภาพโลก 
(CBRN/GHSA) 

0.0147 1. บุคลากรของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข รวม
คณะท างาน จ านวน 50 คน 
2. ผู้แทนจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน และ ASEAN Sec. 
รวมคณะท างาน จ านวน 35 
คน 

1) นภวรรณ เจนใจ  
2) รติกร กัณฑะพงศ์ 

630,000.00 เครื่องมือประเมินแบบ 
simulation exercise ด้าน 
Biosafety และ Bioosecurity 
1 เรื่อง  
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19 808-1112-
P072-N4651-34 

สารสนเทศแจ้งข้อมูลความไวของเชื้อ
ดื้อยาต้านจลุชีพในห่วงโซ่อาหาร 

0.0105 แพทย์ และเจ้าหนา้ที่
ห้องปฏิบัติการ 

1) ภัทรภร ชยัชนะ  
2) ชัยวัฒน์ พูลศรี
กาญจน ์

450,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 100 
ร้อยละ  

 

20 808-1112-
P072-N4651-42 

การวินิจฉัยเชื้อราก่อโรค เชื้อ
แบคทีเรียชั้นสูง และการศึกษา
รูปแบบความไวต่อยา ด้วยเทคนิค 
MALDI-TOF MS 

0.0099 หน่วยงานท่ีมีความพร้อมของ
เครื่องมือ MALDI-TOF MS 
เช่น โรงพยาบาลของรัฐ หรือ
เอกชน สามารถน าข้อมลูที่ได้
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจน า
เทคโนโลยีดังกลา่วไปใช้ใน
อนาคต 

วราพรรณ จันทร์
สว่าง 

423,000.00 วินิจฉัยเช้ือราก่อโรค และเชื้อ
แบคทีเรียชั้นสูงด้วยเทคนิค 
MALDI-TOF MS 250 สาย
พันธุ์  

 

21 808-1112-
P072-N4651-48 

โครงการเฝ้าระวังโรคทีม่ีอาการทาง
สมองและระบบประสาทในประเทศ
ไทย 

0.0177 ส านักระบาดวิทยา และกรม
ควบคุมโรค 

1) อัจฉริยา ลูกบัว 2) 
นราวรรณ ปั้นงาม  
3) พัชชา อินค าสืบ  
4) อธิวัฒน ์ปริมสิริ
คุณาวุฒิ  
5) ประสพชัย อร่าม
รุ่งโรจน์ 

760,000.00 จ านวนตัวอย่างจากผูส้งสัย
ป่วยท่ีมีอาการของโรคทาง
สมองและระบบประสาท 250 
ราย  

 

22 808-1112-
P072-N4651-75 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ขององค์การอนามัยโลกเพื่อเฝ้าระวัง
สายพันธ์ุ เชื้อก่อโรคที่เป็นปญัหา
ส าคัญของประเทศและภัยต่อความ
มั่นคงด้านสุขภาพโลก 

0.0001 บุคลากรทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ใช้ผล
การตรวจวินจิฉัยมาสนับสนุน
การวางแผนรักษาผู้ป่วยได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลด
ระยะเวลาการรักษา และน า
ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค มาใช้
ในการวางมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อ 
รวมถึงเป็นองค์ความรู้และ

1) ทิพวรรณ กังแฮ  
2) พิไลลักษณ์ อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ  
3) อัจฉริยา ลูกบัว  
4) รติกร กัณฑะพงศ์ 

4,170,000.00 จ านวนสายพันธ์ุของไวรสั 
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก หัด หดั
เยอรมัน และโปลิโอ ท่ีได้ศึกษา
คุณลักษณะทางพันธุกรรม
ไวรัส ด้วยวิธี DNA gene 
sequencing และ 
bioinformatic 120 สายพันธ์ุ  
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ข้อเสนอแนะ ไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารวัคซีน การ
จัดท ามาตรการหรือนโยบาย
ในการป้องกันและลดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
อุบัติซ้ าในประเทศ 

23 808-1112-
P072-N4651-76 

โครงการบรูณาการการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยสุขภาพในกลุม่อาการโรค
ทางเดินอาหาร และกลุม่ไขไ้ม่ทราบ
สาเหตุและไข้ออกผื่น เพื่อความมัน่คง
ของประเทศ 

0.0001 ปรับกระบวนและขั้นตอน
วิธีการตรวจหาเชื้อ 
(Algorithm) ที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรค ในกลุ่มโรค
ส าคัญ 2 กลุ่มโรค ด้วยวิธีการ
ตรวจแบบมาตรฐานเดิม 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจท่ีทันสมยัสามารถ
ตรวจหาเชื้อหลายชนิดได้ใน
ครั้งเดียว (Multiple 
pathogens detection) 
และการศึกษาคุณลักษณะ
ของตัวเชื้อ (pathogen 
characteristics) ด้วยเทคนิค
ขั้นสูง 

นันทวรรณ เมฆา 2,700,000.00 ตัวอย่างซีรัมทีส่่งตรวจหา 
Dengue ELISA ในงานประจ า
ของฝ่ายอาโบไวรัส และมผีล
ตรวจเป็นลบ (negative for 
Dengue ELISA) 400 ตัวอย่าง 
ไม่ระบุผล 
 

 

24 808-1112-
P072-N4654-64 

โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค 
อาหารปลอดภัย 

0.0069 โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 5 แห่ง 

1) ปราณี นาค
ประสิทธิ ์ 
2) อรทัย สุพรรณ  
3) อุรุญากร จันทร์
แสง  
4) รติกร กัณฑะพงศ์ 

226,000.00 โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ไดร้ับ
การประเมินสุขลักษณะความ
สะอาด ด้านความปลอดภยั
จากแมลงรบกวนหรือแมลงดูด
กินเลือดบนเตียงนอน 
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ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย 
Legionella และโนโรไวรัส 
รวมทั้งอาหารมีความปลอดภัย
ปราศจากเชื้อโรค 5 แห่ง  

25 808-1112-
P073-N4649-26 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการ
ตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิง
ตั้งครรภ ์

0.021 หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสีย่งใน
การให้ก าเนิดบตุรเป็นกลุ่ม
อาการดาวน ์

สาวิตรี ด้วงเรือง 900,000.00 จัดท าและเผยแพร่คู่มือทาง
ห้องปฏิบัติการการตรวจ
วินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ใน
หญิงตั้งครรภ์สูห่น่วยบริการ 
1000 เล่ม  

 

26 808-1112-
P091-N4654-20 

สนับสนุนงานกีฏวิทยา 0.0053 นักวิจัยจากหน่วยงานภาค
นอกและภายในหน่วยงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ านวน 10
หน่วยงาน/บริษัท 

จิตติ จันทร์แสง 200,000.00 จ านวนแมลงที่ผลิตได้ 
2,000,000 ตัว  

 

27 808-1112-
P091-N4654-29 

การพัฒนาคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือ
และเครื่องมือปลอดเชื้อ 

0.0053 ห้องปฏิบัติการทุกกลุม่/ฝ่าย/
งาน ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ทิพมาศ สุทธวิราคม 200,000.00 ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 90 เปอร์เซ็นต์  

 

28 808-1112-
P091-N4654-33 

การจัดการความรู้ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจ าป ี
2562 

0.0026 บุคลากรในสังกัดของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1) สมใจ ไผ่สมบูรณ์  
2) ชัยวัฒน์ พูลศรี
กาญจน ์

100,000.00 จ านวนองค์ความรู้/นวตักรรม/
เทคโนโลย ีด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่น าไปจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง  

 

29 808-1112-
P091-N4654-45 

โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
กลาง ฝ่ายทรัพยากรกลางทาง
ห้องปฏิบัติการ 

0.0053 1.หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุข 2.โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั หน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน 
3.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1) อัจฉรียา อนุกูล
พิพัฒน์  
2) พนิดา เกษร
ประเสริฐ  
3) วรรณพร จรูญ
ลักษณ์คนา 

200,000.00 ความทันเวลาในการให้บริการ 
90 ร้อยละ  
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นักเทคนิคการแพทย ์และ
นักวิจัย ใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

30 808-1112-
P091-N4654-59 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

0.0079 ห้องปฏิบัติการที่เปดิ
ให้บริการและหน่วยงาน
สนับสนุนในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จ านวน 37 ห้องปฏิบัติการ 

สิริพรรณ แสงอรุณ  300,000.00 จ านวนห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้นจากเดมิ ไม่น้อยกว่า 3 
รายการทดสอบ  

 

31 808-1112-
P091-N4654-67 

สุขภาพบุคลากรและส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 

0.0476 1.ห้องปฏิบัติการดา้นโรคติด
เชื้อและไม่ติดเชื้อภายใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข อาคาร 1,9,10 
อาคารซาซากาวะ อาคาร
สัตว์ทดลอง 3. ห้องประชุมที่
อยู่ในความรับผดิชอบของ
สถาบันวิจัยวิทยาศษสตร์
สาธารณสุข 

สุพิชฌาย ์เติมเสรีกุล 1,800,000.00 จ านวนห้องปฏิบัติการและห้อง
ปฏิบัติงานได้รับการควบคุม
จัดการป้องกันการติดเชื้อและ
การแพร่เช้ือ อย่างน้อย 50 
ห้อง  

 

32 808-1112-
P091-N4654-71 

โครงการงานสนับสนุน ฝา่ยบรหิาร
ทั่วไป 

0.0954 หน่วยงานภายในสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุุข 

1) ประคอง ศรี
บรรทัดทอง  
2) สุรีรัตน์ หนูพิมทอง 

3,553,000.00 ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ร้อยละ 100 

 

33 808-1112-
P091-N4654-72 

สุขภาพบุคลากรและส่งเสริมการได้รับ
วัคซีน 

0.0061 ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
เงินบ ารุง พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติการงาน
ในห้องปฏิบัติการและกลุม่

สุพิชฌาย ์เติมเสรีกุล 260,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนปฏิบัติการ 90 ร้อยละ  
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เสี่ยงท่ีสมัผสัตัวอย่างและสิ่ง
คัดหลั่งจากคนและสัตว ์

34 808-1112-
P091-N4654-73 

การพัฒนา/ธ ารงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

0.0079 บุคลากรของ สวส. 
ผู้รับบริการของ สวส. จ านวน 
36 ห้องปฏิบัติการ และฝ่าย
บริหาร 

ชัยวัฒน์ พูลศรี
กาญจน ์

300,000.00 ร้อยละของกิจกรรมที่
ด าเนินการตามแผนฯ ร้อยละ 
80  

 

35 808-1115-
P031-N4645-11 

การท านายความไวต่อยา colistin 
และระบาดวิทยาระดับโมเลกลุของ
เชื้อกลุ่มEnterobacteriaceae และ 
non-fermenters ที่ดื้อยากลุม่ 
carbapenems 

0.009 โรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทั่วไป, 
โรงพยาบาลเอกชน และ
ส านักระบาดวิทยา 

1) เอกวัฒน์ อุณห
เลขกะ  
2) วันทนา ปวีณกิตติ
พร 

387,000.00 1. เชื้อ E. coli และ K. 
pneumoniae ที่ทดสอบความ
ไวของเชื้อต่อยา colistin 100 
สายพันธุ์ ไมร่ะบผุล 

 

36 808-1115-
P031-N4645-12 

การพัฒนาและศึกษาการตรวจจ าแนก
เชื้อ Gram-negative bacteriaดื้อ
ยากลุ่ม carbapenemด้วย MALDI-
TOF MS 

0.0073 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 2. หน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข 3. 
หน่วยงานวิจัยอ่ืนๆ 4. 
โรงพยาบาล 

พิไลลักษณ ์อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 

315,000.00 1. ได้เทคนิคการตรวจหาเชื้อ 
Gram-negative bacteria ที่
ดื้อต่อ carbapenem ด้วย 
MALDI-TOF MS 1 เรื่อง ไม่
ระบุผล 

 

37 808-1115-
P031-N4645-13 

การศึกษาการแสดงออกของ miRNA 
ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกท่ีเกดิจาก
การติดเชื้อ HPV 

0.0103 1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2. 
มหาวิทยาลยั 

พิไลลักษณ ์อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 

441,000.00 1. ข้อมูลการแสดงออกของ 
miRNA ในผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกแต่ละระยะ จ านวนอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
ตัวอย่างที่เก็บได้ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 1 เรื่อง ไมร่ะบุ
ผล 

 

38 808-1115-
P041-N4646-03 

ฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของ
เห็ดพิษส าหรับงานด้านพิษวิทยาคลินิก 

0.0124 ตัวอย่างเห็ด 1) สิทธิพร ปานเม่น  
2) ศิริวรรณ ลือดัง 

530,100.00 1. จ านวนฐานข้อมูล DNA ใน
ระบบ Local BLAST 100 
ข้อมูล [ ผลการด าเนินงาน 50] 
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39 808-1115-
P041-N4646-23 

พัฒนาวิธีการตรวจเช้ือไวรัสมายาโร
และส ารวจอุบัติการณ์ย้อนหลังใน
ประเทศไทย 

0.0084 ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรสั ภัทร วงษ์เจริญ 360,000.00 1. วิธีการตรวจวิเคราะหเ์ชื้อ
ไวรัสมายาโรด้วยวิธี real time 
RT-PCR 1 วิธีการตรวจ ไม่
ระบุผล 

 

40 808-1115-
P041-N4646-24 

การศึกษาการตอบสนองด้านการ
อักเสบของเซลล์เพาะเลีย้งกระจกตา
วัวในรูปแบบโครงสร้าง 3 มิติต่อระดับ
ไซโตไคน ์

0.0105 ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ภาคเอกชนและหน่วยงานของ
รัฐบาลที่มีการพัฒนาผลิตภัณ์
เพื่อสุขภาพ เครื่องส าอาง 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร ที่ต้องการ
ประเมินความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์ด้านการอักเสบต่อ
ดวงตาโดยไม่ใช้สตัว์ทดลอง 

1) มาสเกียรต ิบุญย
ฤทธิ ์ 
2) นวขนิษฐ์ สัจจา
นนท์  
3) กิ่งกาญ ตอบงาม  
4) รัชชุรส อินค าลือ  
5) ภัทรธิดาพร ทวีสุข 

450,000.00 1. องค์ความรู้ 1 เรื่อง ไม่ระบุ
ผล 

 

41 808-1116-
P051-N4647-70 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (N4647) 

0.0007 บุคคลากรสถาบัน
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

สุรีรัตน์ หนูพิมทอง 500,000.00 1. รายการครุภณัฑ์ที่ได้รับ 1 
ครุภณัฑ์ ไม่ระบผุล 

 

42 808-1116-
P091-N4654-69 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (N4654) 

0.0193 บุคคลากรสถาบัน
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

สุรีรัตน์ หนูพิมทอง 14,615,000.00 รายการครุภณัฑ์ทีไ่ด้รับ 8 
ครุภณัฑ์   

43 808-2112-
P021-N4644-43 

WHO HIVDR Reference 
Laboratory 

0.007 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่เคยรับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรสัมา
ก่อน เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเครือข่าย 4 แหง่ 
ได้แก ่โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ พระจอม
เกล้า สรรพสิทธิประสงค์ 
อุบล และตรัง 

1) สิริพรรณ แสงอรุณ  
2) เรืองชัย โลเกตุ  
3) รัตน์ระวี บุญเมือง 

300,000.00 พัฒนาวิธีตรวจและน ามาตรวจ
เชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาอินทีเก
รส 100 ตัวอย่าง  
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44 808-2112-
P031-N4645-57 

