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ค ำน ำ 
 

แผนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จัดท าขึ้น
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจ านวนแผนงาน/
โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงาน   
มีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์ - 
การแพทย์ต่อไป 
 

กองแผนงานและวิชาการ 

กลุ่มติดตามและประเมินผล 
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สร้างความเป็นเลิศด้าน

การวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม 

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน บนฐานความเชื่อถือ
ไว้วางใจ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

 
 
พัฒนาขีดสมรรถนะและ
ความทันสมัย ในการ

ตอบสนองต่อปัญหาทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
 

1. สามารถตรววิ เคราะห์และรายงานผล ที่ตอบสนอง
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบ
ทางห้องปฏิบัติการ 

2. เป็นศูนย์กลางอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

3. สามารถออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวัง ให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน 

4. มีส่วนร่วมในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติ 
ในสังคมและเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่
ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ระดับความส าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ (4 ระดับ) 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. จ านวนข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทันเหตุการณ ์(2 เรื่อง) 

2. ระดับความส าเร็จของการยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การ -
แพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ ์(4 ระดับ) 

3. ร้อยละของจ านวนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่น าไปใช้ใน
การสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ร้อยละ 90) 
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ยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของ

ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

 

1. เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย 

2. เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมมืออที่ให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศ 

1. ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล (2 ด้าน) 

2. จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย (9 ห้องปฏิบัติการ) 

3. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมี
ศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัยสุขภาพและ
เฝ้าระวังโรค (2 ด้าน) 
 

 
 

ยกระดับระดับองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศ 

 

1. วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
2. พัฒาความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
4. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
5. เป็นองค์การสมรรถนะสูง 

1. ระดั บคว ามส า เ ร็ จ กา รด า เ นิ น ง า น ต าม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ร้อยละ 85) 

2. ร้อยละระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ 87) * 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 96) * 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

* อิงตามรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ระดับความส าเรจ็ของการยกระดับองคค์วามรู้ งานวจิัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปญัหาทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 

เป้าหมาย : 4   หน่วยนับ : ระดับ 
 
ค านิยาม: 
องค์ความรู้ หมายถึง เป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้วเช่นชุดทดสอบ วิธีการตรวจ รูปแบบการด าเนินงาน 
งานวิจัยพัฒนา หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และประมวลผล สรุปและมี
ข้อเสนอแนะ 
นวัตกรรม หมายถึง ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีพ้ืนฐานจากงานวิจัย พัฒนา 
ยกระดับ หมายถึง องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ด าเนินการภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ
และทันต่อเหตุการณ ์

ระดับ 1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ภายในประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง 
ระดับ 2 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ภายในประเทศอย่างน้อย 3 เรื่อง 
ระดับ 3 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ภายในประเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง 
ระดับ 4 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ระดับ 5 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ภายในประเทศ และภูมิภาค อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พ่ึงตนเองได้ ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน และมีความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลก โดยมีพันธกิจในการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง โดยใช้กลยุทธการสร้างพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแ ละ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการและสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า อ้างอิง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

ซึ่งขอบข่ายการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค โดยมี

เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์  
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2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน  

ดังนั้น ในการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ประเมินจากระดับความส าเร็จผลการด าเนินงานของ
โครงการวิจัยในแต่ละด้าน ต้องมากกว่า ระดับ 4 (ร้อยละ 80) 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กองแผนงานและวิชาการ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานวิจัยและพัฒนาของกรม (หน่วยงานส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์) 
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จ านวนข้อมลูอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการท่ีมคีวามทันสมยัและสามารถตอบปัญหาทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

เป้าหมาย : 2   หน่วยนับ : เรื่อง 
 
ค านิยาม: 

 ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ หมายถึง ข้อมูลอ้างอิงที่สามารถให้ข้อสรุป ข้อแนะน า หรือแก้ปัญหาได้ 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านโรคและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการก าหนดมาตรฐานมาจากผลทดสอบหรือผล
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติการ 

 ความทันสมัย หมายถึง สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันเหตุการณ์ 
 
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 

ประเมินผลตามฐานข้อมูลข่าวแจ้งเตือนภัยเ พ่ือรองรับการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ กระบวนการพิจารณาโดยผ่ านคณะกรรมการเผยแพร่ข่ าวสารข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการเผยแพร่ให้แก่ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยจ าแนกตามบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน 2 ด้าน คือ 

1. ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ในด้านโรค 
2. ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

 คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ระดับความส าเร็จของการยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการท่ีมีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 

เป้าหมาย : 4   หน่วยนับ : ระดับ 
 
ค านิยาม: 

ระดับความส าเร็จของการยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการ หมายถึง 

ระดับ 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการด าเนินการเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงโดยใช้มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 1 แห่งและข้อมูลนั้นทันเหตุการณ์ (1 แห่ง หมายถึง หน่วยงาน/ 
คณะกรรมการที่น าข้อมูลไปใช้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ) 

ระดับ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการด าเนินการเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงโดยใช้มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและข้อมูลนั้นทันเหตุการณ์ 

ระดับ 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการด าเนินการเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงโดยใช้มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับในระดับเอเชียและข้อมูลนั้นทันเหตุการณ์ 

ระดับ 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการด าเนินการเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงโดยใช้มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและข้อมูลนั้นทันเหตุการณ์ 

ระดับ 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการสังเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงจากมาตรฐานนานาชาติไปใช้ตอบ
ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

  
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 

รวบรวมและประเมินระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานแผนงานโครงการด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงผ่านระบบติดตามผลการด าเนินการงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DOC) โดย
ประเมินความส าเร็จตามโครงการส าคัญประกอบด้วย 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผลผลิต 
1 พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย

ห้องปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 

16.5000 เผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงด้าน
อาหาร 3 ด้าน 

2 พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ท า  Thai Herbal 
Pharmacopoeia 

15.4500 จ านวนการจัดท ามาตรฐาน 
Thai Herbal 

Phamacopoeia 10 ชนิด 
3 การตรวจยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้สด 6.8000 จ านวนชนิดของยาฆ่าแมลงใน

พืชผักผลไม้สดที่กรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์

สามารถตรวจได้ 250 ชนิด 
4 คุณภาพสมุนไพรไทย 1.0500 จ านวนสมุนไพรที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจรับรองได้ 10 ชนิด 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)   
 ส านักยาและวัตถุเสพติด (สยวส.)  
 สถาบันวิจัยสุมุนไพร (สวพ.)  
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)  
 สถาบันชีววัตถุ (สชว.)   
 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (รส.)  
 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (สสว.)  
 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ.)  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)  
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ร้อยละของจ านวนข้อมูลทางห้องปฏิบัติการท่ีน าไปใช้ในการสนับสนนุป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป้าหมาย : 90   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 
ค านิยาม: 
 ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่น าไปใช้ในการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสารเสพติดในของกลางและสารเสพติดในปัสสาวะเพ่ือน าผลไปใช้ในการ
ด าเนินการทางอรรถคดี  
 
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลคือการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ
เอาชนะยา เสพติ ด ได้ อย่ า งยั่ ง ยื น  ปั จ จั ยคว ามส า เ ร็ จ ขึ้ น อยู่ กั บคว ามร่ ว มมื อจ ากทุ กภาคส่ ว น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานในทั้ง 3 ยุทธศาสตร์
ของการแก้ไขปัญหาอันได้แก่ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปํญหาผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพติด (demand) และ
ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (supply) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการน าสู่การปฏิบัติ
โครงการ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี   

ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินตัวชี้วัดผ่านรายงานผลการตรวจวิ เคราะห์ยาเสพติดต่อส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดเป้าหมายในการรับการ
ตรวจอยู่ที่ 90,000 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 

1. จ านวนตัวอย่างของกลางยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทที่ได้รับการตรวจพิสูจน์  

30,000 ตัวอย่าง 

2. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ   60,000 ตัวอย่าง 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

 ส านักยาและวัตถุเสพติด(สยวส.)  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) 
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ห้องปฏิบัติการท่ีมีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย : 2   หน่วยนับ : ด้าน 
 
ค านิยาม: 

 ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสามารถ
ในการด าเนินงานตามเกณฑ์ของมาตรฐานสากลและธ ารงค์รักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าแนกเป็น 
2 ด้านคือ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย)  และด้านป้องกัน
และรักษาโรค (ชันสูตร ยา รังสีและเครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด ชีววัตถุ) 

 มาตรฐานสากล หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO:15189,มาตรฐาน ISO:17025 
 
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้บูรณาการงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ือก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน และทั้งห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ ในส่วนของการก ากับและขับเคลื่อนตัวชี้วัดส าคัญของกรมได้มีการถ่ายทอดไปสู่ตัวชี้วัดในระดับ
โครงการ ซึ่งได้เชื่อมโยงสู่ 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย 

 โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 
 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  

  



13 
 

จ านวนห้องปฏิบัตกิารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและ
ภูมภิาคเอเชีย 

เป้าหมาย : 9   หน่วยนับ : ห้องปฏิบัติการ 
 
ค านิยาม: 
 ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ใน 9 ด้าน ประกอบด้วยยา สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ชีววัตถุ 
รังสีและเครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด ด้านโรค เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 

หน่วยงานทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลองค์การอนามัยโลก (WHO) ISO 15189  ISO:17025 หรือตาม
มาตรฐานที่ก าหนดอื่นๆ 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)  
 ส านักยาและวัตถุเสพติด (สยวส.)  
 สถาบันวิจัยสุมุนไพร (สวพ.)  
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)  
 สถาบันชีววัตถุ (สชว.)  
 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (รส.)  
 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (สสว.)  
 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (สชพ.)  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) 
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ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัยสุขภาพและเฝ้า
ระวังโรค 

เป้าหมาย : 2   หน่วยนับ : ด้าน 
 
ค านิยาม: 

 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์โรค
ข้ามพรมแดน อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีผลให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินตามเกณฑ์กฎ
อนามัยระหว่างประเทศ (IHR,CBRN) และ ASCC Blueprint B5 

 มีศักยภาพ หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO:15189,มาตรฐาน ISO:17025 
 
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 

เก็บข้อมูลผ่านระบบทะเบียนข้อมูลห้องปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด ใน 2 ด้าน คือ  

1. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านโรค 
2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)  
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร(สคอ.)  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)  
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ระดับความส าเรจ็การด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ร้อยละ 85) 

เป้าหมาย : 85   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 
ค านิยาม: 

 แผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ 
ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรครอบคลุมทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินบ ารุงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   โดยมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ง มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 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 (ผู้ลงทะเบียนผ่าน
ระบบ) สามารถลงข้อมูลในแบบ Online 

 
วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 
 ประเมินผลส าเร็จแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามข้อมูลผลการด าเนินงานแผนงานโครงการที่ลงใน
ระบบติดตามแผนงานโครงการ/งบประมาณ (Department Operation Center : DOC) โดยมีสูตรค านวณ
ดังต่อไปนี้ 
 
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ    = ∑

ผลส าเร็จของตัวชี้วัดตามโครงการ x ค่าน้ าหนัก x100

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามโครงการ
 

 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

กองแผนงานและวิชาการ 
  



16 
 

สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ งบประมาณในระบบ 

DOC ส าคัญ หลัก สนับสนุน 
1 ส านักงานเลขานุการกรม 1 13 - 108,419,800.00 
2 ส านักวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ - 1 7 1,967,500.00 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน - 3 - 1,611,400.00 
4 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร - 1 4 850,800.00* 
5 กองแผนงานและวชิาการ 2 10 3 15,990,500.00 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - 9 7 10,351,421.65* 
7 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2 35 10 75,309,588.00 
8 สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 23 3 80,950,900.00 
9 สถาบนัวิจัยสมนุไพร 1 27 3 25,176,600.00 
10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 1 35 5 50,895,870.00 
11 ส านักยาและวตัถุเสพติด 4 5 5 77,747,965.00 
12 ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย 1 10 1 10,406,100.00 
13 สถาบนัชีววัตถ ุ 1 6 5 14,257,000.00 
14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร 3 7 2 59,753,500.00 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 4 - 2 8,659,300.00* 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 

เชียงใหม่ 1 7 3 13,054,085.00* 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 
เชียงราย 

1 9 2 20,228,780.00 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 
พิษณุโลก 

1 5 5 34,219,068.00 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3 
นครสวรรค์ 1 8 4 16,967,440.00 