การพัฒนาผลิตภณัฑส์เปรย์สมุนไพร
ก าจัดยุงลายบ้านท่ีต้านทานต่อ
สารเคมีก าจดัแมลง 

0.0043 ประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมควบคุมโรค นักวิชาการ
และนักวิจัย 

1) จักรวาล ชมภูศรี  
2) ภานุกจิ กันหา
จันทร์  
3) ชญาดา ข าสวัสดิ ์ 
4) พาย ุภกัดีนวน 

185,480.00 ผลิตภณัฑ์สเปรยส์มุนไพรอัด
ก๊าซก าจัดยุงลายบ้านที่
ต้านทานต่อสารเคมีก าจัด
แมลง 2 ผลิตภัณฑ์  

 
45 808-2112-

P071-N4652-53 
โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการด้านโรคติด
เชื้อ ธาลัสซีเมีย และพิษวิทยา 

0.0047 1. เพื่อพัฒนาศูนย์ทดสอบ
ความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อ
ฯให้มีคุณภาพ และไดร้ับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC17043 2. เตรียม
ความพร้อมในการเปิดบริการ
และคิดเงินค่าสมาชิกเพื่อให้
แผนทดสอบสามารถเลี้ยง
ตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

สิริพรรณ แสงอรุณ 200,000.00 จ านวนแผนทดสอบความ
ช านาญทั้งหมดได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
ISO/IEC17043 2 แห่ง  

 
46 808-2112-

P072-N4651-02 
WHO Regional Influenza 
Reference Laboratory in South-
East Asia Region (การเฝ้าระวังสาย
พันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญเ่พื่อการเตรยีม
ความพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาด
ใหญ่) 

0.0233 แพทย์ นักวิชาการ
สาธารณสุข นักระบาดวิทยา 
ส านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรคและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1) พิไลลักษณ ์อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ  
2) ธนัสภา ธนเดชากุล  
3) วันดี มีฉลาด  
4) สุนทรียา วัยเจริญ  
5) สิริภาภรณ์ ผยุกัน  
6) ค าแพว บัวใหญ ่

1,000,000.00 จ านวนเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่
วิเคราะหห์าสายพันธ์ุ 70 สาย
พันธุ์  

 
47 808-2112-

P072-N4651-35 
การเฝา้ระวังไวรัสโปลโิอในผู้ป่วย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉยีบพลันและใน
สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนันโครงการ
กวาดล้างไวรัสโปลโิอตามพันธะสญัญา
นานาชาติ(WHO Polio Regional 

0.0035 ตัวอย่างอุจจาระจากผู้ป่วย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉยีบพลัน 
และตัวอย่างน้ าเสียก่อนบ าบดั 

1) รัตนา ตาเจริญ
เมือง  
2) รติกร กัณฑะพงศ์  
3) กรัณย์ สุทธวิราคม  
4) ผกาพรรณ สิงห์ชัย  

150,000.00 จ านวนตัวอย่างอุจจาระจาก
ผู้ป่วย และตัวอย่างน้ าเสียก่อน
บ าบัด ตรวจวเิคราะห์โดยการ
แยกเช้ือในเซลลเ์พาะเลี้ยง 
150 ตัวอย่าง   
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Reference Laboratory in South-
East Asia Region) 

5) อภิรด ีอิศรางกูร 
ณ อยุธยา  
6) สรรทิพย์ กองจร  
7) นภา อ่อนวิมล 

48 808-2112-
P072-N4651-49 

WHO Regional Reference 
Laboratory for the Measles and 
Rubella in South-East Asia 
Region (การศึกษาพันธุกรรมของ
ไวรัสหัด คางทูมและหัดเยอรมันสาย
พันธุ์ท่ีแยกได้ในประเทศไทยระหวา่งปี 
พ.ศ. 2562-2563) 

0.007 ตัวอย่างจากผูส้งสัยป่วยโรค
หัดคางทูมและหัดเยอรมันท่ี
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 ถึง 
2563 โดยตัวอย่างท่ีได้รับมา
จากท้ังการลงพื้นที่เพ่ือ
ควบคุมโรคทั่วประเทศของ
ส านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข จากโรงพยาบาล
ต่างๆ และจากประชาชน
ทั่วไป 

1) อัจฉริยา ลูกบัว  
2) นราวรรณ ปั้นงาม  
3) พัชชา อินค าสืบ  
4) อธิวัฒน ์ปริมสิริ
คุณาวุฒิ  
5) ประสพชัย อร่าม
รุ่งโรจน์ 

300,000.00 จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์หา
สายพันธ์ุไวรัสหดั คางทูมและ
หัดเยอรมัน 50 ตัวอย่าง  

 
49 808-2112-

P072-N4651-55 
ต้นทุนค่าตรวจวเิคราะห์สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

0.1079 ลูกค้าท่ีมารับบริการจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 100 
หน่วยงาน 

นันทวรรณ เมฆา 4,627,000.00 ลูกค้าท่ีมารับบริการจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 100 หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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11. สถำบันวิจัยสมุนไพร  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

813-1112-
P021-N4644-21 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP 

0.2401 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

พรชัย สินเจริญโภไคย 4,080,000.00 มี SOPs ที่เกี่ยวข้องครบตาม
ข้อก าหนด OECD GLP 1 การ
ทดสอบ 

 

2 813-1112-
P031-N4645-03 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์จากสารสกัด
มังคุด 

0.0127 ประชาชนท่ัวไปและ
โรงพยาบาล 

ปิยะวรรณ บูชา 216,000.00 ผลิตภณัฑ์ดูแลช่องปาก 1 
ผลิตภณัฑ ์

 

3 813-1112-
P031-N4645-04 

การศึกษาข้อก าหนดทางเคมีของปอ
บิด 

0.0165 ผู้ประกอบการภาครัฐและ
เอกชน 

เสกรชตกร บัวเบา 280,000.00 ผลการศึกษาคณุภาพทางเคมี
ของปอบิด 1 เรื่อง 

 

4 813-1112-
P031-N4645-06 

การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ในปัญจขันธ์ 

0.0071 ผู้ประกอบการ ประชาชน 
และหน่วยงานภาครัฐ 

สรเพชร มาสุด 120,000.00 ได้องค์ความรู้การปลูกปัญจ
ขันธ์ในระบบการปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ 1 องค์ความรู้ 

 

5 813-1112-
P031-N4645-07 

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อ
การเปลีย่นแปลงขนาดของผลและ
คุณภาพทางเคมีของปอบิด 

0.0079 เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร,
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร,
หน่วยงานภาครัฐ 

สรเพชร มาสุด 135,000.00 ได้องค์ความรู้การศึกษาการ
เจริญเติบโตของต้นปอบิด 1 
เรื่อง 

 

6 813-1112-
P031-N4645-12 

การศึกษาฤทธ์ิลดน้ าตาลและไขมนั
ของสารสกัดสมุนไพรปอบิดในเซลล์
ไขมัน 3T3-L1 

0.0095 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาวิจัยสมุนไพรทางด้าน
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
และแนวทางงานวิจัยทาง
คลินิก เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลยั 

1) สุภัชฌา พูนศรัทธา  
2) ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง  
3) เสกรชตกร บัวเบา  
4) จ ารัส กาญจน
ไพบูลย์ 

162,000.00 ผลของสารสกดัสมุนไพรปอบิด
ต่อการขนส่งกลโูคสเข้าสูเ่ซลล์
และการสะสมไขมันในเซลล์
ไขมัน 1 เรื่อง 

 

7 813-1112-
P031-N4645-14 

การส ารวจและจัดหาวัตถุดิบพืช
สมุนไพรปอบิด 

0.0095 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง 162,000.00 ได้วัตถุดบิสมุนไพรปอบิดที่
ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน
พืช 200 กิโลกรัม 
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8 813-1112-
P031-N4645-16 

การศึกษาฤทธ์ิต้านอักเสบของ
สารอลัฟา-แมงโกสตินในเซลล์
ภูมิคุ้มกันเพาะเลี้ยง 

0.0065  ฐิติพร ทับทิมทอง 110,000.00 องค์ความรู้เรื่องกลไกการออก
ฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร 
อัลฟา-แมงโกสติน ในเซลล์
ภูมิคุ้มกันเพาะเลี้ยง 1 เรื่อง 

 

9 813-1112-
P031-N4645-24 

การประเมินความปลอดภัยของสาร
สกัดเตยหอมและผักไผ ่

0.0177 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร/องค์การ
เภสัชกรรม,นักวิจัยด้าน
สมุนไพร/มหาวิทยาลัย,
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา,ประชาชน
ทั่วไป 

1) พรชัย สินเจริญ
โภไคย  
2) พราว ศุภจริยาวัตร 

300,000.00 รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยการประเมิน
ความปลอดภัยของสารสกัด
เตยหอมและผักไผ่ 1 ฉบับ 

 

10 813-1112-
P031-N4645-26 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
จากปอบิด 

0.0265 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร/องค์การ
เภสัชกรรม,นักวิจัยด้าน
สมุนไพร/มหาวิทยาลัย,
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา,ประชาชน
ทั่วไป 

พรชัย สินเจริญโภไคย 450,000.00 รายงานผลการศึกษาพิษต่อ
เซลล์เพาะเลี้ยงและฤทธ์ิก่อ
กลายพันธุ์โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย
ของสารสกัดปอบิด 1 ฉบับ 

 

11 813-1112-
P031-N4645-39 

การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรปอ
บิด 

0.0111 สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กรม
วิชาการเกษตร ประชาชน
ผู้บริโภค 

1) สรเพชร มาสุด  
2) เสกรชตกร บัวเบา  
3) นงนุช มณีฉาย  
4) ประไพ วงศ์สินคง
มั่น  
5) ประถม ทองศรี
รักษ์  
6) ธัญนัทน์ สภุาดาว 

189,000.00 องค์ความรู้ 1 เรื่อง  
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12 813-1112-
P031-N4645-48 

การศึกษาการยบัยั้งการเกดิ bioflim 
ของเชื้อรา Candida albicans ของ
สารสกัดสมุนไพร 

0.0147 นักวิทยาศาสตร์ ประชาชน 
เกษตรกร 

อุบลพรรณ คงสา 250,000.00 ศึกษาการยับยั้งการเกิด 
biofilm ของเชื้อรา Candida 
albicansของสารสกัดสมุนไพร
10ตัวอย่างต่อปีร้อยละ 100 

 

13 813-1112-
P041-N4646-49 

โครงการพัฒนาระบบคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

0.0118 ประชาชน, ผู้ประกอบการ, 
โรงพยาบาล 

1) รัตติพร วสุนันต์  
2) เกษม ประภานุ
พันธ ์

200,000.00 ระบบบรหิารคณุภาพ 2 
ระบบงาน 

 

14 813-1112-
P041-N4646-50 

การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.0353 ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สมุนไพร 

เกษม ประภานุพันธ ์ 600,000.00 ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการสอบเทียบเครื่องมือ 
ประจ าปี 2562 ร้อยละ 100  

 

15 813-1112-
P074-N4652-37 

การพัฒนาสารมาตรฐาน สารสกดั
สมุนไพร และยาสมุนไพร 

0.0588 สถาบันวิจัยสมุนไพร ส านักยา
และวัตถุเสพตดิ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

อัศวชัย ชว่ยพรม 1,000,000.00 1. ได้สารสกดัมาตรฐานจาก
สมุนไพร อย่างน้อย 2 ชนิด ๆ 
ละไม่น้อยกว่า 500 กรัม 500 
กรัม 
2. ได้สารมาตรฐานอย่างน้อย 
2 ชนิด ๆ ละไม่น้อยกว่า 
1,000 มิลลิกรัม 1000 
มิลลิกรัม 

 

16 813-1112-
P081-N4653-25 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการเกษตร
สวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
เชียงใหม่) 

0.0118 1. เกษตรกร/ชุมชนที่เป็น
แหล่งปลุกสมุนไพร 2. ผู้
ประกอบวิชาชีพด้าน
การแพทย์แผนไทย 3. 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1) รัตติพร วสุนันต์  
2) นงนุช มณีฉาย  
3) ประถม ทองศรี
รักษ์ 

200,000.00 ได้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้าน
สมุนไพรและสนับสนุนกล้าไม้
สมุนไพรให้กับชุมชน/
ประชาชน 3 แห่ง 

 

17 813-1112-
P081-N4653-34 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรของสถาบันวิจัย
สมุนไพร 

0.0037 ข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว 

1) รัตติพร วสุนันต์  
2) พัฒนฉัตร การวุฒิ  
3) ศิริพร ภิรมวาด 

1,033,800.00 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร
เป็นไปตามแผน 1 แห่ง 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

18 813-1112-
P091-N4654-23 

บริหารจดัการกลางของสถาบันวิจยั
สมุนไพร 

0.0036 บุคลากรสถาบันวิจัยสมุนไพร 1) รัตติพร วสุนันต์  
2) พัฒนฉัตร การวุฒิ  
3) ศิริพร ภิรมวาด 

1,000,000.00 การเบิกจ่ายบริหารจัดการ
กลางของสถาบันวิจัยสมุนไพร
เป็นไปตามแผน 1 แห่ง 

 

19 813-1115-
P031-N4645-01 

จัดท ามาตรฐานทางเภสัชเวทของ
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

0.0147 นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 

1) ไพริน ทองคุ้ม  
2) โสภิดาวรรณ 
วิเชียรกุล 

250,000.00 ลักษณะทางเภสัชเวทของ
เครื่องยาสมุนไพร 3 ชนิด/
เรื่อง 

 

20 813-1115-
P031-N4645-13 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
สมุนไพรรากสามสิบ 

0.0371 หน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ - ผู้ผลิต
ผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร - 
นักวิจัยด้านสมุนไพร - 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องค์การเภสัช
กรรม/มหาวิทยาลัย - 
ประชาชนท่ัวไป 

1) พรชัย สินเจริญ
โภไคย  
2) พราว ศุภจริยาวัตร  
3) กรวิชญ์ สมคิด 

630,000.00 รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาความเป็นพิษของ
สารสกัดสมุนไพรรากสามสิบ 1 
เรื่อง 

 

21 813-1115-
P031-N4645-15 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
จากกระเจี๊ยบเขียว 

0.0367 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร, นักวิจัย
ด้านสมุนไพร, ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา/
องค์การเภสัชกรรม/
มหาวิทยาลยั, ประชาชน
ทั่วไป 

1) พรชัย สินเจริญ
โภไคย  
2) พราว ศุภจริยาวัตร  
3) กรวิชญ์ สมคิด 

624,000.00 รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการการศึกษาความเป็น
พิษของสารสกัดจากกระเจี๊ยบ
เขียว 1 เรื่อง 

 

22 813-1115-
P031-N4645-22 

การพัฒนาผลิตภณัฑส์มุนไพรต้นแบบ
จากกะเม็ง 

0.0188 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร/องค์การ
เภสัชกรรม,นักวิจัยด้าน
สมุนไพร/มหาวิทยาลัย,

พรชัย สินเจริญโภไคย 320,000.00 รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรต้นแบบจาก
กะเม็ง 1 ฉบับ 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา,ประชาชน
ทั่วไป 

23 813-1115-
P031-N4645-28 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
จากผักเชียงดา 

0.0447 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร/องค์การ
เภสัชกรรม,นักวิจัยด้าน
สมุนไพร/มหาวิทยาลัย,
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา,ประชาชน
ทั่วไป 

1) พรชัย สินเจริญ
โภไคย  
2) พราว ศุภจริยาวัตร  
3) กรวิชญ์ สมคิด 

760,000.00 รายงานความก้าวหน้าข้อมูล
ความปลอดภัยของสารสกัดผัก
เชียงดา 1 ฉบับ 

 

24 813-1115-
P041-N4646-08 

การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบ
มะขาม 

0.0119 ผู้ประกอบการภาครัฐและ
เอกชน 

เสกรชตกร บัวเบา 203,000.00 ข้อมูลคุณภาพทางเคมีของใบ
มะขาม 1 เรื่อง 

 

25 813-1115-
P041-N4646-10 

ข้อก าหนดทางเคมีของดอกแคบ้าน 0.009 ผู้ประกอบการภาครัฐและ
เอกชน 

นวรัตน์ จัดเจน 153,000.00 ข้อก าหนดทางเคมีของดอกแค
บ้าน 1 เรื่อง 

 

26 813-1115-
P041-N4646-27 

โครงการวิจัยเพื่อจัดท ามาตรฐาน
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

0.0119 กลุ่มจัดท าต ารายาของ
ประเทศไทย ส านักยาและ
วัตถุเสพตดิ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) วารุณี จิรวัฒนา
พงศ์  
2) ภูริท้ต รัตนสิร ิ

203,000.00 ได้ข้อมลูการประเมินคุณภาพ
ทางเคมีของสมุนไพร 2 ชนิด 

 

27 813-1116-
P021-N4644-19 

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ
ความดันตดิลบ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 

0.0287 สถาบันวิจัยสมุนไพร 1) พรชัย สินเจริญ
โภไคย  
2) พราว ศุภจริยาวัตร 

8,000,000.00 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ
ความดันตดิลบ 1 งาน 

 

28 813-1116-
P041-N4646-18 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 11 รายการ 

0.0778 สถาบันวิจัยสมุนไพร 1) พรชัย สินเจริญ
โภไคย 

21,713,000.00  เบิกจ่ายครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
11 รายการ 

 

29 813-1116-
P041-N4646-53 

โครงการจดัครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 8 
รายการ 

0.0702 ห้องปฎิบัติการของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

1) รัตติพร วสุนันต์  
2) พัฒนฉัตร การวุฒิ  
3) ศิริพร ภิรมวาด 

19,579,600.00  เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 100  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

30 813-2112-
P031-N4645-46 

โครงการเผยแพร่ผลิตภณัฑส์มุนไพร
เพื่อประชาสมัพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2562 

0.0054 ประชาชน พรศรี ประเสริฐวารี 1,500,000.00 ผลิตภณัฑ์ 50000 ช้ิน  

31 813-2112-
P031-N4645-47 

โครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบ
ผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรตามมาตรฐาน 
GMP 

0.0294 ประชาชน พรศรี ประเสริฐวารี 500,000.00  ผลิตภัณฑ์ 1 รายการ  

32 813-2112-
P031-N4645-51 

งบด าเนินงานค่าตอบแทนท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับบุคลากร(นักวิทย์) 

0.0011 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของสถาบันวิจัยสมุนไพร 

1) รัตติพร วสุนันต์  
2) พัฒนฉัตร การวุฒิ  
3) ศิริพร ภิรมวาด 

316,800.00 การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไวร้้อยละ 100 

 

33 813-2112-
P041-N4646-43 

งบด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ค่าใช้สอย(เงินบ ารุง) 

0.0056 บุคลากรของสถาบันวิจยั
สมุนไพร 

1) รัตติพร วสุนันต์  
2) พัฒนฉัตร การวุฒิ  
3) ศิริพร ภิรมวาด 

1,572,400.00 1. ---- 1 ร้อยละ  

34 813-2112-
P041-N4646-52 

โครงการจดันิทรรศการเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านสมุนไพร(ครั้งท่ี 16) 

0.002 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป บุคลากรด้าน
สาธารณสุข /นักวิชาการ/
นักวิจัย ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

1) รัตติพร วสุนันต์  
2) พัฒนฉัตร การวุฒิ  
3) ศิริพร ภิรมวาด 

560,000.00 จ านวนองค์ความรู้ด้าน
สมุนไพรได้ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้แกผู่้เข้าร่วมชมบูธ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
เรื่อง 

 

35 813-2112-
P041-N4646-55 

โครงการส่งเสริมสมุนไพรไม้มีค่า; ผลิต
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบมะหาดเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์ ฯ ในจ านวนกลุม่ประชากร
ที่หลากหลายมีจ านวนมาก และ
ประชาสมัพันธ์ผลงานวิจยั
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2562 

0.0294 ข้าราชการและบุคคลทั่วไปท่ี
เกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตามนโยบายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

อัศวชัย ชว่ยพรม 500,000.00 จ านวนการผลิตผลติภณัฑ์ 
Serum all in one 1000 ช้ิน 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

36 813-2116-
P021-N4644-20 

งานจ้างออกแบบปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการระบบความดันตดิลบ 

0.0019 สถาบันวิจัยสมุนไพร พรชัย สินเจริญโภไคย 520,000.00 แบบปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ
ระบบความดันตดิลบ 1 ชุด  

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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12. ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

811-1112-
P074-N4652-07 

โครงการอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) 

0.06 ตัวอย่างอาหาร / วัตถดุิบที่
จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนดั 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์อาหาร
ในโรงเรียน มหาวิทยาลยั 
โรงพยาบาล ภัตตาคาร และ
สถานท่ีประกอบอาหาร 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

1,580,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 8000 
ตัวอย่าง 

 

2 811-1112-
P091-N4654-08 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 
17025,ISO/IEC 17043, ISO 9001) 
(เงินงบประมาณ) 

0.1 ห้องปฏิบัติการส านักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

2,000,000.00 สามารถรักษาระบบคณุภาพ 
ISO9001:2015 ISO/IEC, 
17025:2005 และ ISO/IEC 
17043:20103 3 ระบบ 

 

3 811-1115-
P074-N4650-19 

การเดินทางไปประชุมต่างประเทศ 0.02 เจ้าหน้าท่ี สคอ. อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

694,200.00 เดินทางไปประชุมต่างประเทศ 
7 ครั้ง 

 

4 811-1116-
P071-N4650-18 

จัดซื้อครภุัณฑ ์ 0.12 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์ อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

56,850,000.00 จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตร์ 13 
เครื่อง 

 

5 811-2112-
P072-N4651-03 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถและ
เครือข่ายห้องปฏิบตัิการด้านอาหาร
ของประเทศ (เงินบ ารุง) 

0 ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
การแพทย์ 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

1,324,700.00 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 7 ด้าน 

 

6 811-2112-
P072-N4651-14 

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยั
อาหารส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ 

0.1 วัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภค 
ของเครื่องเสวย และข้าราช
บริพาร พระที่นั่งอัมพรสถาน 
วังศุโขทัย พระต าหนักสวน
จิตรลดารโหฐาน และ
พระราชวังไกลกังวล 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

3,000,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจวิเคราะหต์ามแผน 
60000 ตัวอย่าง 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

7 811-2112-
P072-N4651-15 

โครงการความปลอดภัยด้านอาหารใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีและการ
ประชุมระดับผู้น าประเทศ 

0.025 อาหารที่ใช้จัดเลีย้ง
คณะรัฐมนตรีและอาหารที่ใช้
เลี้ยงคณะผู้น าประเทศในการ
ประชุม/มาเยือนในฐานะแขก
ของประเทศ 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

300,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตรวจวิเคราะห์ตาม
แผน 1300 ตัวอย่าง 

 

8 811-2112-
P072-N4651-16 

โครงการพัฒนาสุขลักษณะร้านอาหาร
สวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

0.005 ผู้ประกอบการร้านอาหาร
สวัสดิการในโรงอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

50,000.00 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการจัดอบรมให้
ผู้ประกอบการร้านอาหาร/
ตรวจ GMP และตรวจ
วิเคราะห์อาหารและน้ าดื่ม 
ตามแผน 15 ร้าน 

 

9 811-2112-
P072-N4651-17 

โครงการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร 
(Idea for free) 

0.06 ผลิตภณัฑ์และวิธีวิเคราะห์
ทางอาหาร 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

1,040,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนการวิจัย 
10 เรื่อง 

 

10 811-2112-
P091-N4654-09 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 
17025,ISO/IEC 17043, ISO 9001) 
(เงินบ ารุง) 

0 ห้องปฏิบัติการส านักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

2,450,000.00 สามารถรักษาระบบคณุภาพ 
ISO9001:2015 ISO/IEC, 
17025:2005 และ ISO/IEC 
17043:20103 3 ระบบ 

 

11 811-2112-
P091-N4654-10 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอ้างอิง
ด้านอาหารแห่งอาเซียน-โลหะหนกั 

0.03 ห้องปฏิบัติการโลหะหนัก อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

485,300.00 รักษาความเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงและ เป็นท่ียอมรับใน
ระดับภูมิภาค 1 
ห้องปฏิบัติการ 

 

12 811-2112-
P091-N4654-11 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ า
โดยเป็นผู้ด าเนินการแผนทดสอบความ
ช านาญ 

0.01 แผนทดสอบความช านาญการ
วิเคราะห์อาหารและน้ า 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

200,000.00 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนทดสอบ
ความช านาญวิเคราะห์อาหาร
และน้ า ด้านเคมี ด้านจุล
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

ชีววิทยา และด้านกายภาพ 21 
แผน 

13 811-2112-
P091-N4654-12 

โครงการก าหนดวิธีมาตรฐานส าหรับ
การตรวจวเิคราะห์อาหาร 

0.01 วิธีมาตรฐานส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์อาหาร 

อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

150,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
วิธีมาตรฐานส าหรับ การ
วิเคราะห์อาหาร 1 เล่ม 

 

14 811-2112-
P091-N4654-13 

งานบริการตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑ์
อาหารเพื่อขึ้นทะเบียน/ควบคมุ
คุณภาพจากผู้ประกอบกา 

0.01 ตัวอย่างอาหาร อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

573,500.00 จ านวนตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์ 500 ตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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13. ส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

812-1112-
P021-N4644-05 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ด าเนินงานการรับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม
มาตรฐานระดับประเทศ 

0.0412 ผู้บริหาร นักวิชาการ ผูต้รวจ
ประเมิน บุคลากร
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่ไดร้ับการ
รับรองตามมาตรฐาน
ระดับประเทศ และบุคลากร 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 250 
คน 

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 1,229,300.00 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

2 812-1112-
P021-N4644-06 

โครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วย
ตรวจสอบขึ้นทะเบียน และหน่วยงาน
ทดสอบศึกษาวิจัย/พัฒนา ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP 

0.0116 1. หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน 
(National OECD GLP 
Compliance Monitoring 
Authority : CMA) ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร มกีาร
ธ ารงรักษาระบบและได้รับการ
ยอมรับเป็นภาคีสมาชิกแบบ
สมบูรณ์ของการยอมรับขอ้มูล 
(Full non member country 
adherence to OECD Council 
Act to Mutual Acceptance 
Data) จ านวน 1 ระบบ  
2. จ านวนหนว่ยงาน Test 
Facility ได้รับการตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนตามหลกัการ OECD GLP 
จ านวน 2 แห่ง  

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 390,900.00 จ านวนผู้ตรวจสอบ 
(Inspector) ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ OECD GLP 
4 คน 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

3. จ านวนผู้ตรวจสอบ 
(Inspector) ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการ OECD GLP 
จ านวน 4 คน 

3 812-1112-
P021-N4644-11 

โครงการการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขตามมาตรฐานสากล 

0.0297 ผู้บริหาร นักวิชาการ ผูต้รวจ
ประเมิน บุคลากร
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่ไดร้ับการ
รับรองตามมาตรฐาน
ระดับประเทศ และบุคลากร 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 978,800.00 ผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบ
ระบบ E-Accreditation มีผล
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

 

4 812-1112-
P074-N4652-10 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้พระราชบัญญตัิเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558 

0.0552 ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิต 
น าเข้าส่งออก ขาย น าผ่าน 
หรือมีไว้ในครบอครองเชื้อโรค
และพิษจากสตัว์ทางภาครัฐ
และเอกชน จ านวน 1860 คน 

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 1,862,400.00 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัตติาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

 

5 812-1112-
P074-N4652-12 

โครงการการบริหารจัดการดา้นการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 

0.0268 เจ้าหน้าท่ีกลุม่ประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ และเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการ
ด้านชันสูตรสาธารณสุข ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 915,600.00 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

6 812-1112-
P091-N4654-09 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาและธ ารง
รักษาระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดฯุ) 

0.2 บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 65 
คน 

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 2,079,000.00 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในหัวข้อการวางแผนการ
ด าเนินงานขององค์กร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

 

7 812-1114-
P091-N4654-03 

งบอุดหนุน 0.0326 - อมรรัตน์ ทัศนกิจ 1,100,000.00 ความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผน ร้อยละ 100  

 

8 812-1115-
P091-N4654-01 

งบรายจ่ายอื่น 0.0235 บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 792,700.00 ผู้เข้าร่วมการประชุมส่ง
รายงานการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน ร้อย
ละ 100 

 

9 812-2112-
P091-N4654-02 

เงินบ ารุง 0.5794 1. บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ  
2.ห้องปฏิบัติการดา้น
การแพทย์ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 1,250 แห่ง 

อมรรัตน์ ทัศนกิจ 19,548,970.00 ห้องปฏิบัติการสมาชิกมี
ผลทดสอบความช านาญการ
เปรียบเทยีบกับวิธีวิเคราะห์
มาตรฐานผ่านเกณฑไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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14. ส ำนักยำและวัตถุเสพติด  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

809-1112-
P011-N4643-04 

2.การก าหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติด 

0.3 สถานตรวจพสิูจน,์ 
โรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทั่วไป, 
โรงพยาบาลชุมชน, ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  
2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

10,000,000.00 จ านวนโปรแกรมทดสอบที่
ให้บริการทดสอบความ
ช านาญการตรวจพิสูจนส์าร
เสพติดในของกลาง 1 
โปรแกรม  

2 809-1112-
P061-N4648-07 

6. โครงการจัดท าต ารายาของ
ประเทศไทย 

0.1 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และผูป้ระกอบการผลิตยา
สมุนไพร ทั่วประเทศ 

1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  
2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

23,514,315.00 จ านวนข้อก าหนดมาตรฐาน
ของสมุนไพรไทยท่ีผ่านการ
พิจารณาของ
คณะอนุกรรมการ 10 
monograph  

3 809-1112-
P071-N4650-05 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท า
สารมาตรฐานยาและสมุนไพร 

0.1 1. ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหย์าและวัตถุเสพติด
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่ว
ประเทศ เช่น โรงงานผู้ผลิต
ยา เป็นต้น 2. ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหย์าสมุนไพร 
ทั่วประเทศ เช่น โรงงาน
ผู้ผลิตยาสมุนไพร เป็นต้น 3. 
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 10 
ประเทศ 

1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  
2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

2,458,000.00 จ านวนสารมาตรฐาน DMSc 
ด้านยาและวัตถุเสพติดทีผ่ลติ
ได้ 24 ชนิด 

 
4 809-1112-

P091-N4654-08 
7.พัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมลูอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยาให้มี
ประสิทธิภาพ 

0.1 ผู้ประกอบการด้านยา, 
ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และ
เอกชน, สถาบันการศึกษา
และมหาวิทยาลัย 

1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  
2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

100,000.00 จ านวนโปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยา 5 
โปรแกรม  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 809-1115-
P091-N4654-12 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ช่ัวคราว 

0 ผู้บริหารและนักวิชาการ 1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  
2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