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 4 
สระบุร ี

1 4 2 104,733,460.00 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

1 3 - 6,890,000.00* 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 
ชลบุร ี 1 9 3 29,995,515.00 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 
ขอนแก่น 

1 6 3 18,482,620.00 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 
อุดรธาน ี

1 12 1 72,368,920.00 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9 
นครราชสีมา 1 6 2 11,432,880.00 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ งบประมาณในระบบ 

DOC ส าคัญ หลัก สนับสนุน 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 

อุบลราชธาน ี
1 8 10 105,066,785.65 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 11    
สุราษฎร์ธาน ี

8 2 1 17,037,711.00 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 11/1 
ภูเก็ต 

1 3 5 4,989,220.00 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 
สงขลา 3 5 3 36,463,500.00 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12/1 
ตรัง 

2 2 4 14,656,370.00 

 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561   
   2. หน่วยงานที่มีเครื่องหมาย * คือหน่วยงานท่ีลงข้อมูลงบประมาณในระบบ DOC ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของ 
                 งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร (เปรยีบเทียบกับข้อมลูจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                 จากหนังสือ สธ ที่ 0604.02/1167 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560) 
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จ านวนแผนงาน/โครงการ (บูรณาการ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (15 โครงการ) 
 

ล าดับ รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ชื่อโครงการ งบประมาณ จ านวน
หน่วยงาน 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

1 804-1112-P051-
M5119-01 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

5,442,000.00 7 ส านักงาน
เลขานุการกรม 

2 808-1112-P051-
M5119-69 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาตา้นจุลชีพ 

5,950,000.0 15 สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

3 808-1112-P051-
M5119-39 

การตรวจหาผูต้ิดเชื้อวัณโรคและประเมินการ
ป้องกันการเกิดวัณโรค ในกลุม่เสี่ยงบุคลากร
ทางการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพท่ี 5 
 (โครงการที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการ โครงการ
วัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวณัโรค) 

1,405,000.00 2 สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

4 808-1112-P051-
M5119-41 

การตรวจหาผูต้ิดเชื้อวัณโรคและประเมินการ
ป้องกันการเกิดวัณโรค ในกลุม่เสี่ยงบุคลากร
ทางการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพท่ี 6  
(โครงการที่ 3 ภายใต้ชุดโครงการ โครงการ
วัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวณัโรค) 

1,405,000.00 2 สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

5 808-1112-P051-
M5119-53 

การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk 
management) 

400,000.00 3 สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

6 809-1112-P011-
M5110-07 

การสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาผู้เสพยาเสพ
ติด การควบคมุตัวยาและสารเคมทีาง
ห้องปฏิบัติการ 

44,050,000.0
0 

15 ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

7 809-1112-P071-
M5122-02 

ประกันคณุภาพยา 10,473,400.0
0 

15 ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

8 809-1112-P071-
M5122-01 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานอตุสาหกรรมการผลติยา 
Biopharmaceutical 

6,600,000.00 2 ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

9 810-1112-P081-
M5124-10 

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

4,300,000.00 8 ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

10 811-1112-P042-
M5117-05 

โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืช
ตกค้างในผักและผลไมเ้พื่อสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

6,240,000.00 15 ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัย
อาหาร 

11 811-1112-P023-
M5113-01 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถและ
เครือข่ายห้องปฏิบตัิการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมและการเฝา้ระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของประเทศ 

9,000,000.00 15 ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัย
อาหาร 

12 813-1112-P043-
M5118-02 

คุณภาพสมุนไพรไทย 1,050,000.00 14 สถาบันวิจัย
สมุนไพร 
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ล าดับ รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ช่ือโครงการ งบประมาณ จ านวน
หน่วยงาน 

หน่วยงานเจ้าภาพ 

13 601-1112-P071-
M5122-12 

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน 

9,000,000.00 15 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท่ี 1 
(เชียงใหม่) 

14 608-1112-P081-
M5124-09 

โครงการเครือข่ายพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์

3,000,000.00 15 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

15 609-1112-P071-
M5123-05 

โครงการบรูณาการพัฒนาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช 
ปีงบประมาณ 2561 

2,500,000.00 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปงีบประมาณ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 
 หน่วยงานส่วนกลาง (โครงการเดี่ยว) 

 

1. ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 801-1112-P032-
M5114-35 

โครงการฝึกอบรมเรื่อง   
การวิเคราะหส์ถิติในงาน
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์

0.1 นักวิชาการ /นักวิทยาศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
20 ราย 

1.) สุธน วงษ์ชีรี 
2.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
3.) จิดาภา เจนวัฒนกุล 

12,637.00 ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถวิเคราะห์
แบบฝึกหัดทางสถติิได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

2 801-1112-P032-
M5115-29 

โครงการฝึกอบรม        
การออกแบบกระบวนการ
ศึกษา/วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

0.2 นักวิชาการ/นักวิจัย ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 40 ราย 

1.) เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 
2.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
3.) จิดาภา เจนวัฒนกุล 

190,660.00 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบ
ค าถามทดสอบความรูไ้ด้อย่าง
ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้รับการอบรม 

ภารกิจ
สนับสนุน 

3 801-1112-P032-
M5115-33 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของส านักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
ด้านวิชาการและทบทวน
การบริหารจัดการ 

0.05 นักวิชาการ/นักวิจัย ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 14 ราย 

1.) เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 
2.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
3.) จิดาภา เจนวัฒนกุล 

72,850.00 ความส าเร็จของการ
ประชุมสมัมนาตามแผน ร้อย
ละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

4 801-1112-P032-
M5115-37 

โครงการจดัสมัมนาวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2561 

0.15 นักวิชาการ /นักวิทยาศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
40 ราย 

1.) สุธน วงษ์ชีรี 
2.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
3.) จิดาภา เจนวัฒนกุล 

80,000.00 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
สัมมนา ร้อยละ 85 

ภารกิจ
สนับสนุน 

5 801-1112-P032-
M5115-39 

โครงการบริหารจัดการ
ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

0.15 1. นักวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย2์. 

1.) เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 
2.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
3.) จิดาภา เจนวัฒนกุล 

1,259,512.00 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

นักวิชาการทั่วไป จ านวน 
500 ราย  

2561 ส านักวิชาการ
วิทยาศาสตร ์ ร้อยละ 100 

6 801-1112-P071-
M5123-23 

โครงการพัฒนาระบบรับ
และพิจารณาบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (On-line 
Submission) ชนิด ๒ 
ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 

0.05 นักวิชาการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และนักวิชาการภายนอก 
จ านวน อย่างน้อย 80 ราย 

1.) เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 
2.) บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ 
3.) จิดาภา เจนวัฒนกุล     
4.) นิธิภัทร เนียมสอาด 

20,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนากระบวนการจดัท า
วารสารกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ให้สามารถเปิดรับ
และพิจารณาบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ผ่านระบบ On-line 
Submission โดยเมนู 2 ภาษา 
(ภาษาไทย-อังกฤษ) ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

7 801-1112-P071-
M5123-25 

โครงการฝึกอบรม        
การเขียนบทความผลงาน
ศึกษา/วิจัยเพื่อตีพิมพ ์

0.2 นักวิชาการ/นักวิจัย ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 40 ราย 

1.) บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ 
2.) จิดาภา เจนวัฒนกุล     
3.) นิธิภัทร เนียมสอาด 

220,000.00 ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถวิเคราะห์
แบบฝึกหัดทางสถติิได้อย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

ภารกิจ
สนับสนุน 

8 801-1112-P071-
M5123-31 

โครงการสัมมนาและ
ฝึกอบรมผู้พิจารณา
บทความ เรื่องแนวทางการ
พิจารณาบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

0.1 นักวิชาการ/นักวิจัย ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 40 ราย 

1.) บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ 
2.) ประสาน จลุวงษ ์
3.) จิดาภา เจนวัฒนกุล     
4.) นิธิภัทร เนียมสอาด 

111,841.00 1. ความส าเร็จในการจดั
สัมมนาและฝึกอบรมดังกล่าว 
1 ครั้ง โดยมีผู้พจิารณา
บทความ (Reviewer) ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพือ่ให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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2. ส านักงานเลขานุการกรม 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 804-1112-P011-
M5110-02 

โครงการจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย 
รักษาความสะอาด 
บ ารุงรักษาสวน บ ารุงและ
ซ่อมแซมต่างๆ 

0.025 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 10,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

2 804-1112-P011-
M5110-11 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา 0.05 เจ้าหน้าท่ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 480,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

3 804-1112-P011-
M5110-13 

โครงการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

0.2 1. ประชาชน และผูส้นใจ
ทั่วไป 2. สื่อมวลชนทุกสาขา 
4. ผู้ประกอบการ 5. 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
6. บุคลากรภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

1.) วิระวญั อินทริง 5,000,000.00 จ านวนข่าว บทความ รายงาน 
ที่เผยแพร่ 60  เรื่อง  

ภารกิจหลัก 

4 804-1112-P061-
M5121-06 

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าพื้นฐาน 0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 5,636,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

5 804-1112-P072-
M5123-09 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน
ภารกิจประจ า 

0.07 บุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 3,097,200.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 
85 

ภารกิจหลัก 

6 804-1112-P081-
M5124-03 

โครงการจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย 
รักษาความสะอาด 

0.025 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 16,500,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

บ ารุงรักษาสวน บ ารุงและ
ซ่อมแซมต่าง ๆ 

7 804-1112-P081-
M5124-05 

โครงการเช่ารถยนต์ 4 
รายการ 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 9,113,900.00 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 

8 804-1112-P081-
M5124-08 

ค่าสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 47,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

9 804-1112-P081-
M5124-10 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน
ภารกิจประจ า 

0.07 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 2,500,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน  ร้อยละ 
85 

ภารกิจหลัก 

10 804-1113-P061-
M5121-07 

การเบิกจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

0.1 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี 485,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

11 804-1112-P061-
M5121-14 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน
ภารกิจประจ า(1) 

0.07 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี       2,000,000  ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 
85 

ภารกิจหลัก 

12 804-1112-P061-
M5121-15 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน
ภารกิจประจ า 

0.07 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี       3,000,000  ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 
85 

ภารกิจหลัก 

13 804-1116-P061-
M5121-16 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
(งบลงทุนเหลือจ่าย) 

0.02 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาท ี          764,700  ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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3. กลุ่มตวรจสอบภายใน 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 819-1112-P081-
M5124-01 

การตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

0.5131 หน่วยรับตรวจที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 20 แห่ง 

1.) นงลักษณ์ พันธ์สุวรรณ 809,000.00 การตรวจสอบภายใน 20 แห่ง ภารกิจหลัก 

2 819-1112-P081-
M5124-03 

จ้างเหมาบริการบุคคล 
เงินงบประมาณ 61 

0.2869 ปฏิบัติงานกลุม่ตรวจสอบ
ภายใน ระยะเวลา 12 เดือน 
ร้อยละ 100 

1.) นงลักษณ์ พันธ์สุวรรณ 452,400.00 จ้างเหมาบริการบุคคล ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

3 819-2112-P081-
M5124-02 

การตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

0.2 หน่วยรับตรวจที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 20 แห่ง 

1.) นงลักษณ์ พันธ์สุวรรณ 350,000.00 การตรวจสอบภายใน 20 แห่ง ภารกิจหลัก 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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4. กองแผนงานและวิชาการ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 807-1112-P071-
M5122-10 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการนวตักรรม 
องค์ความรู้ เทคโนโลย ี
นวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

0.05 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

500,000.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ฐานข้อมูลระบบนวัตกรรม 1 
โปรแกรม 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 807-1112-P071-
M5122-07 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ 

0.06 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

600,000.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
แผนปฏิบัตริาชการที่มี
ประสิทธิภาพ 1 ฉบับ  

ภารกิจ
ส าคัญ 

3 807-1112-P071-
M5122-03 

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนงานโครงการและการ
จัดท าแผนปฏิบัติการกอง
แผนงานและวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2561 

0.02 กองแผนงานและวิชาการ 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

150,500.00 กองแผนงานและวิชาการมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  1 
เล่ม/ฉบับ  

ภารกิจหลัก 

4 807-1112-P071-
M5122-06 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์กรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ปี 2562-2565 

0.06 คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

630,000.00 กองแผนงานและวิชาการ ได้
ข้อสรุปในการจดัท าแผนยุทธ  
1 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