676,100.00 AFSN 2 คน 

 
6 809-1116-

P011-N4643-09 
จัดซื้อครภุัณฑ์ในงบลงทุน (ยาเสพติด, 
บ1ก1) 

0 เจ้าหน้าท่ีภายในส านักยาและ
วัตถุเสพตดิ 

1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  
2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

14,564,000.00 1. 1. เครื่องช่ังไฟฟ้าอ่าน
ละเอียด 0.1 ถึง 0.01 
มิลลิกรัม 1 เครื่อง 
2. 10. เครื่องหาการละลายตัว
ของยาเม็ดและแคปซลู แบบ
กึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง  
3. 3. อ่างน้ าความถี่สูง 1 
เครื่อง  
4. 4. เครื่องเขย่าแบบกลับไป
กลับมา 2 เครื่อง  
5. 2. ตู้แช่สแตนเลส 2-8 C 
ฝาทึบ 1 เครื่อง 
6. 5. ตู้เย็น 2-8 C ฝากระจก 
2 เครื่อง  
7. 6. GAS chromatography 
2 เครื่อง 
8. 7. HPLC 1 เครืุ่อง  
9. 8. ฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อินฟราเรด 1 เครื่อง  
10. 9. GC-MS 2 เครื่อง  

7 809-1116-
P074-N4652-10 

จัดซื้อครภุัณฑ์ในงบลงทุน (ย1ก4) 0 นักวิจัยและพัฒนาวิธี
วิเคราะห ์

1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  

22,800,000.00 1. 1. เครื่องวิเคราะห์การจับ
ตัวของสารในระดับโมเลกลุ  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

ด้วยเทคนิค surface 
plasmon resonance 1 
เครื่อง 
2. 2. HPLC-DA-CA-EC 1 
เครื่อง 
3. 3. เซอร์คิวลารไ์ดโครอิซมึ 
1 เครื่อง 

8 809-1116-
P091-N4654-11 

จัดซื้อครภุัณฑ์ในงบลงทุน (พ1ก1) 0 นักวิเคราะห ์ 1) กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล  
2) พรทิพย์ ดษิฐผึ้ง  
3) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

10,446,500.00 1. 1. AAs 1 เครื่อง 
2. 2. Densitometer 1 
เครื่อง 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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15. สถำบันชีววิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

803-1112-
P031-N4645-03 

การพัฒนาระบบคณุภาพและความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

0.0106 บุคลากรภายในสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ประไพพร โดยด ี 358,761.00 อบรมระบบคุณภาพ 6 ครั้ง  

2 803-1112-
P031-N4645-05 

โครงการการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของยาต้านวัณโรค และพัฒนาวิธี
ทดสอบส าหรับการตรวจระดับยา
รักษาวัณโรคเพื่อตดิตามการรักษาวัณ
โรคในผู้ป่วยวณัโรคใหม่และผู้ป่วยวัณ
โรคดื้อยา 

0.0134 ยาต้านวัณโรคสูตรดื้อยาท่ีมีใช้
ในประเทศไทย 

1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) กฤษณ์ชัย จันทร
เพ็ชร  
3) ผ่องพรรณ หมอก
มืด  
4) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล  
5) อาชวินทร ์โรจน
วิวัฒน์  
6) วรางลักษณ์ พิมพา
ภัย 

950,000.00 ต้นแบบวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ
ยา Ethionamide 1 วิธี 

 

3 803-1112-
P031-N4645-24 

โครงการร่วมวิจัยกรมวิทยาสาสตร์
การแพทย์-ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อประมินอุบัติการณ์
การแพ้ยาและการวิจยัเพื่อน าเภสชั
พันธุศาสตรม์าใช้ในระบบสาธารณสุข 

0.0263 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมการแพทย์ มหาวิทยาลยั 

1) สุกัญญา วัฒนา
โภคยกจิ  
2) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล 

2,071,000.00 ได้ชุดทดสอบในการตรวจยีน 1 
ชุด 

 

4 803-1112-
P031-N4645-25 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดพิษตอ่
ตับจาก rifampicin กับ ตัวบ่งช้ีทาง
เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยวัณโรคที่เกิด
ภาวะพิษต่อตับระหว่างการรักษา 

0.0029 คณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

1) สุกัญญา วัฒนา
โภคยกจิ  
2) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล 

209,000.00 การเผยแพร่ในวารสารทาง
การแพทย์ 1 paper 

 

5 803-1112-
P031-N4645-26 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการวณัโรค
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

0.0294 กรมควบคุมโรค, กรมการ
แพทย,์ บุคลากรทาง

1) นวลจันทร์ 
วิจักษณ์จินดา  

2,086,770.00 ต้นฉบับผลงานวิจัยด้านระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

สาธารณสุขท่ีเกีย่วข้องกับงาน
วัณโรค, มหาวิทยาลัย 

2) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล  
3) อารียา ดิษรัฐกิจ 

ทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค 1 
ฉบับ 

6 803-1112-
P031-N4645-27 

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
ของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยด้วย
เทคนิคการวิเคราะหล์ าดบัเบสรุ่นใหม ่

0.0045 บุคลากรทางสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข้องกับงานควบคุมวัณ
โรค, นักวิจัย 

1) นวลจันทร์ 
วิจักษณ์จินดา  
2) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล  
3) อารียา ดิษรัฐกิจ 

318,400.00 ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของรหัส
พันธุกรรมของเชื้อวัณโรค 
ร่วมกับข้อมูลของผู้ป่วย 1 
ฉบับ 

 

7 803-1112-
P031-N4645-34 

การวิจัยและพัฒนาสารต้นแบบทางยา
จากสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาเบต้า-
ธาลัสซเีมีย 

0.0043 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และหน่วยงานร่วมวิจัย น า
ข้อมูลผลการศึกษาในระดับ 
Preclinical study ไปขอ
อนุญาตด าเนินการศึกษาต่อ
ในระดับคลินิก 
(Investigational New Drug 
Application) 

1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) ปฐมาพร ปรึกษา
กร  
3) ภาณุพันธ์  
4) ฉัตรภรณ์ ใจมา  
5) ปนัดดา เทพอัศร  
6) อรพรรณ ศรีพิชัย 

305,000.00 สรุปผลการวิจัย และจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 

 

8 803-1112-
P031-N4645-35 

การประเมินประสิทธิภาพของอาหาร
สูตรดัดแปลงที่ไม่มซีีรั่มต่อการผลติ
เอนเทอโรไวรัส 71 

0.0019 เมื่อไดผ้ลการวิจัยการผลิตเชื้อ
ไวรัสเอนเทอโร 71 
เทคโนโลยีการผลติสามารถ
ถ่ายทอดให้หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนน าไปต่อยอดได้
เพื่อให้เกิดการทดลองใช้จริง
ในสัตว์ทดลองต่อไป และ
น าเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการ 

1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) มาโนช โพธิ์สูง  
3) สุธิดา ตันติก าธน 

138,000.00 ได้ผลการยึดเกาะและการ
เจริญเติบโตของเซลล์ไลนไ์ตลิง 
(Vero) ในขวดเพาะเลี้ยงขนาด
เล็ก (T-flask ขนาด 25 cm2) 
โดยใช้อาหารสูตรดัดแปลงที่ไม่
มีซีรั่มและอาหารสตูรไม่มซีีรั่ม 
VP-SFM 1 ชุดข้อมูล 

 

9 803-1112-
P041-N4646-13 

การศึกษาน าร่องเพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างการไดร้ับสมัผสัแคดเมียมกับ

0.012 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของศูนย์วิทยาศาสตร์

1) ผ่องพรรณ หมอก
มืด  

855,000.00 ได้รายงานการวิจัยฉบบั
สมบูรณ์ 1 ฉบับ 
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โรคไตเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. 

การแพทย์ภาคใต้ (สรุาษฎร์
ธานี สงขลา ตรัง ภูเกต็) ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 2. กรมควบคมุ
โรค, กรมการแพทย,์ กรม
อนามัย โรงพยาบาลต่างๆ 
สภาวิชาชีพแพทย์โรคไตแห่ง
ประเทศไทย เขตสุขภาพ 11 
และ 12 รวมถึง District 
Health Office และ รพ.สต. 

2) ขวัญยืน ศรีเปา
รยะ  
3) จีรภา ศิลาเกษ 

10 803-1112-
P041-N4646-22 

การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการ
ตรวจวัดระดับการแสดงออกของยีนใน
เลือดส าหรับการวินิจฉัยวณัโรค 

0.0113 ผู้ป่วยและผู้ทีส่งสัยว่าเป็นวัณ
โรค 

นุสรา สัตย์เพริศพราย 800,000.00 รายงานความก้าวหน้า/
รายงานฉบับสมบูรณ์ 4 ฉบับ 

 

11 803-1112-
P041-N4646-23 

จีโนมิคส์ประเทศไทย: การศึกษาภาวะ
พหุสัณฐานของนิวคลโีอไทดเ์ดี่ยวที่พบ
บ่อยในประชากรชาวไทยโดยใช้ชิป 

0.1099 บุคลากรทางการแพทย์และ
นักวิจัย 

1) นุสรา สัตย์เพริศ
พราย  
2) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล 

7,800,000.00 ตรวจลักษณะพันธุกรรมโดย
เทคนิคไมโครอะเรย์ชิป 5000 
ตัวอย่าง 

 

12 803-1112-
P041-N4646-32 

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารราชการ 
นโยบายและงานแผน 

0.0219 ศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย/ส านัก 
ภายในสถาบันฯ และ
หน่วยงานภายนอก 

ดวงรัตน์ จุลอักษร 738,209.00 ร้อยละความส าเรจ็ ของการ
สนับสนุน การท างานของ
ภารกิจหลัก ของหน่วยงาน 
เพื่อการปฏิบัติงานถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามแผนปฏิบัติการของงาน 
งานนโยบายและแผน ค า
รับรองปฏิบัตริาชการ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
100 

ไม่ระบุ
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
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13 803-1112-
P041-N4646-36 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพInterferon Gamma 
Release Assay (IGRAs) ในการตรวจ
การติดเชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis (โครงการวิจยัร่วมไทย-
ญี่ปุ่นฯ) SARTHEP 

0.0078 1. นักวิจัยด้านวัณโรคและ
การพัฒนาการตรวจทาง
ภูมิคุ้มกัน 2. หน่วยตรวจ
วิเคราะห์ 3 หน่วยท่ีมีการ
ผลิต 

1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) สกุลรัตน์ สุนทรฉัต
ราวัฒน์  
3) ปนัดดา เทพอัศร  
4) กฤศมน โสภณ
ดิลก 

555,000.00 สภาวะทีเ่หมาะในการ
พัฒนาการตรวจหา IFN โดยวิธี 
ELISA ในชุดตรวจการตดิเช้ือ
วัณโรค 1 วิธี 

 

14 803-1112-
P041-N4646-37 

การบริหารจัดการทั่วไป 0.0674 หน่วยงานของสถาบันฯ 1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) จรรยา ทรัพย์ธรณี 

2,272,560.00 ร้อยละความส าเรจ็ ของการ
ด าเนินการตามแผนการจดัซื้อ
จัด จ้าง งานพัสดุ คุมการ
เบิกจ่าย จัดเก็บ วัสดุคงคลัง 
เป็นต้น ของน้อยงาน ร้อยละ 
100  

 

15 803-1112-
P051-N4647-21 

โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทาง
พันธุกรรม (Precision Medicine) 

0.2118 ผู้รับบริการและบุคคลากร
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

1) นุสรา สัตย์เพริศ
พราย  
2) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล 

15,034,320.00 วิเคราะห์และสรุปข้อมลู
ความถี่ของลักษณะทาง
พันธุกรรมที่พบบ่อยจากข้อมลู
รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม 1 
รายงาน 

 

16 803-1112-
P072-N4651-06 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการวินจิฉัย
และป้องกันโรค เพื่อความมั่นคงดา้น
สุขภาพ 

0.0402 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ของหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

1) อัจฉริยา ลูกบัว  
2) จิตติ จันทร์แสง  
3) อารีรัตน์ ขอไชย  
4) ชัยวัฒน์ พูลศรี
กาญจน ์

2,850,000.00 ได้ฐานข้อมลู 4 ฐานข้อมูล  

17 803-1112-
P073-N4649-02 

การวิจัยและพัฒนาเซลลต์้นก าเนดิ
และวิศวกรรมเนื้อเยื่อสู่การใช้
ประโยชน์ทางคลินิก 

0.0625 หน่วยงานวิจัย และ
โรงพยาบาลต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) อัจฉราพร ด าบวั  
3) อารีรัตน์ ขอไชย 

4,541,000.00 สามารถน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ 6 เรื่อง 

 



90 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

18 803-1112-
P073-N4649-20 

การพัฒนาวิธีตรวจ cell free DNA 
ในเลือด เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยความผดิปกตดิ้านพันธุกรรม 

0.0087 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม อารีรัตน์ ขอไชย 617,500.00  สามารถเผยแพร่ผลงาน 1 
เรื่อง 

 

19 803-1115-
P021-N4644-29 

การวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสาร
สกัดรากทองพันช่ังเพื่อการรักษาโรค
ผิวหนังจากเชื้อราตามข้อก าหนด
มาตรฐาน GLP (Good Laboratory 
Practice) 

0.007 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
น าข้อมูลการวิจยัในระดับพรี
คลินิกของเจลสารสกัดราก
ทองพันช่ัง ไปประกอบการขอ
อนุญาตด าเนินการศึกษาวิจยั
ในคน (Clinical Study) และ
โรงพยาบาล น าต ารับเจลสาร
สกัดรากทองพันช่ังไปใช้ใน
การรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อ
รา 

1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) ปฐมาพร ปรึกษา
กร  
3) นวขนิษฐ์ สัจจา
นนท์  
4) ภาณุพันธ์  
5) ฉัตรภรณ์ ใจมา  
6) ปนัดดา เทพอัศร 

500,000.00 รายงานผลการทดสอบ
ประสิทธิผล 1 ฉบับ 

 

20 803-1115-
P031-N4645-09 

การวิจัยแลพัฒนา antitoxin ชนิดรี
คอมบิแนนท์แอนติบอดีที่ลบล้างฤทธิ์ 
Botulinum Neurotoxin A B และ E 

0.0056 นักวิจัย/หน่วยงานตรวจ
วิเคราะห/์หน่วยงานผลติชีว
ภัณฑ์ทางการแพทย/์
หน่วยงานก ากับดูแลนโยบาย
ด้านชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ 

1) อภิชัย ประชา
สุภาพ  
2) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
3) ปนัดดา เทพอัศร 

400,000.00 ได้สารพิษโบทลูินัม type A 
ชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีนท่ีมี
ความบรสิุทธ์ิไม่น้อยกว่า 1 
มิลลิกรัม 2 ชนิด 

 

21 803-1115-
P031-N4645-30 

การวิจัยและพัฒนาสารยับยั้งการ
แพร่กระจายของมะเร็งและสารต้าน
มะเร็งที่จ าเพาะต่อเป้าหมายการรกัษา
จากสมุนไพร 

0.01 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และหน่วยงานร่วมวิจัย น า
ข้อมูลผลการศึกษาในระดับ 
Preclinical study ไปขอ
อนุญาตด าเนินการศึกษาต่อ
ในระดับคลินิก 
(Investigational New Drug 
Application) 

1) ดวงรัตน์ จุลอักษร  
2) ปฐมาพร ปรึกษา
กร  
3) มาสเกียรติ บุญย
ฤทธิ์  
4) ภาณุพันธ์  
5) ฉัตรภรณ์ ใจมา  
6) ปนัดดา เทพอัศร 

710,000.00 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง 
Tyrosine kinase ของสาร
สกัดสมุนไพร 250 ตัวอย่าง 
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22 803-1116-
P041-N4646-38 

จัดหาครภุณัฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

0.2731 ทุกศูนย์ในสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางแพทย ์

ดวงรัตน์ จุลอักษร 19,380,900.00 รายการครุภณัฑ์ 12 รายการ  

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค (โครงกำรเดี่ยว) 
 

16. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

601-1112-P031-
N4645-07 

การศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจากใบเฮมพ์
ต่อการอักเสบของเซลล์ผิวหนังและการ
ยับยั้งเชื้อการเจริญเติบโตของจลุชีพ 

0 ห้องปฏิบัติการ วิทยาคม ผาพิศาล 456,000.00 ทราบฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระ 
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธ์ิต้าน
จุลชีพ 1 รายการ  

 

2 601-1112-P071-
N4650-03 

โครงการ การพัฒนาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

1 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1 
เชียงใหม ่

วิทยาคม ผาพิศาล 180,000.00 ระบบบรหิารคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 1 
ระบบ  

 

3 601-1112-P071-
N4650-04 

การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดา้น
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

0 หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

วิทยาคม ผาพิศาล 1,620,000.00 จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์
แล้วเสร็จ 2900 ตัวอย่าง  

 

4 601-1112-P071-
N4650-08 

การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองแอลกอฮอล์
ส าหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ 

0.1 สารมาตรฐาน
แอลกอฮอล์อ้างอิงที่
ศูนย์ฯผลิต เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
ISO Guide ๓๔:
๒๐๐๙ จ านวน 
๘๐๐ หน่วยนับ ขวด 

วิทยาคม ผาพิศาล 100,000.00 . ผลิตสารมาตรฐานแอลกอฮอล์
อ้างอิง ส าหรับสอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ 800 
ขวด  

 

5 601-1112-P071-
N4650-09 

การทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ 

0.1 ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์จากลม
หายใจท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

วิทยาคม ผาพิศาล 100,000.00 ประเมินรายงานผลการทดสอบ
ความช านาญฯ จ านวน 1 เล่ม 

 



93 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

จ านวน ๑๐ หน่วย
นับ แห่ง 

6 601-1112-P081-
N4653-06 

โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
คนด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

0 เภสัชกรและ
พนักงานราชการ 

วิทยาคม ผาพิศาล 369,000.00 ร้อยละระดับความส าเร็จในการใช้
จ่ายงบประมาณ 5 ระดับ 

 

7 601-1112-P091-
N4654-05 

โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์
ด้านชันสูตร 

0 หน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

วิทยาคม ผาพิศาล 2,000,000.00 จ านวนรายการตรวจวเิคราะห์ที่
แล้วเสร็จ 6,000 ตัวอย่าง 

 

8 601-1116-P072-
N4651-02 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์เครื่องเอเอ
เอสแกรไฟต์เฟอรเ์นส 

0 ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

วิทยาคม ผาพิศาล 2,780,000.00    

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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17. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1/1 เชียงรำย  

 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

602-1112-P071-
N4650-02 

โครงการธ ารงรักษาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 15190, ISO 
9001 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
1/1 เชียงราย 

0.06 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 1/1 
เชียงราย 

1) ภัทรวดี สกุใส  
2) อุกฤษฎ ์สุกใส 

800,000.00 ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนา/
ธ ารงรักษา ต่ออาย ุและขยาย
ขอบข่ายระบบมาตรฐานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 
15189 และ ISO 15190 5 
ห้องปฏิบัติการ  

 

2 602-1112-P071-
N4650-14 

โครงการเฝ้าระวังโรคอุบตัิใหม ่อุบัติซ้ า 
และโรคข้ามพรมแดน ในเขตสุขภาพท่ี 1 

0.03 จ านวนตัวอย่างส่ง
ตรวจผูป้่วยสงสยั
โรคอุบัติใหม ่อุบัติ
ซ้ า และโรคข้าม
พรมแดน จ านวน 
200 ตัวอย่าง 

1) ภัทรวดี สกุใส  
2) อัมรา โยวัง 

300,000.00 วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาใหม่ 2 วิธี   

3 602-1112-P081-
N4653-12 

โครงการค่าสาธารณูปโภคศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 

0.03 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1) ภัทรวดี สกุใส 956,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100   

4 602-1112-P081-
N4653-13 

โครงการพัฒนาระบบพื้นฐานและบริการ
ประชาชนของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 

0.03 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1) ภัทรวดี สกุใส 900,000.00 การด าเนินการตามแผนระบบ
พื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ร้อยละ 100  

 

5 602-1116-P071-
N4650-16 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์(ตู้แช่แข็งแบบ
พิเศษ) 

0.03 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทยืที ่1/1 
เชียงราย 

1) ภัทรวดี สกุใส  
2) กัญญ์ณพัชญ์ ก๋า
เมืองลือ 

785,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 100 ร้อยละ 
ไม่ระบุผล 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

6 602-1116-P071-
N4650-17 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์(ชุดเครื่องอ่านอิ
ไลซ่าแบบไมโครเพลท) 

0.05 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1) ภัทรวดี สกุใส  
2) กัญญ์ณพัชญ์ ก๋า
เมืองลือ 

1,364,250.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 100 ร้อยละ 
ไม่ระบุผล 

 

7 602-1116-P071-
N4650-18 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์(เครื่อเพิม่ปริมาณสาร
พันธุกรรม) 

0.01 ห้องปฏฺุบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิค 

1) ภัทรวดี สกุใส  
2) กัญญ์ณพัชญ์ ก๋า
เมืองลือ 

386,900.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 100 ร้อยละ 
ไม่ระบุผล 

 

8 602-1116-P081-
N4653-11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านพักข้าราชการ 

0.05 บ้านพักข้าราชการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1) ภัทรวดี สกุใส  
2) วีรวัฒน์ ภัทรกมล
สิทธิ์ 

1,292,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 100 ร้อยละ 
ไม่ระบุผล 

 

9 602-2112-P071-
N4650-15 

โครงการบริการทดสอบทางห้องทาง
ห้องปฏิบัติการชันสตูรโรค ควบคุม
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ เครื่องวัดความ
ดันและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑส์ขุภาพ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน 

0.33 ตัวอย่างในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ จ านวน 
5,500 ตัวอย่าง 

1) ภัทรวดี สกุใส  
2) พรรคพล ชะพล
พรรค 

3,500,000.00 ร้อยละระยะเวลาแล้วเสรจ็ตาม
คู่มือให้บริการ ร้อยละ 95 
 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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18. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

603-1112-P072-
N4651-01 

โครงการพัฒนาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่2 พิษณุโลกประจ าปี 
2562 

0.15 ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่2 
พิษณุโลก 

1) บุญอนันต์ บุญศร ี 800,000.00 ห้องปฏิบัติการไดร้ับการต่ออายุ
ระบบ ISO/IEC 17025 :2017   1 
ระบบ  

 

2 603-1112-P072-
N4651-02 

โครงการด าเนินแผนการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการยา 

0.15 ผู้เข้าร่วมโครงการตาม
แผนทดสอบความ
ช านาญ จาก
ห้องปฏิบัติการยา ใน
สังกัด 
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์ (ภาครัฐ) 
ผู้เข้าร่วมโครงการตาม
แผนทดสอบความ
ช านาญ จาก
ห้องปฏิบัติการควบคมุ
คุณภาพยา 
โรงงานผลติยา 
(ภาคเอกชน) และ3. 
ผู้เข้าร่วมโครงการตาม
แผนทดสอบความ
ช านาญ จาก
ห้องปฏิบัติการใน
สังกัดมหาวิทยาลัย
ต่างๆ 

1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

100,000.00 1) ด าเนินตามแผนทดสอบความ
ช านาญห้อง ปฏิบัติการยาด้วย 
HPLC เทคนิคแล้วเสร็จ 1 แผน ไม่
ระบุผล 
2) ด าเนินตามแผนทดสอบความ
ช านาญห้อง ปฏิบัติการยาด้วย UV 
Spectrophotometryเทคนิคแลว้
เสร็จ 1 แผน ไม่ระบุผล 
3) ด าเนินตามแผนทดสอบความ
ช านาญห้อง ปฏิบัติการยาด้วย 
Titration เทคนิคแล้วเสรจ็ 1 
แผน ไมร่ะบผุล 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

3 603-1112-P072-
N4651-03 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 

0.3 กลุ่มงาน/ฝ่าย 
บุคลากรของกลุม่/กลุ่ม
งาน/ฝ่าย ในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก จ านวน 
7 กลุ่ม 63 คน 

1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

1,719,000.00 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ 
ทุกระบบ 4 ระบบ  

- 

4 603-1112-P072-
N4651-04 

การศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะหห์าชนิดของไวรสัเดงกีด้วยวิธี 
Multiplex(5-plex) Real time RT-
PCR ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
คลินิก ปีงบประมาณ 2562. 

0.14 ตัวอย่างจากผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกและ/หรือ
เชื้อมาตรฐาน จ านวน 
200 หน่วยนับ 
ตัวอย่าง 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

175,000.00 ด าเนินงานได้ตามแผนได้
ครอบคลมุในแต่ละกิจกรรม ร้อย
ละ 95 

 
5 603-1112-P072-

N4651-05 
.แผนการทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ 2562 

0.15 โรงพยาบาลจากหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชน ที่เปิด
ให้บริการตรวจวินิจฉยัโรค
ธาลัสซีเมียทาง
ห้องปฏิบัติการ ทั้งระดับ
ตรวจคัดกรอง ได้แก่ การ
ตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอ ี
และ/หรือ ระดับตรวจ
ยืนยันหาชนิดและปริมาณ
ฮีโมโกลบินทาง
ห้องปฏิบัติการ ในเขต
สุขภาพที ่2, 3, 4 และ 5 

1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

25,000.00 ผลการด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการและกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

 

6 603-1112-P072-
N4651-06 

การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 
2 

0.1 1. ชุมชนที่เป็นแหล่งปลูก 
และ/หรือผลิต ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในสปาชุมชนและ
โ อ ท็ อ ป  ใ น พื้ น ที่ เ ข ต
สุขภาพที่ 2 ได้แก่จังหวัด

1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

80,000.00 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในสปาชุมชนและโอท็อปที่ได้รับ
การตรวจ รับรองคุณภาพและได้
มาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

พิ ษ ณุ โ ล ก  เ พ ช รบู รณ์  
อุตรดิตถ์ สุโขทัยและตาก  
2. ผู้ประกอบการระดับ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprise 
SME) ที่ผลิต เครื่องส าอาง
สมุ น ไพ ร  ใ น พื้ น ที่ เ ข ต
สุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ล ก  เ พ ช รบู รณ์  
อุตรดิตถ์ สุโขทัยและตาก 

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในสปาชุมชนที่ได้มาตรฐาน 15 
ตั ว อ ย่ า ง  
 

7 603-1112-P072-
N4651-08 

การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร ที่ผลิตหรอืมีใช้
ในโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ 2 

0.08 โรงพยาบาลทีผ่ลติหรือ
มกีารใช้วัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพร ในพื้นที่เขต
สุขภาพท่ี 2 

1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

60,000.00 จ านวนแหล่งผลิตวัตถดุิบและ/
หรือผลิตภณัฑส์ุขภาพจาก
สมุนไพรที่เข้าร่วมพัฒนา 3 แหล่ง  
 

 

8 603-1112-P072-
N4651-09 

โครงการก าจดัและกวาดล้างโรคหดั
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
ในเขตสุขภาพท่ี2 ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 

0.08 จ านวนตัวอย่าง 50 
ตัวอย่าง 

1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

50,000.00 สามารถด าเนินการตรวจหา
แอนติบอดี IgM ต่อไวรัสหัดด้วย
วิธี ELISA โดยรายงานผล ภายใน 
48 ช่ัวโมง /ร้อยละ 100   

9 603-1115-P041-
N4646-11 

โครงการการศึกษาระดับตะกั่ว 
แคดเมียม แมงกานีสและปรอทใน
เลือดของประชากรที่อาศัย อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีที่จะสร้าง
โรงงานก าจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัด
ตาก 

0.15 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับ
พื้นที่ท่ีจะสร้างโรงงาน
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 
จังหวัดตาก 

1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

100,000.00 . ศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม 
แมงกานีสและปรอทในเลือดของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีที่จะสร้างโรงงาน
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 1 base 
line ไม่ระบผุล 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

10 603-1116-P072-
N4651-10 

โครงการจดัสรรครุภณัฑ์ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณโุลก 
ปี2561 

0.1 - 1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

5,192,300.00 ส่งมอบเครื่องมือและเบิกจ่ายทัน
ตามก าหนด 3 เครื่อง  

 

11 603-2113-P072-
N4651-07 

โครงการเงินบ ารุง 0.15 บุคลากรในศูนย ์ 1) อโณทัย ศรีตนไชย  
2) บุญอนันต์ บุญศร ี

5,341,500.00 ด าเนินการร้อยละ 100 ร้อย   

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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19. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

604-1112-P072-
N4651-01 

โครงการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้าน
สุขภาพ 

0.0100 

ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่3 
นครสวรรค ์สามารถ
รักษาความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการ
ด้วยคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลและขยาย
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการในการ
รายการตรวจวิเคราะห์
ใหม่เพิ่มขึ้น 

1) ไตรทศ ขันศิริ  
2) โลมไสล วงค์จัน
ตา 

360,000.00 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86  

 

2 604-1112-P072-
N4651-05 

โครงการบริหารจัดการพื้นฐานและ
สนับสนุนห้องปฏิบตัิการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3 
นครสวรรค์ (รายจ่ายพื้นฐาน) 0.0241 

 1) ไตรทศ ขันศิริ  
2) พรทิพย์ หลวง
วิชา 

1,640,000.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ย
งบประมาณมากกว่าร้อยละ 86  

 

3 604-1112-P072-
N4651-22 

โครงการเฝ้าระวัง เตือนภยัสุขภาพ 
การส ารวจข้อมูลการปนเปื้อนเบื้องต้น
ของสารเคมีก าจัดวัชพืชชนิดไกล
โฟเฟท อาทราซีน และพาราควอต 0.1100 

ประชาชนและ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี
สุขภาพท่ี 3 

ราเมศ กรณีย ์ 1,150,000.00 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน 
85 ร้อยละ  

 

4 604-1112-P081-
N4653-04 

โครงการบริหารจัดการพื้นฐานและ
สนับสนุนห้องปฏิบตัิการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3 
นครสวรรค์ (รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ) 0.0012 

หน่วยงานศูฯย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค ์

1) ไตรทศ ขันศิริ  
2) พรทิพย์ หลวง
วิชา 

78,000.00 ตัวช้ีวัดเชิงประสิทธิภาพ : ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายงบประมาณได้
มากกว่าร้อยละ 96  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 604-1112-P091-
N4654-02 

โครงการบริหารจัดการพื้นฐานและ
สนับสนุนห้องปฏิบตัิการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3 
นครสวรรค์ (รายจ่ายค่า
สาธารณูปโภค) 0.0147 

หน่วยงานศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค ์

1) ไตรทศ ขันศิริ  
2) พรทิพย์ หลวง
วิชา 

1,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณขั้น
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
ร้อยละ  

 

6 604-1116-P072-
N4651-17 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ ศวก.ท่ี 3 
นครสวรรค ์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2562 