5 807-1112-P072-
M5123-08 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0.03 ๑. ผู้บริหารในระดับต่างๆ 
ของกรมและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายและขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๒. ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่
บันทึกรายงานแผนการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณลงใน
โปรแกรมระบบติดตาม
แผนงาน/งบประมาณ 
(ระบบ DOC) 

1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) จุมพต สังข์ทอง 

327,600.00 จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 3 
รายงาน  

ภารกิจหลัก 

6 807-1112-P072-
M5123-13 

โครงการประชุมกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์และตรวจเยี่ยม
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

0.08 องค์ประชุมกรม 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

800,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ในการจัด
ประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

7 807-1112-P081-
M5124-02 

โครงการบริหารจัดการ
การด าเนินงานของกอง
แผนงานและวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

0.16 กองแผนงานและวิชาการ 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

1,676,100.00 ร้อยละการเบิกจา่ยเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมก าหนด ร้อย
ละ 96 

ภารกิจหลัก 

8 807-1112-P081-
M5124-05 

โครงการจดัท ารายงาน
ประจ าปีของกองแผนงาน
และวิชาการ ปี 60 

0.02 กองแผนงานและวิชาการ 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) ชิสา นันทกิจ 

142,400.00 กองแผนงานและวิชาาการมี
รายงานประจ าปีและได้
เผยแพร่ 1 ฉบับ  

ภารกิจหลัก 

9 807-1113-P071-
M5122-04 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการความรู้ กอง
แผนงานและวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

0.02 กองแผนงานและวิชาการ 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) จุมพต สังข์ทอง 

173,400.00 ร้อยละของบบุคลากรกอง
แผนงานและววิชาการ ไดด้ร
ลับการพลัฒนาศลักยภาพตาม
สายงาน ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 

10 807-4112-P011-
M5110-12 

โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งท่ี 26 ปีงบประมาณ 
2561 

0.2 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

4,950,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ในการจัด
โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ครั้งท่ี 
26 ปีงบประมาณ 2561 ร้อย
ละ 100 

ภารกิจหลัก 

11 807-1113-P081-
M5124-14 

โครงการอบรมการ
ประเมินความเสี่ยงและ
โอกาสและอบรมผู้ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 
ISO 9001:2015 

0.05 บุคคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

600,000.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
แผนบริการความเสี่ยง
ประจ าปี 2561 1 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

12 807-3112-P011-
M5110-11 

โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

0.1 ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน 
กอง และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) จุมพต สังข์ทอง 

1,040,500.00 จ านวนบทเรียนที่มีแนวปฏิบัติ
เป็นเลิศไดร้ับการถ่ายทอด 1 
เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

13 807-3112-P011-
M5110-15 

โครงการปรับปรุงห้องสมุด
เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้
ของบุคลากร 

0.05 ห้องสมุดกรม 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

800,000.00 ห้องสมุดได้รับการปรับปรุง
ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของบุคลากร ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

14 807-3112-P011-
M5110-16 

โครงการจดัหาฐานข้อมลู
ออนไลน์วารสารวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ 

0.05 ห้องสมุด 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

2,000,000.00 ห้องสมุดได้ฐานข้อมลูออนไลน์
วารสารวิชาการ
ภาษาต่างประเทศ 1  
โปรแกรม 

ภารกิจ
สนับสนุน 

15 807-1113-P071-
M5122-09 

โครงการพัฒนาความรู้
ด้านสารสนเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0.05 บุคคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 1.) ประวตัิ โตกลุวัฒน์  
2.) รุจริาพร แตงผึ้ง 

500,000.00 ได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
สารสนเทศเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 1 โปรแกรม 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 815-1112-P061-
M5121-16 

ค่าเช่าบ้าน ค่า
ประกันสังคม 

0.01 เจ้าหน้าท่ีของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐนิธิบรูณ ์ 51,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยค่าเช่าบ้าน
และค่าประกันสังคม ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

2 815-1112-P081-
M5124-01 

โครงการบ ารุงรักษาและ
แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย 

0.16 ผู้ใช้งานเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ ของกรมวิทยา
ศาสตราการแพทย ์

1.) ชุติมา โพธ์ิป้อม 1,925,000.00 ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 

3 815-1112-P081-
M5124-02 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ประชุมทางไกลผ่านวดีี
ทัศน์ (Video 
Conference) 

0.16 1. เจ้าหน้าท่ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ในระดับผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติการ 2. เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมี
การบ ารุงรักษาจ านวน ๑๑ 
แห่ง ในระดับผู้บริหาร และ
ระดับปฏิบัติการ 

1.) กนกพิชญ์ จันทร์สุวรรณ 1,102,500.00 ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบประชุม
ทางไกลผ่านวดีีทัศน ์ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

4 815-1112-P081-
M5124-03 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
รับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห ์

0.07 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) อาคม สาลี  
2.) ชนิสา คุณาวุฒิ 

150,000.00 ร้อยละความส าเรจ็การ
บ ารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้อมูล ร้อยละ 10 

ภารกิจหลัก 

5 815-1112-P081-
M5124-04 

บ ารุงรักษาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ

0.05 เครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับ
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

1.) จุฑาฑติย์ แสนสะอาด 49,680.00 ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าใน

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

ห้องควบคุมอุปกรณ์
เครือข่าย 

อุปกรณ์เครือข่ายทีีศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
รับผิดชอบ 

ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
ร้อยละ 100 

6 815-1112-P081-
M5124-05 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ปรับอากาศห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และห้องควบคุมอุปกรณ์
เครือข่าย 

0.05 เครื่องปรับอากาศส าหรับ
ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

1.) จุฑาฑติย์ แสนสะอาด  
2.) กนกพิชญ์ จันทร์สุวรรณ 

54,511.65 ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบปรับอากาศใน
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

7 815-1112-P081-
M5124-06 

โครงการบ ารุงรักษา
ระบบงานและฐานข้อมูล 

0.08 ผู้บริหาร, แพทย,์ เภสัช, 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) พรพิทักษ์ ศรีจันทร ์ 500,000.00 ร้อยละความส าเรจ็การ
บ ารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้อมูล ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 

8 815-1112-P081-
M5124-07 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

0.07 บุคคลากรใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) อาคม สาลี  
2.) สีหนาท ศิวเสน 

100,000.00 ร้อยละความส าเรจ็การ
บ ารุงรักษาระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

9 815-1112-P081-
M5124-15 

โครงการเช่าระบบสื่อสาร
ข้อมูลของกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

0.1 ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบ
สารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง 

1.) จุฑาฑติย์ แสนสะอาด  
2.) ชุติมา โพธ์ิป้อม 

4,000,000.00 ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสื่อสารข้อมลู 
ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

10 815-1112-P081-
M5124-12 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านระบบ
สารสนเทศ 

0.06 บุคลากรในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

1.) อาคม สาล ี 390,000.00 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

11 815-1112-P081-
M5124-10 

โครงการประชุม/สัมมนา
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏบิัต ิ

0.03 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) ปัทมา อยู่สิน 53,070.00 จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏบิัต ิ  
1 ครั้ง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

12 815-1112-P081-
M5124-11 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เงินงบประมาณ) 

0.025 บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐนิธิบรูณ ์ 1,050,571.67 ร้อยละทีส่ามารถเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ร้อยละ 96 

ภารกิจ
สนับสนุน 

13 815-1112-P081-
M5124-09 

โครงการประชุม/สัมมนา
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง 
(DIO) 

0.05 ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง (DIO) 
ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) อนัญญา ประเสริฐนิธิบรูณ์ 
2.) ปัทมา อยู่สิน 

400,000.00 ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมสมัมนา ร้อยละ 80 

ภารกิจ
สนับสนุน 

14 815-1112-P081-
M5124-08 

โครงการจ้างเหมา
พนักงานธุรการ 

0.03 กลุ่มพัฒนาวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.) ปัทมา อยู่สิน 68,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ยค่าจ้าง
เหมาบุคลากร ร้อยละ 90 

ภารกิจ
สนับสนุน 

15 815-2112-P081-
M5124-13 

โครงการพัฒนาองค์กร
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

0.03 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐนิธิบรูณ ์ 142,000.00 ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมสมัมนา ร้อยละ 80 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

16 815-2112-P081-
M5124-14 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เงินบ ารุง) 

0.025 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐนิธิบรูณ ์ 253,088.33 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณเงินบ ารุง ร้อยละ 
96 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 818-1112-P081-
M5124-05 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

0.2000 1.คณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2.เจ้าของกระบวนงานและผู้
ที่เกี่ยวข้องหมวด 1 - หมวด 
7 

1.) นงรักษ์ กิจไธสง 330,800.00 รายงานผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐเพื่อสมัครรับ
รางวัลรายหมวด  (กรณีผ่าน
การพิจารณาข้อมลูการสมัคร
ขอรับรางวัล รอบท่ี 1)  1
หมวด 

ภารกิจหลัก 

2 818-1112-P081-
M5124-02 

การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

0.2500 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัดทุก
ตัวช้ีวัด 

1.) ทัชชา สิงหทะแสน 84,000.00 เอกสารติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน  1 
ฉบับ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

3 818-1112-P081-
M5124-03 

การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

0.1500 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) พัชราภรณ์  
กิตติสุนทโรภาศ 

66,000.00 ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
30 ชุด 

ภารกิจ
สนับสนุน 

4 818-1112-P081-
M5124-04 

การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานใน
สังกัด

0.1500 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) พัชราภรณ์ กิตติสุนทโร
ภาศ 

340,000.00 ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ปี 2560 30 
ชุด 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

5 818-1112-P081-
M5124-01 

การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

0.2500 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองแผนงานและวิชาการ
และหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพ
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าป ี
2561 ทั้ง 2 มิติ 4 ด้าน 

1.) ทัชชา สิงหทะแสน 30,000.00 ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ชุด 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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7. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ปรเภท
โครงการ 

1 805-1112-P071-
M5122-06 

การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร
เพื่อการส่งออกและเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

0.3000 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

1.) ละเวง  นิลมณ ี
2.) ชุณห์กฤดา เกา้เอี้ยน 
3.) สุดธดิา หมีทอง 
4.) สิรมิา สายรวมญาต ิ
4.) จรรยา มีศร ี

3,400,000.00 ได้วิธีการตรวจเอกลักษณ์
สารส าคัญชี้บ่งในเครื่องส าอาง
ผสมสมุนไพร มาตรฐาน
วัตถุดิบ มาตรฐานสารสกดั
สมุนไพร และมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร  8 ชนิด 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 805-1112-P052-
M5120-02 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง 

0.2000 ห้องปฏิบัติการเครื่องส าอาง
ของส านักเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1.) ชมพูกานต์ เธียรชวานนท์ 
2.) สุวรรณา เธียรอังกูร 
3.) ชุณห์กฤดา เกา้เอี้ยน 
4.) จรรยา มีศร ี

763,800.00 การรักษาและเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการทดสอบตาม 
ISO/IEC 17025 และการ
ให้บริการทดสอบความ
ช านาญตาม ISO/IEC 17043  
2 ระบบ 

ภารกิจหลัก 

3 805-1112-P052-
M5120-03 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุ
อันตราย 

0.1500 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

1.) ชมพูกานต์ เธียรชวานนท์ 
2.) เมนะกา วิวน 
3.) จิราภรณ์ นิจจันทร์พันศร ี
4.) วดีสเุนตร์ สุวรรณไตรย ์
5.) วรมน สุริยะจันทร ์
6.) หฤทัย แสงจรสัวิชัย 
7. พงษ์นุวัฒน์  ศรีงาม 
8.) จรรยา มีศร ี

1,781,300.00 การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการควบคมุ
คุณภาพสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้
ทางสาธารณสุขตามข้อก าหนด
ของศูนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลก 
(Capacity Building on 
WHO Collaborating 
Center for Quality 
Control of Pesticide Use 
in Public Health) 4 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ปรเภท
โครงการ 

4 805-1116-P081-
M5124-12 

การตรวจวเิคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและด้านวตัถุ
อันตราย (งบลงทุน) 

0.0000 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

1.) ปานรพัชร วงษ์ค าจันทร ์
2.) จรรยา มีศร ี

1,626,400.00 ได้รับเครื่องมือหาปริมาณ
โลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิ
กแอบซอร์พช่ันแบบเตาเผา
ไฟฟ้า  1 เครื่อง 

ภารกิจหลัก 

5 805-1112-P052-
M5120-05 

การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตรายของภาครัฐและ
เอกชน 

0.0500 นักวิเคราะหจ์าก
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.) จรรยา มีศร ี 300,000.00 1. การให้บริการทดสอบความ
ช านาญด้านเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย  6 แผนงาน 

ภารกิจหลัก 

6 805-1112-P032-
M5115-01 

การประเมินคณุภาพและ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง
ผสมทานาคา 

0.0500 ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางผสม
ทานาคาที่มีจ าหน่ายใน
ร้านค้าขายส่งใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

1.) นิทัชชา  พลเก่ง 
2.) ละเวง  นิลมณ ี 
3.) จรรยา มีศร ี

102,800.00 ข้อมูลส านักการเผยแพรส่่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ปรเภท
โครงการ 

7 805-1112-P081-
M5124-07 

สูตรต ารับท่ีเหมาะสมใน
การท าแห้งจุลินทรยี์
ส าหรับเตรยีมตัวอยา่ง
ทดสอบความช านาญด้าน
จุลชีววิทยาในผลติภณัฑ์
เครื่องส าอาง 

0.0500 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย (ด้านจลุชีววิทยา) 

1.) สิรมิา สายรวมญาต ิ
2.) จรรยา มีศร ี

11,000.00 ได้มาตรฐานวิธีการเตรียม
ตัวอย่างทดสอบความช านาญ  
1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

8 805-1112-P081-
M5124-08 

การประเมินคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย 

0.1000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้ข้อมลูสื่อสาร / แจ้งเตือน
ภัยผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 
และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ที่ใช้ทางสาธารณสุข จ านวน 
3 เรื่อง 

1.) กมลลักษณ์ อินทรัศม ี
2.) เมนะกา วิวน 
3.) ศิริพร ทองประกายแสง 
4.) ละเวง นิลมณ ี
5.) จรรยา มีศ 

815,800.00 ข้อมูลส าหรับสื่อสาร / แจ้ง
เตือนภัยส่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 3 
เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

9 805-1112-P081-
M5124-09 

การตรวจวเิคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและด้านวตัถุ
อันตราย 

0.0500 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้ข้อมลูสื่อสาร / แจ้งเตือน
ภัยผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 
และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ที่ใช้ทางสาธารณสุข จ านวน 
2 เรื่อง 

1.) จ าปา ดียิ่ง 
2.) สุวรรณา เธียรอังกูร 
3.) ละเวง  นิลมณ ี
4.) จรรยา มีศร ี

273,200.00 ข้อมูลสื่อสาร / แจ้งเตือนภัยที่
ได้จากผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์ส่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
เรื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ปรเภท
โครงการ 

10 805-1115-P052-
M5120-10 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบรายจ่าย
อื่น) 

0.0000 ห้องปฏิบัติการเครื่องส าอาง
ของส านักเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1.) ชุณห์กฤดา เกา้เอี้ยน 
2.) สุวรรณา เธียรอังกูร 
3.) จรรยา มีศร ี

411,700.00 ประชุมคณะท างานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 3 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 

11 805-1115-P052-
M5120-11 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุ
อันตราย (งบรายจ่ายอื่น) 

0.0000 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

1.) เมนะกา วิวน 
2.) จิราภรณ์ จันทร์พันศร ี
3.) วดีสเุนตร์ สุวรรณไตรย ์
4.) จรรยา  มีศรี 

236,800.00 การเข้าร่วมประชุมThe 62nd 
Collaborative 
international Pesticide 
Analytical Council (CIPAC) 
Annual Meeting and the 
15th Joint 
CIPAC/FAO/WHO  1 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 

12 805-1112-P052-
M5120-04 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและวิชาการ 

0.0500 เจ้าหน้าท่ีส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย จ านวน 
53 คน 

1.) จรรยา มีศร ี 683,300.00 การพัฒนากลไกการบรหิาร
จัดการ ร้อยละ 85 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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8. สถาบันชีววัตถุ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 806-1112-P081-
M5124-13 

โครงการประเมินคุณภาพ
ชุดตรวจวินิจฉัยการตดิ
เชื้อ HBV แบบรวดเร็ว 
(rapid test) ที่จ าหน่ายใน
ประเทศ (โครงการที่ 1 
ภายใต้ชุดโครงการบรูณา
การเครื่องมือแพทย์) 

0.0442 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
และกองแผนงานและ
วิชาการ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 500,000.00 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพชุดตรวจวินิจฉัย
โรคตดิต่อทางเลือดชนิด HBV 
ที่จ าหน่ายในประเทศไทย 1 
ฉบับ 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 806-1112-P032-
M5115-03 

การหาค่าปัจจัยที่ส าคญั
ก่อนการท าแห้งแบบเยือก
แข็งส าหรับไวรัสอ้างอิง
มาตรฐานด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ควบคุมอณุหภมู ิ

0.0177 ห้องปฏิบัติการชีววัตถ ุ 1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 200,000.00 ได้วิธีการจดัเตรียมวัคซีนไวรัส
อ้างอิงมาตรฐานของประเทศ 
ซึ่งผลิตโดยวิธีท าแห้งแบบ
เยือกแข็ง โดยหาสูตรและ
สภาวะทีเ่หมาะสมโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ควบคุมอณุหภมูิ 1 
วิธี 

ภารกิจหลัก 

3 806-1112-P051-
M5119-01 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชีววัตถ ุ

0.2743 ห้องปฏิบัติการของสถาบัน
ชีววัตถุ จ านวน 3 ด้าน คือ 
ด้านวัคซีน ด้านชีววัตถุเพื่อ
การรักษาและด้านน้ ายา
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด 

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 1,536,800.00 ผ่านการตรวจประเมินจาก
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 
1 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 806-1112-P081-
M5124-02 

โครงการการประกัน
คุณภาพและประเมินความ
เสี่ยงของวัคซีน ชีววัตถุ
เพื่อการรักษา และ น้ ายา
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด 

0.136 เป้าหมายหลัก คือ 
ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานควบคุมก ากับ
ภาครัฐ และเป้าหมายรอง 
คือ เด็กและประชาชนท่ี
ได้รับวัคซีน 

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 3,100,000.00 จ านวนตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจ
วิเคราะห ์ 750 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

5 806-1112-P031-
M5114-04 

การพัฒนาวิธี Real-time 
PCR เพื่อวิเคราะห์ค่า
ความแรงวัคซีนไวรัสโรต้า
เชื้อเป็นชนิดหลายซี
โรทัยป ์

0.0226 ห้องปฏิบัติการด้านวัคซีน 
สถาบันชีววัตถุ 

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 255,000.00 สภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ค่าความ
แรงของวัคซีนไวรัสโรตา้ชนิด
หลาย ซีโรทัยป์โดยวิธี Real-
time PCR 1 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 

6 806-2112-P051-
M5119-10 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชีววัตถ ุ
(เงินบ ารุง) 

0.1459 ห้องปฏิบัติการของสถาบัน
ชีววัตถุ จ านวน 3 ด้าน คือ 
ด้านวัคซีน ด้านชีววัตถุเพื่อ
การรักษาและด้านน้ ายา
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด 

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 1,648,760.00 ผ่านการตรวจประเมินจาก
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 
1 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

7 806-2112-P011-
M5110-09 

โครงการการประกัน
คุณภาพและประเมินความ
เสี่ยงของวัคซีน ชีววัตถุ
เพื่อการรักษา และ น้ ายา
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด 
(เงินบ ารุง) 

0.062 ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานควบคุมก ากับ
ภาครัฐ และเป้าหมายรอง 
คือ เด็กและประชาชนท่ี
ได้รับวัคซีน 

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 701,240.00 จ านวนเรื่องแจ้งเตือนภยั ท่ี
สื่อสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

8 806-1112-P061-
M5121-05 

ค่า Fix cost (เงินสมทบ
ประกันสังคม) 

0.0018 พนักงานราชการของสถาบัน
ชีววัตถ ุ

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 45,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ในการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

9 806-1116-P081-
M5124-07 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ระบบอัติโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 400 กิโลวัตต ์
พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
ควบคุม) 

0.1134 ห้องปฏิบัติการ สถาบันชีว
วัตถ ุ

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 2,900,000.00 จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าระบบ
อัติโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 
400 กิโลวัตต์ พร้อมตดิตั้งและ
อุปกรณ์ควบคมุ 1 เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

10 806-1115-P071-
M5122-06 

การประชุม ASEAN 
consultative 
committee on 
standard and quality -
Pharmaceutical 
products working on 
standard and quality -

0.0067 ผู้เชี่ยวชาญและผู้อ านวยการ
ระดับสูง และ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 170,200.00 เข้าประชุม ASEAN 
Consultative Committee 
for standards and Quality 
(ACCSQ) Pharmaceutical 
Product Working Group 
(PPWG) Meeting 1 ครั้ง 

ภารกิจ
สนับสนุน 



42 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

Pharmaceutical 
products working 
group (ACCSQ-PPWG ) 

11 806-1116-P072-
M5123-08 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ระบบอัติโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 50 กิโลวัตต ์
พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
ควบคุม และครุภณัฑ์เงิน
เหลือจ่าย) 

0.0782 ห้องปฏิบัติการ สถาบันชีว
วัตถ ุ

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 2,000,000.00 จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าระบบ
อัติโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 
กิโลวัตต์ พร้อมตดิตั้งและ
อุปกรณ์ควบคมุ และครุภณัฑ์
เงินเหลือจ่าย 3 เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

12  806-1112-P081-
M5124-14 

โครงการบริหารจัดการงบ
นโยบายกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

0 ห้องปฏิบัติการสถาบันชีว
วัตถ ุ

1.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 100,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ในการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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9. ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 810-1112-P081-
M5124-08 

โครงการบรูณาการพัฒนา
ระบบการควบคุมคณุภาพ
เครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือด
ด า (Infusion pump) ให้
สอดคล้องกับสากล 
(โครงการที่ 5 ภายใต้ชุด
โครงการบรูณาการ
เครื่องมือแพทย์) 

0.1 เครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือด
ด า (Infusion pump) ที่ใช้
ในสถานบริการสุขภาพท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
รวมถึงโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลยั ทั้งสี่ภาค 

1.) อติภา ชูแตง 150,000.00 สรุปผลการส ารวจคณุภาพ
เครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือกด า 
(Infusion pump)  1 ฉบับ 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 810-1112-P081-
M5124-04 

ให้บริการทดสอบความ
ช านาญ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเครื่องวัดความดัน
โลหิต (โครงการที่ 2 
ภายใต้ชุดโครงการบรูณา
การเครื่องมือแพทย์) 

0.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบ
เทียบเครื่องมือแพทย ์
(เครื่องวัดความดันโลหิต) 
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

1.) อติภา ชูแตง 300,000.00 สรุปผลการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องวัดความดันโลหิต 
ประจ าปี 2561 1 (ฉบับ 

ภารกิจ
ส าคัญ 

3 810-1112-P081-
M5124-06 

โครงการประเมินคุณภาพ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อ
ส าหรับการศลัยกรรมชนิด
ใช้ครั้งเดียว (โครงการที่ 3 
ภายใต้ชุดโครงการบรูณา
การเครื่องมือแพทย์) 

0.2 ถุงมือยางปราศจากเชื้อ
ส าหรับการศลัยกรรมชนิดใช้
ครั้งเดียวจากบริษัทผูผ้ลติ 
น าเข้าหรือจ าหนา่ย 

1.) อติภา ชูแตง 1,538,800.00 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพถุงมือยางปราศจาก
เชื้อส าหรับการศัลยกรรมชนิด
ใช้ครั้งเดียว  20 ตัวอย่าง 

ภารกิจ
ส าคัญ 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 810-1112-P071-
M5122-02 

บริหารจดัการส านักรังสี
และเครื่องมือแพทย ์

0.2 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ช่ัวคราว และผูป้ฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.) อติภา ชูแตง 1,000,000.00 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  ร้อยละ 96 

ภารกิจ
สนับสนุน 

5 810-1116-P072-
M5123-09 

จัดหาครภุณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0.3 เครื่องลบสัญญาณตกค้าง
แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล และ
แฟนทอมทดสอบเครื่องฟ
ลูโอโลสโคป ี

1.) อติภา ชูแตง 3,020,500.00 จ านวนรายการครภุัณฑ์ที่
จัดหาแล้วเสร็จ  2 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 808-1112-P022-
M5112-29 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
การระคายเคืองใน
สัตว์ทดลองของผลิตภณัฑ์
สุขภาพตามมาตรฐาน 
OECD GLP 