0.0700 

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค ์

ไตรทศ ขันศริ ิ 6,319,400.00 จ านวนครุภณัฑ์ที่ได้รับการจัดสรร 
3 เครื่อง/รายการ  

 

7 604-2112-P071-
N4650-16 

โครงการจดัตั้งห้องปฏิบัติการตรวจคัด
กรองดาวน์ซินโดรมด้วยวิธ ี
Quadruple test 

0.0820 

หญิงตั้งครรภ์อายุ
มากกว่า 35 ปี ที่มี
ความเสีย่งทารกใน
ครรภม์ีอาการดาวน์ 
จ านวน 100,000 คน 

1) ไตรทศ ขันศิริ  
2) เจตน์ วันแต่ง 

3,825,900.00 ร้อยละของระยะเวลาการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ทันเวลาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 90 ร้อยละ  

 

8 604-2112-P072-
N4651-11 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์
วิทยาศาสาสตร์การแพทย์ท่ี 3
นครสวรรค ์และเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขต
สุขภาพท่ี3 

0.0820 

7.1. ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ 7.1. 
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ของ
โรงพยาบาลรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพท่ี 3 

1) ไตรทศ ขันศิริ  
2) เจตน์ วันแต่ง 

340,000.00 ตรวจตดิตามภายใน ระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 
15189 และ ISO 15190 และ
นิเทศติดตามการพัฒนาระบบ
คุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชฯ 2 ครั้ง  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

9 604-2112-P073-
N4649-06 

โครงการผลติและประเมิน
ประสิทธิภาพชุดทดสอบสารปรอทใน
เครื่องส าอาง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 0.0100 

ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนท่ี
สนใจชุดทดสอบสาร
ปรอทในเครื่องส าอาง 

1) ไตรทศ ขันศิริ  
2) วิสิุฐศักดิ์ วุฒิ
อดิเรก 

154,800.00 ชุดทดสอบสารปรอทใน
เครื่องส าอางได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพคิดเป็น ร้อยละ 100  

 

10 604-2113-P081-
N4653-18 

ค่าบุคลากร 

0.0600 

บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค ์

ไตรทศ ขันศริ ิ 4,046,700.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 4,046,700 
บาท  

 

11 604-2113-P081-
N4653-19 

งบด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับบุคลากร 

0.0100 

บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที3่ 
นครสวรรค ์

ไตรทศ ขันศริ ิ 372,800.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100  

12 604-2116-P072-
N4651-21 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เงินนอก
งบประมาณ(เงินบ ารุง) 

0.0100 

หน่วยงานภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค ์

ไตรทศ ขันศริ ิ 512,150.00 ความส าเร็จการจัดซื้อครุภณัฑร์้อย
ละ 100 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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20. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 สระบุรี 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

605-1112-P072-
N4651-01 

โครงการสนับสนุนบริหารจัดการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 4 

0.0667 ประชาชนในเขต
สุขภาพท่ี 4 

จุฑารัสมี กุลพันธ ์ 1,500,000.00 ร้อยละของการเบิกจ่าย ร้อยละ 
95  

- 

2 605-1112-P081-
N4653-02 

รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (Fix 
Cost) 

0.0667 บุคลากรในหน่วยงาน จุฑารัสมี กุลพันธ ์ 1,025,000.00 ร้อยละของการเบิกจ่าย ร้อยละ 
95  

- 

3 605-1116-P091-
N4654-03 

อาคารชุดพักอาศัยส าหรับข้าราชการ 
39 ยูนิต ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

0.0666 บุคคลากรใน
หน่วยงาน 

จุฑารัสมี กุลพันธ ์ 17,976,500.00 ร้อยละของการเบิกจ่าย ร้อยละ 
95  

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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21. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครำม 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

606-1112-P072-
N4651-01 

โครงการพัฒนาศักยภาพและคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

0.2 ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
5 สมุทรสงคราม ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ห้องปฏิบัติการยา 
ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 
ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยา
คลินิก จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ 

กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 360,000.00 ห้องปฏิบัติการไดร้ับการตรวจ
ติดตามภายใน/ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน และธ ารงรักษา
ระบบคณุภาพทุกระบบได้ (ISO/IEC 
17025 ISO 15189 ISO 15190 
ISO 9001 และISO/IEC 17043) 5 
ห้องปฏิบัติการ 
 

 

2 606-1112-P072-
N4651-02 

โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยัใน
เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2562 

0.4 ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ OTOP ใน
เขตสุขภาพท่ี 5 
จ านวน 8 จังหวัด 

กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 890,000.00 พัฒนาวิธีวิเคราะหร์ายการทดสอบ
ใหม่ 9 รายการทดสอบ  

 

3 606-1112-P072-
N4651-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรคอุบัตใิหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ต้านจุลชีพอุบัติใหม่ปี 2562 

0.4 (1. ทีม SRRT ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด 8 
จังหวัด และส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรค 
จ านวน 80 คน (2. 
ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลทกุแห่งใน 
เขตบริการสุขภาพที่ 5 
รวม 70 แห่ง 70 คน 

กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 750,000.00 มีการรายงานแจ้งเตือนภยัทาง
เว็บไซต์ 10 ครั้ง  

 

4 606-1116-P072-
N4651-08 

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 
สมุทรสงคราม 

0 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์
2 รายการ 

กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 5,330,000.00 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ   
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 606-1116-P072-
N4651-09 

อาคารชุดอาศัยข้าราชการ (20 
ครอบครัว) ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

0 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 21,109,900.0
0 

ตรวจรับงานตามงวดงาน 8 งวดงาน   

6 606-2112-P072-
N4651-11 

โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐาน ISO 17043 ส าหรับ
โครงการทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 

0.02 2. ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของหน่วย
ปฐมภูมิ (รพ.สต.) ใน
เขตสุขภาพท่ี 5 ที่
สนใจเข้าร่วมแผนการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของหน่วย
ปฐมภูมฯิ 

กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 421,500.00 ห้องปฏิบัติการไดร้ับการตรวจ
ติดตามภายใน (Internal Audit) 
จากตรวจติดตาม (Auditor) ที่มี
ประสบการณ ์และสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 2 
แผนการทดสอบ  

 

7 606-2116-P091-
N4654-10 

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บรกิาร
ตรวจวิเคราะห ์ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 

0 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ ตัวอย่างตรวจ
ชันสูตรโรค ตัวอย่าง
ตรวจด้านพิษวิทยา 
เครื่องมือทางรังสี
วินิจฉัย จ านวน 4,000 
ตัวอย่าง 

กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 4,124,920.00 จ านวนตัวอย่างที่ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ 4000 ตัวอย่าง 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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22. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

607-1112-P071-
N4650-11 

การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีวิเคราะห์ระดับโลหะหนักใน
เลือดด้วยวิธ ีICP-MS 

0.03 หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 
6 ที่ส่งตรวจระดับ
ตะกั่วในเลือด 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 50,000.00 ทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจ
วิเคราะหร์ะดับตะกั่วในเลือดด้วยวิธี 
ICP-MS 5 คุณลักษณะ  

 
2 607-1112-P071-

N4651-04 
การเฝา้ระวังและประเมินความเสีย่ง
ด้านสารพิษในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 6 

0.08 หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 
6 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 400,000.00 รายงาน 1 เรื่อง  

 
3 607-1112-P074-

N4652-15 
การศึกษาปริมาณทีมีฟอสในทราย
ก าจัดลูกน้ าแบบบรรจุในซองส าเรจ็รูป
จากผู้ผลิตหลังออกสู่ตลาด ในเขต
สุขภาพท่ี 6 

0 ทรายก าจัดลูกน้ าแบบ
บรรจุในซองส าเร็จรูป
จากผู้ผลิตหลังออกสู่
ตลาดที่หน่วยงาน
ต่างๆ แจกให้กับ
ประชาชนหรือจาก
ร้านค้าในจังหวัดที่
ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 
6 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 300,000.00 ตัวอย่างทรายก าจดัลูกน้ าแบบบรรจุ
ในซองส าเร็จรูปจากผูผ้ลิตหลังออกสู่
ตลาดที่หน่วยงานต่างๆ แจกให้กับ
ประชาชนหรือจากรา้นค้าในจังหวดั
ที่ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 6 200 
ตัวอย่าง  

 

4 607-1112-P091-
N4654-01 

ส่งเสริมความสามารถ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุร ีให้
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงิน
งบประมาณ) 

0.08 ทุกหน่วยงานภายใน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ได้แก ่กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภค กลุม่ชันสูตร
สาธารณสุข กลุ่ม

นิตยา เพียรทรัพย ์ 400,000.00 รายการทดสอบที่ได้การรับรอง
มาตรฐานสากล (รักษาสภาพ) ร้อย
ละ 100 

 



107 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

พัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ และฝา่ย
บริหารทั่วไป 

5 607-1112-P091-
N4654-03 

การตรวจวเิคราะห์สารเคมีก าจัดแมลง
ตกค้างในผักเครื่องเคยีงท่ีนิยม
รับประทานสดที่จ าหน่ายใน เขต
สุขภาพท่ี 6 

0.05 ตลาดสดขนาดใหญ่ใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 6 
ที่จ าหน่ายผักเครื่อง
เคียงที่นิยม
รับประทานสด 3 ชนิด 
ได้แก่ ผักชีฝรั่ง 
ถั่วฝักยาว และดหระ
พา 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 300,000.00 ตัวอย่างผักเครื่องเคียงที่นิยม
รับประทานสดผ่านการตรวจ
วิเคราะห์ชนดิและปริมาณสารเคมี
ก าจัดแมลงตกค้างกลุ่ม 
Organophosphorus (OPs), 
Organochlorines (OCs), 
Carbamates (CAs) และ 
Synthetic Pyrethroids (SPs) 240 
ตัวอย่าง  

 

6 607-1112-P091-
N4654-05 

การพัฒนาบุคคลากร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงิน
งบประมาณ) 

0.07 เจ้าหน้าท่ี ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 350,000.00 เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
บุคคลากรประจ าปี ร้อยละ 90 

 

7 607-1112-P091-
N4654-07 

การทดสอบทางห้องปฏิบตัิการที่
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค 
(เงินงบประมาณ) 

0.5 หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 
6 ที่ส่งตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ชีว
วัตถุ เครื่องก าเนิดรังสี
และเครื่องมือแพทย ์

นิตยา เพียรทรัพย ์ 500,000.00 ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบ
ไม่มากกว่าเกณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 
95  
 

 

8 607-1116-P091-
N4654-12 

การจัดหาครุภณัฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (เงินงบประมาณ) 

0.05 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
(เครื่องมือวิเคราะห์ขั้น

นิตยา เพียรทรัพย ์ 11,500,000.00 จัดซื้อและตรวจรับได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 2 รายการ  

 



108 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

สูง) ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

9 607-2112-P091-
N4654-02 

ส่งเสริมความสามารถ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุร ีให้
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงิน
บ ารุง) 

0 หน่วยงานภายใน ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ได้แก ่กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภค กลุม่ชันสูตร
สาธารณสุข กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ และฝา่ย
บริหารทั่วไป 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 2,600,000.00 รายการทดสอบที่ได้การรับรอง
มาตรฐานสากล (รักษาสภาพ) ร้อย
ละ 100 

 

10 607-2112-P091-
N4654-06 

การพัฒนาบุคคลากร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุร ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงิน
บ ารุง) 

0 เจ้าหน้าท่ี ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 1,000,000.00 เจ้าหน้าท่ีศูนยฯ์ไดร้ับการส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคคลากร
ประจ าป ีร้อยละ 90 
 

 

11 607-2112-P091-
N4654-08 

การทดสอบทางห้องปฏิบตัิการที่
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค 
(เงินบ ารุง) 

0 หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 
6 ที่ส่งตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ชีว
วัตถุ เครื่องก าเนิดรังสี
และเครื่องมือแพทย ์

นิตยา เพียรทรัพย ์ 2,500,000.00 ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบ
ไม่มากกว่าเกณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร้อยละ 
95 

 

12 607-2112-P091-
N4654-09 

โครงการแผนทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซโีรโลยี
แห่งชาติ (เงินบ ารุง) 

0.1 ห้องปฏิบัติการตรวจ
แอนติเอชไอวีภาครัฐ
และเอกชนในเขต

นิตยา เพียรทรัพย ์ 500,000.00 ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม
แผน ร้อยละ 80 

 



109 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

พื้นที่ภาคกลางและ
ตะวันออก 

13 607-2112-P091-
N4654-10 

แผนทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภมูิ 
(เงินบ ารุง) 

0.04 รพ.สต. ศสม. และ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
อื่น 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 300,000.00 ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม
แผน ร้อยละ 80 

 
14 607-2116-P091-

N4654-14 
การจัดหาครุภณัฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (เงินบ ารุง) 

0 ครุภณัฑ์ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 1,397,800.00 ครุภณัฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 10 รายการ  

 
15 607-4112-P091-

N4654-13 
การทดสอบทางห้องปฏิบตัิการที่
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค 
(เบิกแทนกัน) 

0 หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 
6 ที่ส่งตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

นิตยา เพียรทรัพย ์ 330,000.00 จ านวนผลติภณัฑส์ุขภาพ 147 
ตัวอย่าง  

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

23. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

608-1112-P031-
N4645-01 

โครงการพัฒนาระบบการตรวจแยก
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคในตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยเทคนิคด้านอณู
วิทยา 

0.07 หน่วยงานเครือข่ายใน
เขตสุขภาพท่ี 7 

1) ดาราวรรณ เวยีง
ยศ  
2) อธิชา มหาโยธา 

420,000.00 ระบบการตรวจการปนเปื้อนเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธีทางอณู
วิทยา 1 ระบบ  

 

2 608-1112-P071-
N4650-02 

โครงการพัฒนาระบบบรหิาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2562 

0.01 หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ประชาชนผู้ใช้บริการ
และห้องปฏิบตัิการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่7 
ขอนแก่น 

1) ดาราวรรณ เวยีง
ยศ  
2) อธิชา มหาโยธา 

2,000,000.00 ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ
ร้อยละ 87 
 

 
3 608-1116-P072-

N4651-05 
โครงการจดัหาครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

0.01 ผู้รับบริการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่7 
ขอนแก่น 

1) ดาราวรรณ เวยีง
ยศ  
2) อธิชา มหาโยธา 

22,500,000.00 เบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 

 
4 608-2112-P071-

N4650-04 
โครงการทดสอบคณุภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รงัสี
และเครื่องมือแพทย์ ในเขตสุขภาพท่ี 
๗ 

0.03 ผู้ใช้บริการในเขต
สุขภาพท่ี 7 

1) ดาราวรรณ เวียง
ยศ  
2) กมลทิพย ์จุตาทิศ 

450,000.00 จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลติภณัฑ์สุขภาพ 1 เรื่อง  

 

5 608-2112-P091-
N4654-03 

การเฝา้ระวัง ประเมินความเสี่ยงดา้น
โรคตดิเช้ือ และโรคไม่ตดิเช้ือทาง
ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลนิิก 

0.03 ผู้ใช้บริการเขตสุขภาพ
ที่ 7 

1) ดาราวรรณ เวียง
ยศ  
2) วัจนา ช่างทอง 

1,750,000.00 ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือน
ภัยด้านโรคตดิเช้ือ 1 เรื่อง 

  
 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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24.  ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 อุดรธำนี  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

609-1112-P021-
N4644-05 

โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์
สุขภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธาน ีปีงบประมาณ 2562 

0.04 ผู้ประกอบการ 
SME/OTOP กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน จ านวน 30 
แห่ง 