0.1581 1) กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ได้แก่ 
เครื่องส าอางเข้าสมุนไพร ยา
ทาเข้าสมุนไพร น าไปขึ้น
ทะเบียนในระดับประเทศ
และต่างประเทศตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
ต้องการผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน OECD 
GLP 2) กลุ่มเป้าหมายรอง 
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่จ าเป็นต้องน า
ผลการทดสอบไปใช้อ้างอิง 

1.) นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ 5,950,000.00 มีการทดสอบที่พร้อมยื่นขอ
รับรองมาตรฐาน OECD GLP 
ต่อส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(CMA)  1 การทดสอบ 

ภารกิจ
ส าคัญ 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

2 808-2116-P022-
M5112-09 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเก็บ
รักษาข้อมูลและวัตถุ
ตัวอย่าง (Archive)ตาม
มาตรฐาน OECD GLP 

0.0001 กลุ่มเป้าหมายทางตรง คือ 
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน OECD 
GLP กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 
คือ ผู้ประกอบการธุรกิจดา้น
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อการ
ส่งออก ซึ่งน าผลการทดสอบ
ไปขึ้นทะเบียนใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศตามข้อก าหนด
ของหน่วยงานท่ีต้องการผล
การทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน OECD 
GLP รวมทั้งนักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
จ าเป็นต้องน าผลการ
ทดสอบไปใช้อ้างอิง 

1.) พิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ 
2.) ภานุกิจ กันหาจันทร ์

1,564,000.00 พื้นที่เก็บรักษาข้อมูลและวัตถุ
ตัวอย่าง (Archive Rooms ) 
และจัดหาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นตาม
ระบบ OECD GLP ใน Phase 
I Archive Rooms 3 ห้อง 

ภารกิจ
ส าคัญ 

3 808-1112-P021-
M5113-48 

โครงการก าจดัโรคหัดตาม
พันธะสัญญานานาชาต ิ

0 กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
องค์การอนามัยโลก 

1.) อัจฉริยา ลูกบัว 10 ร้อยละของจ านวนตัวอยา่ง
ตรวจวินิจฉัยโรคหดัและหัด
เยอรมันด้วยวิธ ีELISA IgM ที่
รายงานผลเข้าสู่ระบบ online 
ของโครงการภายใน 48 
ช่ัวโมง ร้อยละ 90 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 808-1112-P011-
M5110-27 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สเปรย์กระป๋องอัดก๊าซ
ก าจัดยุงลายดื้อยา 

0.0001 กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานควบคุมป้องกัน
โรค กรมควบคุมโรคและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและประชาชน 

1.) จักรวาล ชมภูศร ี
2.) ภานุกิจ กันหาจันทร ์
3.) ชญาดา ข าสวัสดิ ์
4.) พายุ ภักดีนวน 

429,800.00 ผลิตภณัฑ์สเปรย์กระป๋องอัด
ก๊าซท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ก าจัดยุงลายดื้อยาได้ร้อยละ 
98-100 1 ผลิตภณัฑ ์

ภารกิจหลัก 

5 808-1112-P031-
M5114-28 

การพัฒนาวิธี PCR-
Reverse Dot Blot 
Hybridization ส าหรับ
ตรวจหามิวเตช่ันของ
เบต้าธาลสัซเีมีย 

0.0068 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครือข่าย 

1.) สาวิตรี ด้วงเรือง 255,000.00 ได้วิธีการตรวจวินิฉัยมิวเตช่ัน
ของเบต้าธาลัสซีเมยี 2 วิธี 

ภารกิจหลัก 

6 808-1112-P031-
M5114-47 

การพัฒนาเทคโนโลยีใน
การควบคุมยุงพาหะโรค
ไข้เลือดออก ไข้ซิกา และ
ชิคุนกุนยา โดยใช้กับดัก
อัจฉริยะ 

0.0483 หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมควบคุมโรค 
โรงพยาบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข ภาคเอกชนท่ี
เป็นผู้ประกอบการ นักเรียน 
นิสิต/นักศึกษา 
มหาวิทยาลยั องค์การ
บริหารส่วนต าบล และ
ประชาชนท่ัวไป 

1.) อภิวัฏ ธวัชสิน 
2.) อุษาวดี ถาวระ 
3.) ชญาดา ข าสวัสดิ ์
4.) พายุ ภักดีนวน 
5.) พัชราวรรณ ศิรโิสภา 
6.) นาวี ศรีวรมย ์

2,320,000.00 ต้นแบบกับดักยุงท่ีมสีารดึงดูด
มาก าจัด 1 แบบ 

ภารกิจหลัก 

7 808-1112-P031-
M5114-51 

โครงการงานสนับสนุน 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

0.0105 บุคลากรสถาบันฯ 1.) สุรรีัตน์ หนูพิมทอง 
2.) ปิ่นดารา เทพสิงห์ทอง 

590,000.00 ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
ภายในสถาบันฯ ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 808-1112-P031-
M5115-30 

การศึกษาการตอบสนอง
ด้านการอักเสบของเซลล์
เพาะเลี้ยงกระจกตาวัวใน
รูปแบบโครงสร้าง 3 มิติ
ต่อระดับไซโตไคน ์

0.0181 ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ภาคเอกชนและหน่วยงาน
ของรัฐบาลที่มีการพัฒนา
ผลิตภณั์เพื่อสุขภาพ 
เครื่องส าอาง ผลิตภณัฑ์
สมุนไพร ที่ต้องการประเมิน
ความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์ด้านการอักเสบต่อ
ดวงตาโดยไม่ใช้สตัว์ทดลอง 

1.) มาสเกียรติ บุญยฤทธ์ิ 
2.) นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ 
3.) กิ่งกาญ ตอบงาม 
4.) รัชชุรส อินค าลือ 

800,000.00 วิธีการทดสอบที่ทดแทนการ
ใช้สัตว์ทดลอง 1 วิธี 

ภารกิจหลัก 

9 808-1112-P031-
M5115-45 

รูปแบบของการควบคุม
วัณโรคในกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์โดยตรวจ
การติดเชื้อระยะแรกและ
ติดตามผลการรักษาแบบ
ป้องกันโดยใช้ T-
SPOT.TB test 

0.0102 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ 1.) เบญจวรรณ เพชรสุขศิร ิ 382,500.00 วิเคราะห์ข้อมูลและจดัท า
รายงาน  1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

10 808-1112-P031-
M5115-62 

การพัฒนาการตรวจ
แอนติบอดีต่อไวรัสซิกาวิธี 
Capture ELISA 

0.0113 ตัวอย่างน้ าเหลืองผูป้่วยและ
คนปกติอย่างน้อย 100 
ตัวอย่าง 

1.) ศิรริัตน์ แนมขุนทด 
2.) ภัทร วงษ์เจรญิ 
3.) สุมาลี ชะนะมา 
4.) อริสรา โปษณเจริญ 
5.) พงศ์ศิริ ตาลทอง 
6.) ฮสุนียะห์ วาเต๊ะ 
7.) สาริณี ช านาญรักษา 
8.) วรารตัน์ แจ่มฟ้า 
9.) ลัดดาวัลย์ มีแผนด ี

425,000.00 ได้วิธีพัฒนา  1 เรื่อง ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

11 808-1112-P031-
M5115-67 

การศึกษาหาความสัมพันธ์
ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค
อาหารเป็นพิษในเนื้อไก่
และคน 

0.0171 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใน
ประเทศ และห้องปฏิบัติการ
สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
2.) ชุติมา จิตตประสาทศลี 
3.) ธนิตชัย ค าแถลง 
4.) นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 
5.) ภัทรภร ชัยชนะ 

644,555.00 ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ให้คณะตดิตามผลของ สวส.
ตามก าหนด 1 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 

12 808-1112-P031-
M5115-71 

การศึกษาฤทธ์ิท าให้แมลง
หงายท้อง ฤทธิ์ฆ่าแมลง
และฤทธิ์ตกค้างของ
สารเคมี deltamethrin 
และ cypermethrin ใน
การควบคุมยุงลายบ้าน
พาหะหลักน าโรค
ไข้เลือดออก 

0.0001 ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการควบคุม
ยุงลายด้วยสารเคม ีและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ควบคุมยุง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในใช้ผลิตภัณฑ์เคมี
ก าจัดแมลงที่ในการควบคุม
ก าจัดยุงลายพาหะโรค
ไข้เลือดออก 

1.) สุนัยนา สท้านไตรภพ 
2.) พรรณเกษม แผ่พร 
3.) ภูเบศร์ ยะอัมพันธ ์

10 สารเคมี 1 อัตราการใช้
สารเคม ี

ภารกิจหลัก 

13 808-1112-P031-
M5119-60 

การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ 
Campylobacter spp 
Salmonella 
Escherichia coli ด้วยวิธี 
Multiplex PCR 

0.01 ผู้วิจัยจะเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
ห้องปฏิบัติการและเครือข่าย
ต่างๆในประเทศ และ
ห้องปฏิบัติการสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
2.) ชุติมา จิตตประสาทศลี 
3.) ธนิตชัย ค าแถลง 
4.) ภัทรภร ชัยชนะ 

375,105.00 พัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ 
Campylobacter spp 
Salmonella Escherichia 
coli ด้วยวิธี Multiplex PCR 
1 วิธี 

ภารกิจหลัก 

14 808-1112-P032-
M5115-06 

การพัฒนาและศึกษาการ
ตรวจจ าแนกเชื้อ Gram-
negative bacteria ดื้อ
ยากลุ่ม carbapenem 
ด้วย MALDI-TOF MS 

0.0102 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข และ หน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานวิจัยอ่ืนๆ 

1.) พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 
2.) สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ 

382,500.00 ได้เทคนิคการตรวจหาเอ็นไซม์ 
carbapenemase ในเชื้อ 
Gram-negative bacteria
ด้วย MALDI-TOF MS  1 ชุด 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

15 808-1112-P032-
M5115-08 

การศึกษาการแสดงออก
ของ miRNA ในผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกท่ีเกิดจาก
การติดเชื้อ HPV 

0.0145 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลยั 

1.) พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 
2.) ปนัดดา เทพอัคคร 

544,000.00 ข้อมูล miRNA  1 ชุด ภารกิจหลัก 

16 808-1112-P032-
M5115-16 

การพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลโดยวิธีดเีอ็นเอ
บาร์โคด้ส าหรับการ
ตรวจสอบพิษ กลุ่ม 
Cyclic peptide, 
Alkaloid muscarine 
และ Gastrointestinal-
related toxins ในเห็ด
พิษ 

0.0001 ตัวอย่างเห็ด 1.) สิทธิพร ปานเม่น 
2.) ศิริวรรณ ลือดัง 

10 เครื่องหมายโมเลกุล 3 วิธี ภารกิจหลัก 

17 808-1112-P032-
M5115-17 

ฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิง
โมเลกุลของเห็ดพิษ
ส าหรับงานด้านพิษวิทยา
คลินิก 

0.0001 ตัวอย่างเห็ด 1.) สิทธิพร ปานเม่น 
2.) สุจติรา สิกพันธ์ 
3.) ศิริวรรณ ลือดัง 
4.) ชุติมญชุ์ อุตวิชัย 

10 ข้อมูลดีเอ็นเอ 50 ตัวอย่าง ภารกิจหลัก 

18 808-1112-P032-
M5115-32 

การพัฒนาผลิตภณัฑไ์ล่
แมลงวันและแมลงสาบ
จากน้ ามันหอมระเหย 

0.0001 ภาครัฐบาล เช่น หน่วยวิจัย 
และมหาวิทยาลัยต่างๆ และ
ภาคเอกชนและ
กลุ่มเป้าหมายทีส่นใจ เช่น 
SME 

1.) อภิวัฏ ธวัชสิน 
2.) จักรวาล ชมภูศร ี
3.) ภานุกิจ กันหาจันทร ์
4.) พายุ ภักดีนวน 

410,200.00 ผลิตภณัฑ์ไล่แมลงวันและ
แมลงสาบ  2 ผลิตภณัฑ ์

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

19 808-1112-P032-
M5115-58 

การจ าแนกสายพันธ์ุของ
เชื้อ Coxiella burnetii ที่
พบในสัตว์เคี้ยวเอื้องน า
โรคและผู้ป่วยของประเทศ
ไทย โดยวิธี multispacer 
sequence typing 
(MST) 

0 แพทย์ สัตวแพทย์ นัก
เทคนิคการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
บุคลากรสาธารณสุข 

1.) เดชา แปงใจ 
2.) วัชรี สายสงเคราะห ์
3.) ชลลดา มีทรัพย ์

600,000.00 จ านวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ภารกิจหลัก 

20 808-1112-P032-
M5115-64 

การศึกษาความสามารถใน
การยับยั้งไวรัสหดัสาย
พันธุ์ท้องถิ่นที่แพร่ระบาด
ในปัจจุบันในตัวอย่าง
น้ าเหลืองจากผู้ไดร้ับวัคซีน 
ผู้ป่วยโรคหัดที่มีประวตัิ
ได้รับวัคซีนและผูไ้ด้รบั
การกระตุ้นโดยธรรมชาต ิ

0.0001 กรมควบคุมโรคติดต่อ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
องค์การอนามัยโลก 

1.) อัจฉริยา ลูกบัว 
2.) พัชชา อินค าสืบ 
3.) อธิวัฒน์ ปริมสริิคุณาวุฒิ 

10 ท าการทดลอง PRNT ในซีรั่ม
จากตัวอย่างศึกษาด้วยวิธี 
Plaque reduction 
neutralization test (PRNT) 
80 ราย 

ภารกิจหลัก 

21 808-1112-P051-
M5119-37 

การตรวจค้นหาผูต้ิดเชื้อ 
เฝ้าระวัง และตดิตามการ
ควบคุมการเกดิวัณโรค ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงผูต้ิด
เชื้อเอชไอวีและผูส้ัมผัส
ผู้ป่วยวัณโรค (โครงการที่ 
1 ภายใต้ชุดโครงการ 
โครงการวณัโรคสนับสนุน
นโยบายยตุิวัณโรค) 

 0.0100 1) ตัวอย่างเลือดผูต้ิดเชื้อ
เอชไอวี 2) ตัวอย่างเลือดผู้
สัมผสัผู้ป่วยวัณโรค (ร่วม
บ้านหรือร่วมชุมชน) 3) 
ตัวอย่างเลือดกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ดูแลผูป้่วย
วัณโรคและ/หรือผู้ป่วยติด
เชื้อเอชไอวี และ 4) ตัวอย่าง
เสมหะผูต้ิดเชื้อวัณโรค 

1.) เบญจวรรณ เพชรสุขศิร ิ 1,360,000.00 วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน
และเผยแพร ่ 1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

22 808-1112-P051-
M5119-43 

การประยุกต์ใช้วิธีการแยก
สายพันธ์ุและวิเคราะห์
จีโนมเชื้อวัณโรค เพื่อ
พัฒนางานด้านระบาด
วิทยาและประเมิน
สถานการณ์การดื้อยาวัณ
โรค (โครงการที่ 5 ภายใต้
ชุดโครงการ โครงการวณั
โรคสนบัสนุนนโยบายยตุิ
วัณโรค) 

0.0100 1) ตัวอย่างเชื้อวัณโรคจาก
พื้นที่ระบาด พ้ืนท่ีมีการเฝ้า
ระวังโรค เนื่องจากปัญหา
การอพยพถ่ินฐาน แรงงาน
ต่างด้าว และ 2) ตัวอย่าง
เชื้อวัณโรคดื้อยา 

1.) เบญจวรรณ เพชรสุขศิร ิ 1,020,000.00 วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน
และเผยแพร ่ 1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

23 808-1112-P071-
M5119-04 

โครงการเตรยีมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข เพื่อรองรับ
โรคระบาด 

0.0266 โรงพยาบาล หน่วยงาน
สาธารณสุข ส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค 

1.) นันทวรรณ เมฆา 
2.) โศภติา กาหลง 
3.) ขันธ์ทิวา ชัยราช 

1,000,000.00 จ านวนตัวอย่าง โครงการ
ตรวจวิเคราะหเ์ชื้อก่อโรคไข้
เขตร้อนและเช้ือไวรสัระบบ
ทางเดินหายใจแบบเร่งด่วน 
280 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

24 808-1112-P071-
M5122-02 

งานบริการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม
ธาลัสซเีมียและกลุ่มอาการ
ดาวน ์

0.0177 สามี ภรรยา ที่เข้าร่วม
โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคธาลัสซเีมียและกลุ่ม
อาการดาวน์ซินโดรม 

1.) สาวิตรี ด้วงเรือง 667,478.00 ร้อยละของการรายงานผลมี
ความถูกต้องและทันเวลา ร้อย
ละ 100 

ภารกิจหลัก 

25 808-1112-P071-
M5122-12 

การวิเคราะหไ์มโครไบโอม
ในผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่และทวารหนักและ
กลุ่มควบคุม 

0.0213 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข หน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานวิจัยอ่ืนๆ 

1.) พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 

800,000.00 ชนิดของแบคทีเรียในผู้ป่วย
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร
หนัก 1 ชุด 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

26 808-1112-P071-
M5122-49 

การศึกษาคุณลักษณะของ
เชื้อ Enteroaggregative 
Escherichia coli ใน
ประเทศไทย 

0 ตัวอย่างเชื้อ ส่งตรวจยืนยัน
เชื้อ E. coli จากผู้ป่วย ผู้
สัมผสั และ จากอาหาร น้ า 
ที่สงสัยมสี่วนเกี่ยวข้องกับ
การระบาดของโรค จ านวน 
80 ตัวอย่าง 

1.) ศรีวรรณา 10 ศึกษาเชื้อ 
Enteroaggregative 
Escherichia coli 80ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

27 808-1112-P071-
M5123-15 

การตรวจวินจิฉัยเชื้อไวรสั 
แบคทีเรีย และพาราสิต
สาเหตุก่อโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ด้วยวิธี 
Multiplex real- time 
PCR 

0.0001 ตัวอย่างอุจจาระ Rectal 
swab แหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภค และน้ าดิบ จ านวน 
300 ตัวอย่าง 

1.) นันทวรรณ เมฆา 
2.) ฐิติพร ใจกว้าง 

10 ตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์หา
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และพารา
สิตที่เป็นสาเหตุของโรค วิธี 
Multiplex real-time PCR 
ด้วยชุดน้ ายา AllplexTM 
Gastrointestinal Panel 
Assays  300 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

28 808-1112-P081-
5123-73 

สุขภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 

0.0133 1. ห้องปกิบัติการด้านโรค
ติดเชื้อและไมต่ิดเชื้อภายใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข อาคาร 1 9 10 
และอาคารสตัว์ทดลอง 
อาคารซาซากาวะอุทิศ 

1.) สุพิชฌาย์ เติมเสรีกุล 450,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 

29 808-2112-P071-
M5122-18 

ห้องปฏิบัติการอาโบไวรสั 0.0292 ลูกค้าผูส้่งตัวอย่างตรวจ
ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส านักระบาดวิทยา 
ส านักงานควบคุมป้องกัน
โรค 

1.) ศิรริัตน์ แนมขุนทด 
2.) เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต 
3.) ภัทร วงษ์เจรญิ 
4.) สุมาลี ชะนะมา 
5.) อริสรา โปษณเจริญ 

1,100,000.00 จ านวนตัวอย่างตรวจวเิคราะห์ 
2000 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

30 808-2112-P071-
M5123-26 

ห้องปฏิบัติการ WHO/
ห้องปฏิบัติการตามพันธะ
สัญญา 3 ห้องปฏิบัติการ 

0.0505 โรงพยาบาล ส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
องค์การอนามัยโลก 

1.) อัจฉริยา ลูกบัว 
2.) รติกร กัณฑะพงศ์ 
3.) มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 

5,857,400.00 รายงานการเฝ้าระวังโรคใน
ศูนย์ข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
12 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 

31 808-1115-P031-
M5114-55 

พัฒนาการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อจ าแนก
เชื้อไวรัสเดงก ีชิคุนกุนยา
และซิกา ด้วยวิธี 
multiplex real time 
RT-PCR 

0.0142 ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบ
ไวรัส 

1.) ศิรริัตน์ แนมขุนทด 
2.) ภัทร วงษ์เจรญิ 
3.) สุมาลี ชะนะมา 
4.) อริสรา โปษณเจริญ 

535,000.00 ได้มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
(SOP) เรื่อง การตรวจจ าแนก
เชื้อไวรัสเดงก ีชิคุนกุนยาและ
ซิกา ด้วยวิธี multiplex real 
time RT-PCR  1 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 

32 808-1115-P031-
M5115-01 

การตรวจหาและจ าแนก
เชื้อสาเหตุของโรคอุจจาระ
ร่วงในผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยโดยวิธีทาง
อณูชีววิทยา/จีโนมิกส ์
และการพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคชนิดใหม ่

0 โรงพยาบาลทีเ่ข้าร่วม
โครงการ และโรงพยาบาล
อื่นๆ ที่สนใจ กรมควบคมุ
โรค 

1.) พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 
2.) ศิริพร จันทน์โรจน ์
3.) สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ 

400,000.00 ตัวอย่างอุจจาระจากผู้ป่วย
และอาสาสมคัรที่เข้าร่วม
โครงการส่งตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรีย ไวรัส และพาราสิต 
ด้วยวิธี เพาะเช้ือ (เฉพาะ
แบคทีเรีย) และวิธีทางชีว
โมเลกุล (real time PCR, 
PCR และ LAMP) จ านวน 
300 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

33 808-1112-P081-
M5124-35 

งานบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการตรวจ
วัณโรค 

0.0478 ตัวอย่างส่งตรวจจากกลุ่ม
ประชากรตา่ง ๆ ซึ่งแพทย์ส่ง
ตรวจเพื่อตรวจการติดเชื้อ
วัณโรคแบบไมแ่สดงอาการ 
(Latent tuberculosis) ใน
กลุ่มประชากรเสี่ยงหรือคน
ปกติตรวจสุขภาพ และตรวจ
ค้นหาผู้ป่วยวณัโรค (Active 
tuberculosis) โดยตรวจ
การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้
สงสัยจะเป็นวัณโรค 

1.) เบญจวรรณ เพชรสุขศิร ิ 1,800,000.00 จ านวนผู้ได้รับการตรวจหาการ
ติดเชื้อวัณโรค 700 ราย 

ภารกิจหลัก 

34 808-1112-P081-
M5124-19 

การจัดการความรู้ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ประจ าปี 
2561 

0.003 บุคลากรของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

1.) พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 
2.) เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต 

100,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
80 

ภารกิจ
สนับสนุน 

35 808-1112-P081-
M5124-20 

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
เครื่อง MALDI TOF Mass 
Spectrometry (MALDI 
TOF MS) Model AXIMA 
iDPlus Performance 
with SARAMIS Server 
Database 

0.0148 เครื่อง MALDI TOF MS 
with SARAMIS Server 
Database 

1.) พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 

500,000.00 การบ ารุงรักษา ตรวจสอบ
ระบบการท างานของเครื่อง
ตามคณุลักษณะที่ก าหนด ร้อย
ละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

36 808-1112-P081-
M5124-50 

โครงการงานสนับสนุน 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

0.0414  บุคลากรสถาบันฯ 1.) สุรรีัตน์ หนูพิมทอง 
2.) ปิ่นดารา เทพสิงห์ทอง 

1,400,000.00 ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
ภายในสถาบันฯ ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

37 808-1112-P081-
M5124-56 

การพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

0.003 ข้าราชการและบุคลากรทุก
คนท่ีปฏิบัติงานใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) อุรุญากร จันทร์แสง 
2.) นิตยา เมธาวณิชพงศ ์

100,000.00 บุคลากรภายในสถาบันฯได้รับ
การปลูกฝังพัฒนาคุณธรรม 
ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

38 808-1112-P081-
M5124-74 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

0.003 ห้องปฏิบัติการที่เปดิ
ให้บริการและหน่วยงาน
สนับสนุนในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

1.) อุรุญากร จันทร์แสง 
2.) ดวงกมล อัศวุตมางกุร 

200,000.00 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2561  ร้อยละ 90 

ภารกิจ
สนับสนุน 

39 808-1116-P051-
M5119-53 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
(10 รายการ) 

0.02  กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของ 
สถาบันฯ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจดัหา
ครุภณัฑ ์

1.) สุรรีัตน์ หนูพิมทอง 
2.) ปิ่นดารา เทพสิงห์ทอง 

22,763,000.00 ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
ภายในสถาบันฯ ร้อยละ 100 
เปอร์เซ็นต ์

ภารกิจ
สนับสนุน 

40 808-1116-P072-
M5123-54 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0.2  กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของ 
สถาบันฯ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจดัหา
ครุภณัฑ ์

1.) สุรรีัตน์ หนูพิมทอง 
2.) ปิ่นดารา เทพสิงห์ทอง 

10,700,000.00 ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
ภายในสถาบันฯ ร้อยละ 100 
เปอร์เซ็นต ์