1) จิราพร ชูเสน  
2) มณีวรรณ ผุยเดชา  
3) โชติวรรณ พรทุม  
4) เกตุ สินเทศ 

697,000.00 ตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑส์ุขภาพ
ด้านพิษวิทยา 150 ตัวอย่าง ไมร่ะบุ
ผล 
 

 

2 609-1112-P072-
N4651-07 

โครงการจดัท าต ารายาสมุนไพรศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2562 

0.04 วัตถุดิบสมุนไพรหรือ
ผลิตภณัฑ์จาก
สมุนไพร จ านวน 20 
ตัวอย่างและผู้ปลูก
สมุนไพรและบุคลากร
ด้านการผลติยา
สมุนไพร จ านวน 50 
คน 

1) ภัทรพล อุดมลาภ  
2) เกตุ สินเทศ 

225,000.00 ร้อยละของผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด ร้อย
ละ 95 

 

3 609-1112-P074-
N4652-06 

โครงการควบคมุคณุภาพเครื่องมือ
แพทย์และตรวจวัดรังสีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี ่8 อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2562 

0.04 เครื่องเอกซเรย ์ 1) คทายุทธ นิกา
พฤกษ์  
2) เกตุ สินเทศ 

200,000.00 ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ 350 
เครื่อง  

 

4 609-1112-P091-
N4654-01 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่8 
อุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 

0.04 ครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 
รายการ 

เกตุ สินเทศ 8,500,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
100 

 

5 609-1112-P091-
N4654-02 

โครงการแผนทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซโีรโลยี
แห่งชาติ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์วิทยาศาสตร์

0.04 ห้องปฏิบัติการที่ท าการ
ตรวจเอชไอวีทางซีโรโลย ี
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ยโรงพยาบาล

1) บุญนิภา สุวรรณ
กาล  
2) เกตุ สินเทศ 

550,000.00 ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีความพึง
พอใจต่อโครงการ ร้อยละ 88 

 



112 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 
2562 

ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลของรัฐที่ไม่อยู่
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ห้องปฏิบัติการหรือ
โรงพยาบาลเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่
โรงพยาบาล จ านวน 300 
แห่ง 

6 609-2113-P091-
N4654-10 

โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการ
ฝ่ายบรหิารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธานี ปีงบประมาณ 
2562 

0.04 ร้อยละการเบิกจา่ย
ภาพรวมร้อยละ100 

เกตุ สินเทศ 7,097,200.00 ร้อยละการเบิกจา่ยภาพรวม ร้อยละ 
100 

 

7 609-2116-P091-
N4654-11 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง
(เหลือจ่ายเงินบ ารุง)ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 
2562 

0.2 ผู้รับบริการในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

เกตุ สินเทศ 2,700,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100  

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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25. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 9 นครรำชสีมำ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

610-1112-P071-
N4650-01 

การบริหารจัดการงบพ้ืนฐานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 
นครราชสมีา 

0.1 เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่9 
นครราชสมีา จ านวน 
66 คน 

สิริกาญจน์ ทานะ 2,000,000.00 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 100 

 
2 610-1112-P071-

N4650-02 
ค่าสาธารณูปโภค 0.18 ค่าไฟฟ้า สิริกาญจน์ ทานะ 2,000,000.00 จ านวนเดือนที่ช าระค่า

สาธารณูปโภค 12 เดือน  
3 610-1112-P071-

N4650-03 
ค่าเพิ่มพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัว 

0.01 เภสัชกร สิริกาญจน์ ทานะ 240,000.00 จ านวนเภสัชกร 4 คน  
 

4 610-1112-P071-
N4650-04 

ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม 0.01 สมาชิกกองทุน
ประกันสังคม จ านวน 
5 คน 

สิริกาญจน์ ทานะ 45,000.00 จ านวนพนักงานราชการ 5 คน  

 
5 610-1116-P072-

N4651-05 
การจัดซื้อครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 0.4 ประชาชน หน่วยงาน

ราชการและเอกชน 
ในเขตฯ9 

สิริกาญจน์ ทานะ 7,252,300.00 จ านวนชนิดเครื่องมือวิทยาศาสตร ์3 
ชนิด  

 
6 610-2112-P071-

N4650-10 
การประเมินความเสีย่งและแจ้งเตอืน
ภัยผลิตภัณฑส์ุขภาพด้านอาหาร ยา 
เครื่องส าอาง, รังสีและเครื่องมือแพทย์ 
ในพื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัยบุรนิทร์ 

0 หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ี
ด าเนินการด้านอาหาร 
ยา/ยาจากสมุนไพร 
เครื่องดื่ม น้ าและ
น้ าแข็ง เครื่องและ
ห้องเอกซเรย ์
เครื่องวัดความดัน

1.) สุภาคี สยุมภู
รุจินันท์  
2.) สิริกาญจน์ ทานะ  
3.) ไพริน หาปัญนะ 

1,075,000.00 จ านวนเรื่องที่สื่อสารและแจ้งเตือน
ภัย 8 เรื่อง  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

โลหิตและเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ 
ผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางกลุม่เสีย่ง
ประเภทครีม
และโลช่ัน ที่มี
สรรพคณุรักษาสิว ฝ้า 
ท าให้หน้าขาว 
เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร ในพื้นที่
สุขภาพเขตนครชัย
บุรินทร ์และเครื่องดดู
ปล่อยสารละลาย
อัตโนมัติที่ใช้ในศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 9 
นครราชสมีา 

7 610-2112-P071-
N4650-11 

การประเมินความเสีย่งและแจ้งเตอืน
ภัยผลิตภัณฑด์้านชันสตูรสาธารณสุข
และพิษวิทยาในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ ที่ 9 
นครชัยบุรินทร ์

0 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอชน 
รวมทั้งภาคประชาชน 
ในเขตสุขภาพท่ี 9 

1.) วรศักดิ์ อินทร์ชัย 
2.) สุภาคี สยุมภู
รุจินันท์  
3.) สิริกาญจน์ ทานะ 
4.) ไพริน หาปัญนะ 

825,000.00 จ านวนเรื่องที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
4 เรื่อง 

 
8 610-2112-P072-

N4651-09 
ค่าตอบแทนและคา่อาหารท าการนอก
เวลา 

0 นักวิทยาศาสตร์และ
นักพิสิกส์รังส ี

1.) ศศิพร สวัสดิ์สิงห์ 
2.) ศศิพรร สวัสดิ์
สิงห์ 

496,000.00 จ านวนบุคลากร 15 คน 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

9 610-2113-P072-
N4651-06 

งบบุคลากร 0 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและ
ลูกจ้างช่ัวคราว 

1.) ศศิพร สวัสดิ์สิงห์ 
2.) ศศิพรร สวัสดิ์
สิงห์ 

4,320,856.00 จ านวนบุคลากร 24 คน  

 
10 610-2113-P072-

N4651-07 
ค่าประกันสังคม 0 พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขและ
ลูกจ้างช่ัวคราว 

1.) ศศิพร สวัสดิ์สิงห์ 
2.) ศศิพรร สวัสดิ์
สิงห์ 

196,116.00 จ านวนบุคลากร 24 คน  

 
11 610-2113-P072-

N4651-08 
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ 0 พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขและ
ลูกจ้างช่ัวคราว 

1.) ศศิพร สวัสดิ์สิงห์ 
2.) ศศิพรร สวัสดิ์
สิงห์ 

50,558.00 จ านวนบุคลากร 24 คน  

 
 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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26. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 10 อุบลรำชธำนี  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

611-1112-P072-
N4651-01 

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน
อาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ 
เขตสุขภาพท่ี 10 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

0.07 หน่วยงานภาครัฐคือ 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด, 
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์, ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา และ
ภาคเอกชนคือ 
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเขต
สุขภาพท่ี 10 และ
นอกเขต 

1.) อารยา พละมยั 
2.) พัชราภรณ์ เกียรติ
นิติประวัติ  
3.) ฐานปนพงศ์ พัด
ทาป  
4.) จารุณี เครือจัน
ทึก 

870,000.00 การรายงานทันเวลามากกว่าร้อยละ 
95  

 

2 611-1112-P072-
N4651-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจ
วิเคราะหย์าสมุนไพรและเครื่องส าอาง
เพื่ออ านวยความยุติธรรมในเขต
สุขภาพท่ี10 

0.07 หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ผู้บริโภคทั่วไป ในพื้นที่
รับผิดชอบเขตสุขภาพ
ที่ 10 

1.) อารยา พละมยั 
2.) ภณิดา  
3.) กนกวรรณ มุจริ
นทร์  
4.) ดวงฤดี ทองแสง 
5.) จารุณี เครือจัน
ทึก 

750,000.00 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 1 วิธี  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

3 611-1112-P072-
N4651-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจ
สารพิษสารตกคา้งในชีววัตถุและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบ อรรถ
คดี เขตสุขภาพที่ 10 

0.06 หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในพื้นที่
รับผิดชอบเขต 10 

1.) อารยา พละมยั 
2.) โชติกา องอาจ
ณรงค์  
3.) ดวงฤดี ทองแสง 
4.) จารุณี เครือจัน
ทึก 

420,000.00 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 3 วิธี   

4 611-1112-P074-
N4652-04 

การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ขีด
ความสามารถทางห้องปฏิบัติการรงัสี
ในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที ่10 

0.05 โรงพยาบาลหรือ
คลินิกท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
เขตบริการสุขภาพท่ี 
10 

1.) อารยา พละมยั 
2.) พีรพงษ์ แสง
ประดับ 3.) ดวงฤดี 
ทองแสง 4.) จารุณี 
เครือจันทึก 

60,000.00 . จ านวนตัวอย่างด้านรังสีที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ 300 ตัวอย่าง  

 

5 611-1112-P074-
N4652-08 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานด้านห้องปฏิบตัิการชันสตูร
สาธารณสุขในการวินิจฉัยและป้องกัน
โรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2562 

0.06 สถานพยาบาล 
หน่วยงาน ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในเขต/
นอกเขตสุขภาพท่ี 10 
2 ห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาล/
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพท่ี 10 

1.) อารยา พละมยั 
2.) ขวัญใจ วังคะฮาต 
3.) ดวงฤดี ทองแสง 
4.) จารุณี เครือจัน
ทึก 

1,000,000.00 ร้อยละความทันเวลา ร้อยละ 98  

6 611-1112-P081-
N4653-10 

เบิกจ่ายเงินเพิ่มพเิศษส าหรับแพทย์
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวฯ (Fixcost) ค่า
ประกันสังคม 

0.01 เภสัชกร จ านวน 3 คน 
และพนักงานราชการ 
1 คน 

1.) อารยา พละมยั 
2.) ดวงฤดี ทองแสง 
3.) จารุณี เครือจัน
ทึก 

189,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100  

7 611-1112-P091-
N4654-05 

โครงการยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพห้องปฏิบัติการสูค่วามเปน็

0.06 1. บุคลากรทุกคนของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 

1.) อารยา พละมยั 
2.) ดวงฤดี ทองแสง 
3.) จารุณี เครือจัน
ทึก 

400,000.00 ร้อยละห้องปฏิบัติการที่ยื่นขอการ
รับรอง สามารถธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการและไดร้ับ

 



118 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

เลิศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 
อุบลราชธาน ี

อุบลราชธาน ีจ านวน 
62 คน  
2. กลุ่มงาน/ฝา่ยของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005, ISO 15189:2012, 
ISO 15190:2003 ISO 9001:2015 
และISO 17043: 2010 ร้อยละ 100 

8 611-1116-P072-
N4651-06 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี (จ านวน 270 
รายการ) 

0.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมยั 
2.) ฐานปนพงศ์ พัด
ทาป 

47,572,600.00 จ านวนรายการครภัณฑ์ที่จดัหาแลว้
เสร็จ จ านวน 270 รายการ 

 

9 611-2112-P091-
N4654-09 

โครงการสนับสนุนภารกิจหลักของ
ศูนย์วิทยาศาสต์การแพทย์ท่ี 10 
อุบลราชธานี (เงินบ ารุง) 

0 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมยั 
2.) ฐานปนพงศ์ พัด
ทาป  
3.) จารุณี เครือจัน
ทึก 

9,262,500.00 เบิกจ่ายงบเงินบ ารุงงบบุคลากรและ
งบด าเนินงานตามแผนมากกว่าร้อย
ละ 96  

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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27. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี  

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

612-1112-P031-
N4645-08 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เช้ือก่อโรค
อาหารเป็นพิษ Vibrio 
parahaemolyticus และ Vibrio 
cholerae ในอาหาร ด้วยเทคนิค 
Real-Time PCR 

0.04 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ศวก.ท่ี 11 สุราษฎร์
ธาน ี

สุภาทินี โสบุญ 130,000.00 วิธีการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
อาหารเป็นพิษ V. 
parahaemolyticus และ V. 
cholerae โดยวิธี Real- time PCR 
1 วิธี  

 

2 612-1112-P071-
N4650-03 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับการ
บริหารจดัการข้อมลูอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.06 1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
และกลุม่งานพัฒนา
คุณภาพและวิชาการ 
(ระบบบริหารงาน)  
2) ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ  
3) บุคลากรของ
หน่วยงาน 48 คน 

สุภาทินี โสบุญ 1,310,000.00 จ านวนระบบบริหารคุณภาพที่
สามารถธ ารงรักษาไดส้อดคล้องตาม
มาตรฐานสากล 3 ระบบ  
 

- 

3 612-1112-P071-
N4650-05 

การพัฒนาระบบบริหารราชการ ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

0.02 เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

สุภาทินี โสบุญ 60,000.00 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น รอ้ย
ละ 75 

 
4 612-1112-P071-

N4650-07 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสตูรโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และโรคข้ามพรมแดน 
ปีงบประมาณ2562 

0.05 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศวก.ท่ี 
11 สุราษฎร์ธาน ี

สุภาทินี โสบุญ 530,000.00 ได้ข้อมลูสื่อสารความเสีย่ง แจ้งเตอืน
ภัย ทางห้องปฏิบัติการ 2 เรื่อง  

 
5 612-1112-P071-

N4650-09 
การเฝา้ระวังคณุภาพน้ าบ่อน้ าร้อน 
และบ่อแช่ ในสถานท่ีท่องเที่ยวท่ี

0.03 1. เทศบาลเมือง
ระนอง  

สุภาทินี โสบุญ 100,000.00 มีข้อมูลคณุภาพน้ าบ่อน้ าร้อนต้น
ก าเนิด และบ่อแช่ ร้อยละ 100 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

ส าคัญพื้นท่ีจังหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.อุทยานแห่งชาติ
น้ าตกหงาว 

6 612-1112-P081-
N4653-06 

สนับสนุนระบบการปฏิบตัิงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

0.05 บุคลากรของศูนย์ 
จ านวน 48 คน และ 
กลุ่ม/ฝ่าย/
ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 6 กลุ่ม/ฝา่ย 

สุภาทินี โสบุญ 1,087,000.00 จ านวนครั้งของข้อร้องเรียนเรื่องหนี้
ค้างช าระจากผู้ให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค 0 ครั้ง  

  
7 612-1116-P071-

N4650-02 
โครงการจดัหาครุภณัฑ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

0.06 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

สุภาทินี โสบุญ 6,000,000.00 จ านวนรายการครภุัณฑ์ที่จดัหาแลว้
เสร็จ 1 รายการ  

 
8 612-2112-P071-

N4650-04 
การพัฒนาการจดัการข้อมลูอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุราษฎร์ธานี เพื่อการ
สื่อสารสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