ภารกิจ
สนับสนุน 

41 808-2112-P081-
M5124-04 

ค่าบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(กลุ่มวินิจฉัยโรคกลาง) 

0.0131 เครื่องวิเคราะห์ล าดับเบส
ประสิทธิภาพสูง จ านวน 1 
เครื่อง 

1.) นันทวรรณ เมฆา 
2.) ฐิติพร ใจกว้าง 

444,050.00 การบ ารุงรักษาเครื่องวิเคราะห์
ล าดับเบสประสิทธิภาพสูงทั้ง
ระบบ จากบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายหรือตัวแทนผู้
ให้บริการโดยตรง 6 เดือน 

ภารกิจ
สนับสนุน 

42 808-2112-P081-
M5124-33 

การพัฒนาคุณภาพอาหาร
เลี้ยงเช้ือและเครื่องมือ
ปลอดเช้ือ 

0.003 ห้องปฏิบัติการทุกกลุม่/
ฝ่าย/งาน ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

1.) ทิพมาศ สุทธิวราคม 100,000.00 ความพึงพอใจในการให้บริการ 
ร้อยละ 90 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

43 808-2112-P081-
M5124-61 

โครงการสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการกลาง ฝ่าย
ทรัพยากรกลางทาง
ห้องปฏิบัติการ 

0.003 1.ตัวอย่างจากการวิจัยทั้งใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมควบคุมโรค และ
หน่วยงานอ่ืน 2.โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั หน่วยงาน
ราชการและหน่วยงาน
เอกชนท่ีมีความประสงค์จะ
ใช้บริการเชื้อจุลินทรยี์
อ้างอิงในการควบคุม
คุณภาพการทดสอบ การ
ศึกษาวิจัยต่างๆ และการ
เรียนการสอน 3.บุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ที่ท าวิจัยศึกษา
ล าดับสารพันธุกรรม และ
บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันฯ 4.
งานวิจัยและงานชันสูตรโรค
ติดเชื้ออันตรายร้ายแรงซึ่ง
อาจเป็นโรคอุบตัิใหม่หรือ
โรคอุบัติซ้ า ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) อัจฉรียา อนุกลูพิพัฒน์ 
2.) พนิดา เกษรประเสริฐ 
3.) วรรณพร จรูญลักษณ์คนา 

100,000.00 ความทันเวลาในการให้บริการ 
ร้อยละ 90 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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11. สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 813-1112-P031-
M5114-03 

การศึกษาคุณภาพทางเคมี
และคณุค่าทางอาหารของ
ผงนัวและผลมะขามป้อม 

0.0433 ผู้ผลิตวัตถดุิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.) สมจิตร์ เนยีมสกุล 600,000.00 ระดับความส าเร็จในการศึกษา
คุณภาพทางเคมีและคุณคา่
ทางอาหารของผงนัวและผล
มะขามป้อม 1 องค์ความรู้ 

ภารกิจหลัก 

2 813-1112-P031-
M5114-11 

บริหารจดัการกลาง
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

0.0018 สถาบันวิจัยสมุนไพร 1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) กุลชญา ไชยราช  
3.) พัฒนฉัตร การวุฒ ิ

46,100.00 สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการ
พัฒนางานวิจัยและวิเคราะห์
ด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง 1 
แห่ง 

ภารกิจหลัก 

3 813-1112-P031-
M5114-21 

การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภณัฑ์จากผงนัว 

0.05 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ทางเลือก
เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร, 
นักวิจัยด้านสมุนไพร, 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องค์การ
เภสัชกรรม/มหาวิทยาลัย, 
ประชาชนท่ัวไป 

1.) พรชัย สินเจริญโภไคย  
2.) พราว ศุภจริยาวัตร 

1,200,000.00 รายงานผลการศึกษาความ
เป็นพิษของผลิตภณัฑส์ารสกัด
ผงนัว 1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

4 813-1112-P031-
M5114-26 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สุขภาพจากผงนัวและ
มะขามป้อม 

0.02 ผู้สนใจที่จะรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติในเชิง
พาณิชย ์

1.) ปิยะวรรณ บูชา 2.) 
บุญญาณี ศุภผล 

400,000.00 2 ต ารับ ภารกิจหลัก 

5 813-1112-P031-
M5114-36 

การศึกษาฤทธ์ิและกลไก
การต้านเชื้อ 
Staphylococcus 
aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิ

0.0105 ประชาชนท่ัวไป ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร และ
โรงพยาบาล 

1.) สมจิตร์ เนยีมสกุล  
2.) ปัทมาวดี เสตะกัณณะ  
3.) ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง  
4.) อุบลพรรณ คงสา 

270,000.00 รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัย 1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

ซิลลินของสารสกดั
มะขามป้อม 

6 813-1115-P031-
M5114-33 

การศึกษาระบบการปลูก
พืชแบบไฮโดรโปนิกส์
ในปัญจขันธ ์

0.01 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน และประชาชน
ผู้สนใจ 

1.) สรเพชร มาสุด 293,200.00 ได้ข้อมลูพื้นฐานการตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพวัตถุดิบปญัจ
ขันธ์ในระบบการปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส ์(ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณสารซาโปนินรวม
ในปัญจขันธ์ สารไนเตรท สาร
หนู และโลหะหนัก ได้แก่ แค
ดเมี่ยม ตะกั่ว) 1 องค์ความรู ้

ภารกิจหลัก 

7 813-1115-P032-
M5115-35 

การศึกษาฤทธ์ิลดไขมันใน
เลือดของสมุนไพรใน
สัตว์ทดลอง 

0.0387 ผู้ที่สามารถน าข้อมลูสาร
สกัดสมุนไพร และ/หรือ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพรที่มีฤทธ์ิลดไขมันใน
เลือดไปใช้ประโยชน์ได ้
ได้แก่ นักวิจัยหรือประชาชน
ผู้สนใจ ผู้ผลติผลิตภัณฑ์
ทางเลือกเพื่อสุขภาพจาก
สมุนไพร ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา/ องค์การเภสัชกรรม/ 
มหาวิทยาลยั 

1.) สดดุี รัตนจรสัโรจน ์ 700,000.00 องค์ความรู้และข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับฤทธ์ิลดไขมันในเลือด
ของสารสกัดสมุนไพรใน
สัตว์ทดลอง 1 เรื่อง    

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 813-1112-P032-
M5115-01 

คุณภาพทางเคมีของ
กะเม็ง 

0.01 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ส านักยาและวัตถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท้ัง 14 แห่ง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา - องค์การ
เภสัชกรรม - องค์กรด้าน
การวิเคราะห์และวิจัย
สมุนไพร - เกษตรกรที่ปลูก
สมุนไพรและ/หรือเลีย้งสัตว์ 
- ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

1.) ปัตย์ ธาราไพศาล 150,000.00 1รายงานฉบับสมบรูณ์ของ
โครงการคณุภาพทางเคมีของ
กะเม็ง 1 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 

9 813-1112-P032-
M5115-37 

การส ารวจและตรวจระบุ
ชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในส่วนผสมของ
สารสกัดผงนัว (เครื่องปรุง
รสจากสมุนไพร) 

0.0117 นักวิจัยและประชาชนท่ัวไป 1.) ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง 300,000.00 ได้วัตถุดบิสมุนไพรทั้ง 12 
ชนิดในปริมาณทีเ่พียงพอใน
การท าวิจัยในปีงบประมาณ 
2561 ทั้งแผนงานวิจัยและได้
ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงใน
งานวิจัยจ านวน 12 ชนิด และ
ข้อมูลด้านชนิดพืชที่ถูกต้อง

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

ตามหลักอนุกรมวิธานพืช 12 
ชนิดสมุนไพร 

10 813-1112-P071-
M5123-32 

โครงการเผยแพร่
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อ
ประชาสมัพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ปีงบประมาณ 2561 

0.06 ข้าราชการและบุคคลทั่วไปท่ี
เกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และ ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัย ตามนโยบายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) พรศรี ประเสริฐวาร ี 1,000,000.00 ผลิตภณัฑ์ 35000 ช้ิน ภารกิจหลัก 

11 813-1112-P072-
M5123-09 

บริหารจดัการกลางของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

0.1515 สถาบันวจัยสมุนไพร 1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) กุลชญา ไชยราช  
3.) พัฒนฉัตร การวุฒ ิ

3,900,000.00 สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการ
พัฒนางานวิจัยและวิเคราะห์
ด้านสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง 1 
แห่ง 

ภารกิจหลัก 

12 813-1112-P072-
M5123-34 

โครงการการพัฒนา
โรงงานต้นแบบผลิต
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรตาม
มาตรฐาน GMP 

0.0117 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
โรงงานต้นแบบผลิต
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับ
การรับรอง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการผลติที่ดี (GMP) 
ของยาแผนโบราณหมวดยา
ชงสมุนไพร 

1.) พรศรี ประเสริฐวาร ี 300,000.00 ยาแผนโบราณหมวดยาชง
สมุนไพร 1 รายการ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

13 813-1112-P072-
M5123-38 

ห้องปฏิบัติการการเกษตร 
สวนสมุนไพรกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัด
เชียงใหม ่

0.004 1. เกษตรกร/ชุมชนแหล่ง
ปลูกสมุนไพร  
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สมุนไพรหรือการแพทย์แผน
ไทย  
3. หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1.) นงนุช มณีฉาย  
2.) ประถม ทองศรีรักษ์ 

100,000.00 50 ชนิด ภารกิจหลัก 

14 813-1112-P081-
M5124-08 

สอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์

0.052 ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) กุลชญา ไชยราช  
3.) เกษม ประภานุพันธ ์

1,000,000.00 เครื่องมือท่ีอยู่ในงานวิจัยและ
ในระบบคุณภาพณISO/IEC 
17025:2005 ได้รับการสอบ
เทียบ 25 เครื่อง 

ภารกิจหลัก 

15 813-1112-P081-
M5124-19 

ค่าเช่าบ้าน/ค่า
ประกันสังคมพนักงาน
ราชการ/คา่ตอบแทนเงิน
เพิ่มพิเศษเภสัชกร 

0.0301 บุคลากรของสถาบันวิจยั
สมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) กุลชญา ไชยราช  
3.) รัตนาภรณ์ เทศงามถ้วน 
4.) พัฒนฉัตร การวุฒ ิ

775,800.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 1 แห่ง 

ภารกิจหลัก 

16 813-1112-P081-
M5124-23 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

0.01 บุคลากรสถาบันวิจัย
สมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) กุลชญา ไชยราช  
3.) เกษม ประภานุพันธ ์

200,000.00 1ตรวจประเมินคณุภาพ
ระบบงาน โดยหน่วยรับรอง 
(Accreditation Body : AB) 
2 ระบบ 

ภารกิจหลัก 

17 813-1115-P031-
M5114-17 

การพัฒนาและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีวิเคราะห์สาร 
Miroestrol ในตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์แคปซลู

0.01 ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ 
และผู้วจิัย 

1.) สุภัชฌา พูนศรัทธา  
2.) เดชมนตรี วจีสุนทร 

160,000.00 ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์สาร 
miroestrol ในผลิตภณัฑ์
แคปซูลกวาวเครือ 1 วิธี 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

กวาวเครือขาวโดยวิธี 
HPLC 

18 813-1115-P031-
M5114-27 

โครงการจดัท ามาตรฐาน
ทางเภสัชเวทของสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

0.01 นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน 
ประชาชนท่ัวไป 

1.) ไพริน ทองคุ้ม  
2.) โสภิดาวรรณ วิเชียรกลุ 

200,000.00 ข้อมูลลักษณะทางเภสัชเวท 3 
ชนิด 

ภารกิจหลัก 

19 813-1115-P031-
M5114-31 

โครงการวิจัยเพื่อจัดท า
มาตรฐานสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาต ิ

0.02 กลุ่มจัดท าต ารายาของ
ประเทศไทย ส านักยาและ
วัตถุเสพตดิ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) วารณุี จิรวัฒนาพงศ ์ 400,000.00 ข้อก าหนดคุณภาพทางเคมี
ของสมุนไพร 1 ชนิด 

ภารกิจหลัก 

20 813-1115-P032-
M5115-16 

การศึกษาฤทธ์ิลดน้ าตาล
ของสารสกัดสมุนไพรโดย
การกระตุ้นการขนถ่าย
กลูโคสในเซลล์ไขมัน 3T3-
L1 และ เซลล์กล้ามเนื้อ 
L6 