0.04 ข้อมูลจากการวจิัย
และพัฒนาและการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้แก ่
ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพและชันสูตร
โรค จ านวน 3,100 
ตัวอย่าง ดังนี้ 1. ด้าน
ยา สมุนไพร และ
เครื่องส าอาง 200 
ตัวอย่าง 2. ด้าน
อาหาร 1,800 
ตัวอย่าง 3. ด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข 

สุภาทินี โสบุญ 1,090,000.00 จ านวนองค์ความรู้ทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ไดส้ื่อสารความเสี่ยงและ
แจ้งเตือนภัย 5 เรื่อง  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

(ด้านพิษวิทยา) 500 
ตัวอย่าง 4. ด้านรังสี
และเครื่องมือแพทย์ 
600 ตัวอย่าง 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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28. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

613-1112-P072-
N4651-02 

การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต 
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001, 
ISO/IEC 17025, ISO 15189 และ 
ISO 15190 ปีงบประมาณ 2562 

0.05 ห้องปฏิบัติงานอาหาร 
งานยา งานพยาธิ
วิทยาคลินิก งาน
พิษวิทยา งานรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 
จ านวน 5 หน่วยนับ 
ห้องปฏิบัติการ 

จ ารัส พูลเกื้อ 300,000.00 การด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 
100  

 
2 613-1112-P072-

N4651-04 
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11/1 ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 2562 

0.025 1. บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต/ 2. จ้างเหมา
บริการ ได้แก ่พนักงาน
ประจ าหอ้งทดลอง 
พนักงานท าความสะอาด 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานรับตัวอย่าง 
พนักงานบ ารุงรักษาและ
ดูแลภูมิทัศน์ เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร และพนักงาน
รักษาความปลอดภยั 
รวมทั้งซ่อมแซม
บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ 
และออกแบบปรับปรุง
อาคาร 

จ ารัส พูลเกื้อ 1,650,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 96  
 

 
3 613-1112-P073-

N4649-17 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2562 

0.025 บุคลากรภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 

จ ารัส พูลเกื้อ 50,000.00 มีชุดคู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับผู้มารบับริการชาวต่างประเทศ 1 
ชุด   



123 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

ภูเก็ต จ านวน 27 
หน่วยนับ คน 

4 613-1116-P072-
N4651-15 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์
เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

0.0125 ครุภณัฑ์ จ านวน 1 
รายการ 

จ ารัส พูลเกื้อ 4,300,000.00 ด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

 
5 613-2112-P072-

N4651-01 
โครงการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการอาหาร (ครัว)ในโรงแรม 

0.05 โรงแรมในพื้นที่จังหวัด 
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
จ านวน 17 แห่ง 

จ ารัส พูลเกื้อ 100,000.00 ครัวผ่านการประเมิน 17 แห่ง 

 
6 613-2112-P072-

N4651-03 
การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในขนมที่
จ าหน่ายในตลาดสดและตลาดนดั 
จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี ่

0.05 ขนม ได้แก่ ขนมจั้ง 
ทับทิมกรอบ ลอดช่อง 
ที่จ าหน่ายสด และ
ตลาดนดั พื้นที่จังหวัด 
ภูเก็ต พังงา และกระบี ่

จ ารัส พูลเกื้อ 90,000.00 เผยแพร่ข้อมลู/สื่อสารแจ้งเตือนภยั 
1 เรื่อง  

 
7 613-2112-P072-

N4651-05 
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11/1 ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 2562 

0.025 1. บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต 2. จ้างเหมา
บริการ จ านวน 7 ราย 
ได้แก่ พนักงานประจ า
ห้องทดลอง พนักงานท า
ความสะอาด พนักงานขับ
รถยนต์ พนักงานรับ
ตัวอยา่ง พนักงาน
บ ารุงรักษาและดูแลภูมิ
ทัศน ์เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร และพนักงาน
รักษาความปลอดภยั 

จ ารัส พูลเกื้อ 600,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 96  
 

 



124 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

8 613-2112-P072-
N4651-08 

โครงการเฝ้าระวังผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ี
ไม่ปลอดภัย ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ 
พังงา และภูเก็ต 

0.05 กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก ่
เครื่องส าอางประเภทหน้า
ขาวปอ้งกันสิว ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภท
ควบคุมน้ าหนัก สิว 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทเพื่อการบ ารุง
ส าหรับผู้ชาย และยาแผน
โบราณ ที่มีการระบาด ใน
เขตพื้นที่จังหวัดกระบี ่
พังงา และภูเก็ต จ านวน 
120 ผลิตภัณฑ์ 

จ ารัส พูลเกื้อ 200,000.00 มีชุดผลงานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัย 1 ชุด  

 
9 613-2112-P072-

N4651-10 
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนและรว่ม
ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ให้บริการและการด าเนินงานระหว่าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 
ภูเก็ต และผูร้ับบริการของหน่วยงาน 

0.025 ผู้รับบริการของศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 
ภูเก็ต จ านวน 300 คน 
(จัดอบรม 3 ครั้ง 
จังหวัดละ 100 คน) 

จ ารัส พูลเกื้อ 249,600.00 ร้อยละระดับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11/1 ภูเก็ต ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 87 

 
10 613-2112-P072-

N4651-11 
เฝ้าระวังคุณภาพผลิตภณัฑส์ุขภาพใน
เขตพื้นท่ี จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และ
พังงา ปี 2562 

0.05 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ จ านวน 
2,000 ตัวอย่าง 

จ ารัส พูลเกื้อ 800,000.00 ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างแล้วเสรจ็ทัน
ตามระยะเวลาให้บริการ ร้อยละ 
100  

 

11 613-2112-P072-
N4651-13 

การตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างทางด้าน
พยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 
2562 

0.05 1. หน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่ เช่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั 
โรงพยาบาล 
ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค องค์กร

จ ารัส พูลเกื้อ 1,000,000.00 รายงานผลทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
 

 



125 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น/2. ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงาน
ภาคเอกชน เช่น 
สถานประกอบการ
ต่างๆ เป็นต้น 

12 613-2112-P072-
N4651-14 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ ในการตรวจวิเคราะห์
ไวรัสโนโรจากตัวอย่างน้ าอุปโภค น้ า
บริโภค และตัวอย่างอุจจาระ ด้วยวิธี 
multiplex Real-Time RT-PCR 

0.05 เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 
ภูเก็ต และ เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายไวรัสระบบ
ทางเดินอาหาร 
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

จ ารัส พูลเกื้อ 400,000.00 ห้องปฏิบัติการ สามารถเปิด
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ไวรัสโนโรใน
ตัวอย่างน้ าอุปโภค น้ าบริโภค และ
ตัวอย่างอุจจาระ ด้วยวิธี multiplex 
Real-Time RT-PCR 1 รายการ
ทดสอบ  

 
13 613-2112-P073-

N4649-06 
โครงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัย จากการใช้
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต 

0.05 โรงพยาบาลและสถาน
บริการดา้น
สาธารณสุข เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
พังงา จ านวน 150 
หน่วยนับ เครื่อง 

จ ารัส พูลเกื้อ 100,000.00 ด าเนินการวเิคราะห์แล้วเสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 



126 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

14 613-2112-P073-
N4649-07 

โครงการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ใน
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ 
ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ 
หลังจ าหน่าย ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกระบี ่
พังงา และภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

0.05 กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ได้แก่ เครื่องส าอาง 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ยาแผนโบราณ และยา
แผนปัจจุบัน ในเขต
พื้นที่จังหวัดกระบี่ 
พังงา และภูเก็ต 
จ านวน 60 ตัวอย่าง 

จ ารัส พูลเกื้อ 24,000.00 ด าเนินการวเิคราะห์แล้วเสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

 

15 613-2116-P072-
N4651-16 

จัดซื้อครภุัณฑ์และปรับปรุงต่อเตมิ
อาคารปฏิบตัิงานศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11/1 ภูเก็ต ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

0.0125 อาคารปฏิบตัิการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 
ภูเก็ต และครภุัณฑ์
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จ ารัส พูลเกื้อ 3,538,900.00 ด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 | แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

29. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12 สงขลำ 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

614-1112-P071-
N4650-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจเชื้อ
ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory pathogens) 21ชนิด 

0.04 ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างผู้ป่วยท่ีมี
อาการของโรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน
และส่วนล่าง 50 
ตัวอย่าง 

มงคล พัทธโน 320,000.00 ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจ
วิเคราะหเ์ชื้อก่อโรคในระบบทางเดิน
หายใจ 21 ชนิด 1 ครั้ง ไม่ระบุผล 
 

 
2 614-1112-P071-

N4650-04 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีนท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
เขต 12 

0.04 ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรีย
ที่แยกจากผู้ป่วยสงสัย
โรคคอตีบ /ไข้กาฬ
หลังแอ่น /โรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ 

มงคล พัทธโน 150,000.00 ผลการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉยัเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคคอตีบ ด้วยวิธี PCR 
เทียบกับวิธีมาตรฐาน 1 วิธี 

 
3 614-1112-P071-

N4650-05 
โครงการห้องปฏิบตัิการชันสูตรเพือ่
การเฝา้ระวังและควบคุมโรคอุบตัิใหม่
อุบัติซ้ ารองรับประชาคมอาเซียน 

0.04 ตัวอยา่งส่งตรวจจาก
หน่วยบรกิารสาธารณสุข
ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
ส านักงานป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
โรงพยาบาลในและนอก
พื้นที่รับผิดชอบ 

มงคล พัทธโน 500,000.00 ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างจากผู้ป่วย
โรคตดิเช้ืออุบัติใหม่อุบัตซิ้ า 400 
ตัวอย่าง  

 
4 614-1112-P072-

N4650-07 
โครงการบริหารจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

0.05 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

มงคล พัทธโน 849,000.00 . เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 600000 
บาท ไม่ระบุผล 
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

การแพทย์ที ่12 
สงขลา 

. เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
249000 บาท ไมร่ะบุผล 

5 614-1112-P073-
N4649-06 

โครงการพัฒนาคณุภาพเพื่อยกระดับ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน ชนิดยาและ
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

0.04 ผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร 3 ผลติภณัฑ ์

มงคล พัทธโน 100,000.00 จ านวนผลติภณัฑ์เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร ที่ไดร้ับการพัฒนาสู่ Smart 
Product 3 ผลิตภัณฑ์ ไมร่ะบผุล 

 

6 614-1112-P091-
N4654-02 

โครงการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์
ปริมาณโลหะหนักในสมุนไพร โดยวิธี 
Graphite Furnace Atomic 
Absorption Spectrophotometry 

0.04 พืชสมุนไพร 1 ชนิด มงคล พัทธโน 900,000.00 จ านวนวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนกั 1 วิธี 

 

7 614-1116-P072-
N4651-01 

จัดหาครภุณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

0.1 ห้องปฏิบัติการยา 
อาหาร พยาธ ิ

มงคล พัทธโน 4,250,000.00 . เครื่องหาการละลายตัวของยาเมด็
และแคปซลู แบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ 
ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง ไม่ระบผุล 
. ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II ชนิด 
เอ 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง ไม่ระบผุล 
. เครื่องเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรม 
ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง ไม่ระบผุล 
. เครื่องท าให้ปราศจากเชื้อด้วยแสง
อุลตร้าไวโอเลต ต าบลพะวง อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครือ่ง 
ไม่ระบุผล 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้
เหมาะสมและสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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30. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 
 

615-1112-P071-
N4650-01 

โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิงานทาง
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12/1 ตรัง 

0.0644 บุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที ่
12/1 ตรัง ทรัพย์สิน 
เครื่องมือ อุปกรณ ์และยาน
พานหะห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ (รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ ยาและวัตถุ
เสพติด อาหาร พิษวทิยา 
และพยาธิวทิยาคลินิก) 

1.) สุภาภรณ์ นิยม
แก้ว  
2.) โสภาวดี บุญ
พรานชู 

3,060,000.00 สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 229 รายการ  

  
2 615-1116-P011-

N4643-04 
โครงการจดัหาครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(บ1ก
1) 

0.0058 ห้องปฏิบัติการยาและ
วัตถุเสพตดิ 

1.) สุภาภรณ์ นยิม
แก้ว 2.) โสภาวดี บุญ
พรานชู 

274,000.00 จัดหาครภุณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 
รายการ    

3 615-1116-P072-
N4651-05 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ย1
ก2) 

0.1235 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก 
ห้องปฏิบัติการรังสี
และเครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 
ตรัง 

1.) สุภาภรณ์ นยิม
แก้ว 2.) โสภาวดี บุญ
พรานชู 

5,869,800.00 จัดหาครภุณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 
รายการ  

  
4 615-2112-P072-

N4651-02 
โครงการเฝ้าระวังและสื่อสารความ
เสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

0.2054 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ห้องปฏิบัติการยาและ
วัตถุเสพตดิ 
ห้องปฏิบัติการรังสี
และเครื่องมือแพทย ์

1.) สุภาภรณ์ นยิม
แก้ว 2.) นนทรัตน์ 
พรทรัพย์มณี 3.) ศิ
ริวรรณ บุญชรัตน์ 4.) 
มิตรารุณ ศรีเมือง 

1,700,000.00 มีข้อมูลประเมินความเสี่ยง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร ด้าน
ยา เครื่องส าอาง และสมุนไพร ด้าน
รังสีและ เครื่องมือแพทย์ รวม 3 
ฉบับ  
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ล ำดับ 
รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รำยงำนผล

โครงกำร 
งบประมำณ รำยละเอียดตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

5 615-2112-P072-
N4651-06 

โครงการตรวจพิสจูน์และเฝา้ระวังทาง
ชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ปีงบประมาณ 
2562 

0.1027 โรงพยาบาล 
หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน ในพื้นที่
รับผิดชอบและจังหวัด
ใกล้เคียง 

1.) สุภาภรณ์ นยิม
แก้ว  
2.) จินตนา กรดเต็ม 
3.) ทิพวรรณ กังแฮ 

850,000.00 งานบริการทางห้องปฏิบัติการแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 
100 

 

6 615-2112-P072-
N4651-07 

โครงการพัฒนาคณุภาพยาสมุนไพร
จากแหล่งผลิตในจังหวัดตรัง พัทลุง 
สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.0181 หน่วยงานโรงพยาบาลที่
เป็นแหล่งผลิตในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ได้แก่ 
โรงพยาบาลห้วยยอด 
จังหวัดตรัง โรงพยาบาล
ป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
และโรงพยาบาลละงู 
จังหวัดสตูล หน่วยนับ 
จ านวนตวัอยา่งยาพัฒนา
จากสมุนไพร/ยาแผน
โบราณ 

1.) สุภาภรณ์ นยิม
แก้ว  
2.) มิตรารุณ ศรีเมือง 

150,000.00 ยาพัฒนาจากสมุนไพร/ยาแผน
โบราณได้รับการตรวจวเิคราะห์
คุณภาพแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ตามแผนการด าเนินงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 
100 

  
7 615-2112-P091-

N4654-03 
โครงการพัฒนาศักยภาพและธ ารง
รักษาการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท่ี12/1 ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน 

0.0063 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
๑๒/๑ ตรัง จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ (รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ ยาและ
วัตถุเสพติด อาหาร 
พิษวิทยา และพยาธวิิทยา
คลินิก) 

1.) สุภาภรณ์ นยิม
แก้ว 

300,000.00 สามารถธ ารงรักษาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการทีผ่่านการรับรอง 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025, ISO 15189 , ISO 15190 
และ ISO/IEC 17043 228 รายการ  

  
 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสม
และสะดวกในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 