0.0117 หน่วยงานและ
สถาบันการศึกษา ที่ศึกษา
ด้านสมุนไพรและ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) สุภัชฌา พูนศรัทธา  
2.) เดชมนตรี วจีสุนทร  
3.) สมจิตร ์เนียมสกุล  
4.) ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง  
5.) จ ารสั กาญจนไพบูลย ์

300,000.00 1. องค์ความรู้สมุนไพรที่มีฤทธิ์
กระตุ้นการขนถ่ายกลโูคสใน
เซลล์ไขมันและเซลล์กลา้มเนื้อ 
1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

21 813-1115-P032-
M5115-20 

การศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา 
Candida albicans ใน
รูปแบบแขวนลอย และไบ
โอฟิล์ม จากสารสกัด
สมุนไพรฟักข้าว 

0.0033 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การศึกษาวิจัยในสตัว์ทดลอง
ทางด้านประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และแนวทาง
งานวิจัยทางคลินิก ของสาร
สกัดจากสมุนไพรฟักข้าว 
เพื่อพัฒนาให้สมุนไพรฟัก
ข้าวเป็นยา และ/หรือ 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

1.) อุบลพรรณ คงสา  
2.) จ ารสั กาญจนไพบูลย ์

83,900.00 องค์ความรู้ 1 เรื่อง ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

22 813-1115-P032-
M5115-29 

คุณภาพทางเคมีและฤทธ์ิ
ลดไขมันในหลอดทดลอง
ของสมุนไพรไทย 

0.02 สถาบันวิจัยสมุนไพร และ/
หรือผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

1.) สมจิตร์ เนยีมสกุล 400,000.00 ระดับความส าเร็จในการศึกษา
คุณภาพทางเคมีและฤทธ์ิลด
ไขมันในหลอดทดลองของ
สมุนไพรไทย 1 องค์ความรู้ 

ภารกิจหลัก 

23 813-1112-P071-
M5122-46 

โครงการเผยแพร่
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อ
ประชาสมัพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ปีงบประมาณ 2561 (2) 

0 ข้าราชการและบุคคลทั่วไปท่ี
เกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และ ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัย ตามนโยบายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) พรศรี ประเสริฐวาร ี 1,000,000.00 ผลิตภณัฑ์ 6700 ช้ิน ภารกิจหลัก 

24 813-1112-P081-
M5124-40 

โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
เพื่อการพึ่งพา ตนเองตาม
แนวทางพระราชด ารสั 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

0.09 1.เกษตรกร/ชุมชนที่เป็น
แหล่งปลูกสมุนไพร 2.ผู้
ประกอบวิชาชีพด้าน
การแพทย์แผนไทย 3.
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) ประถม ทองศรีรักษ์ 

1,678,820.00  1. ได้แหล่งเรียนรูเ้ชิงอนุรักษ์
ด้านสมุนไพรและสนับสนุน
กล้าไม้สมุนไพรให้กับชุมชน/
ประชาชน 3 แห่ง 

ภารกิจหลัก 

25  813-1112-P031-
M5114-39 

โครงการศึกษาฤทธ์ิต้าน
เชื้อ Meticillin-Resistant 
Staphylococcus 
aureus (MRSA) ของ 
oxyresveratrol และ
อนุพันธ ์

0.02   1.) อัศวชัย ช่วยพรม 400,000.00 2 ต ารับ ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

26 813-1112-P071-
M5122-45 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาสากล  
(งบนโยบาย) 

0 บุคลากรสถาบันวิจัย
สมุนไพร  

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) กุลชญา ไชยราช 
3.) เกษม ประภานุพันธ ์

100,000.00 ตรวจประเมินคุณภาพระบงาน 
โดยหน่วยรับรอง (Accre 
ditation Body :AB) 2 ระบบ  

ภารกิจหลัก 

27 813-1116-P072-
M5123-07 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

0.14 ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) พรชัย สินเจริญโภไคย 

3,500,000.00 เครื่องมือมีการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามที่ก าหนด 1 เครื่อง 

ภารกิจหลัก 

28 813-1116-P052-
M5120-06 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

0.0839 ห้องปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) พรชัย สินเจริญโภไคย  
3.) สรเพชร มาสุด  
4.) พัฒนฉัตร การวุฒ ิ

2,250,000.00 ครุภณัฑ์ได้รับการเบิกจ่าย
ตามที่ก าหนด 4 เครื่องมือ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

29 813-2112-P061-
M5121-23 

งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทนนักวิทย์ เงิน
บ ารุง ของสถาบันวิจัย
สมุนไพร 

0.025 บุคลากรของสถาบันวิจยั
สมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) กุลชญา ไชยราช  
3.) รสริน ช านิธุระการ  
4.) พัฒนฉัตร การวุฒ ิ

2,847,600.00 การเบิกจ่ายได้ครบถ้วน ร้อย
ละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

30  813-2112-P081-
M5124-41 

 โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
เพื่อการพึ่งพา ตนเองตาม
แนวทางพระราชด ารสั 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
(เงินบ ารุง) 

0.01 1.เกษตรกร/ชุมชนที่เป็น
แหล่งปลูกสมุนไพร 2.ผู้
ประกอบวิชาชีพด้าน
การแพทย์แผนไทย 3.
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) ประไพ วงศ์สินคงมั่น 
3.) ประถม ทองศรีรักษ์ 
4.) ประไพ วงศ์สินคงมั่น 

171,180.00  1. ได้แหล่งเรียนรูเ้ชิงอนุรักษ์
ด้านสมุนไพรและสนับสนุน
กล้าไม้สมุนไพรให้กับชุมชน/
ประชาชน 3 แห่ง  

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 



66 
 

12. ส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหาร 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 811-1112-P071-
M5122-07 

โครงการอาหารปลอดภัย 
(Food safety) 

0.2200 ประชาชน ผู้ประกอบการ
อาหาร คณะรัฐมาตร ี

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 5,000,000.00 1. ระดับความส าเร็จในการ
เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
ส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ 
และวัอาหารที่จ าหน่ายใน
ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์
มาร์เกต็ 68000 ตัวอย่าง 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 811-1112-P023-
M5113-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล 

0.1000 ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 
ผู้ใช้บริการทดสอบความ
ช านาญ 

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 5,000,000.00 1ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 3 ระบบ 

ภารกิจหลัก 

3 811-1112-P023-
M5113-03 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารและน้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผนทดสอบ
ความช านาญ 

0.0200 ห้องปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชนท่ีเข้าร่วมแผน
ทดสอบความช านาญ 

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 350,000.00 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนทดสอบ
ความช านาญวิเคราะห์อาหาร
และน้ า ด้านเคมี ด้านจุล
ชีววิทยา และด้านกายภาพ  
19 แผน 

ภารกิจหลัก 

4 811-1112-P023-
M5113-04 

โครงการก าหนดวิธี
มาตรฐานส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์อาหาร 

0.0100 ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารภาครัฐและ
เอกชน 

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 150,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
วิธีมาตรฐานส าหรับการ
วิเคราะห์อาหาร 1 เล่ม 

ภารกิจหลัก 

5 811-1112-P032-
M5115-06 

โครงการศึกษาปริมาณ
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักสด
และผลไม้สด 

0.0500 ประชาชนท่ีบริโภคผักและ
ผลไม ้

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 1,500,000.00 ระดับความส าเร็จในการตรวจ
วิเคราะหส์ารเคมีป้องกันก าจดั
ศัตรูพืช 132 ชนิดสาร 240 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 



67 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

6 811-1112-P042-
M5117-08 

โครงการวิจัยด้านอาหาร 0.0300 ประชาชนผู้บรโิภคอาหาร 1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 560,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน  4 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

7 811-1112-P081-
M5124-09 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน – 
โลหะหนัก 

0.0500 ห้องปฏิบัติการด้านโลหะ
หนักของเอเซี่ยน 

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 1,100,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 1 แห่ง 

ภารกิจหลัก 

8 811-2112-P072-
M5123-10 

งานบริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์อาหาร จาก
ผู้ประกอบการ 

0.0200 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้าน
อาหาร 

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 3,982,100.00 ระดับความส าเร็จของกา
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 
5000 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

9 811-1115-P081-
M5124-11 

การเดินทางไป
ต่างประเทศช่ัวคราว 

0.0200 ข้าราชการ 1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 419,400.00 การเดินทางไปประชุม
ต่างประเทศ 4 ครั้ง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

10 811-1116-P023-
M5113-12 

จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาตร์ 
18 รายการ 

0.0600 ห้องปฏิบัติการส านัก
คุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

1.) อุบลวรรณ รอดประดิษฐ์ 34,400,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อ
แล้วเสร็จ 18 เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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13. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

1 812-1112-P081-
M5124-01 

โครงการส่งเสริม พัฒนา 
สร้างความเข้มแข็งหน่วย
ตรวจสอบขึ้นทะเบียน
หน่วยศึกษาวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ขั้นตอนท่ีไม่ได้ทดสอบใน
คน ตามหลักการ OECD 
GLP (national OECD 
GLP Compliance 
Monitoring Authority; 
OECD GLP CMA) ให้ได้
เป็น full non member 
country adherence to 
OECD Council Act to 
Mutual Acceptance 
Data) 

0.0611 1) กลุ่มเป้าหมายหลัก : 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
หน่วยงาน CMA ของ
ประเทศไทย 2) 
กลุ่มเป้าหมายรอง : 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการขึ้นทะเบียนตาม
หลักการ OECD GLP 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

2,156,500.00 CMA มีผู้ตรวจสอบ
(inspector) ผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert)ผู้สังเกตการณ์
(Observer) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 6 คน 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 812-1112-P081-
M5124-02 

โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่นความรู้ด้าน
วิชาการห้องปฏิบัติการ
ตามนโยบาย ข้อก าหนด
และเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ

0.0017 นักวิชาการ นักเทคนิค
การแพทย์ แพทย์ 
พยาบาล รังสเีทคนิค 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ นัก
เทคนิคการแพทย ์
บุคลากรของโรงพยาบาล

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

127,930.00 ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความพึง
พอใจในหัวข้อการจัดสัมมนา 
ร้อยละ 87 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

สถานพยาบาลตรวจ
สุขภาพคนหางานท่ีจะไป
ท างานต่างประเทศ 

เอกชนท่ีได้รับการรับรอง
เป็นสถานพยาบาลตรวจ
สุขภาพคนหางานท่ีจะไป
ท างานต่างประเทศ 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรมการ
จัดหางาน และเจ้าหน้าท่ี
หรือผู้ปฏบิัติงานของ
หน่วยตรวจสอบรับรอง 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

3 812-1112-P081-
M5124-04 

โครงการธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพและความสามารถ
การด าเนินการทดสอบ
ความช านาญ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17043:2010 

0.0009 เจ้าหน้าท่ีกลุม่ประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห ์และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

67,600.00 การประเมินคณุภาพการตรวจ
วิเคราะหไ์ดร้ับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 6 สาขา 

ภารกิจหลัก 

4 812-1112-P081-
M5124-22 

โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่นความรู้ด้าน
วิชาการห้องปฏิบัติการที่
ขอการรับรองจากส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

0.008 ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จดัการ
วิชาการ หรือตัวแทนของ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ และ
สาธารณสุข ทั้งภาครัฐ

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

550,600.00 เจ้าหน้าท่ีของห้องปฏิบัติการมี
ความเข้าใจ และพึงพอใจต่อ
การสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

17025, ISO 15189,ISO 
15190, ISO 22870 

และเอกชน จ านวน 500 
คน 

5 812-1114-P081-
M5124-06 

โครงการพัฒนาองค์กรให้
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ในการรักษาสภาพ
การเป็นสมาชิก 

0.0152 บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,100,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

6 812-1115-P081-
M5124-07 

โครงการงบรายจ่ายอื่น 0.0231 บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,665,300.00 ผู้เข้าร่วมการประชุมส่ง
รายงานการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหาร ภายใน 1 เดือน ร้อย
ละ 100 

ภารกิจหลัก 

7 812-1116-P081-
M5124-08 

โครงการพัฒนาระบบ
แลกเปลีย่นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ตามพระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสตัว์  
ของกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ระยะที่สอง 
(National Single 
Window follow the 
pathogen and animal 
toxin act of 
Department of 
Medical Sciences 

0.1195 เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน 
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
เครื่องส าอาง ยา ตลอดจน
การแพทย์ การ
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 120 
คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

8,600,000.00 จ านวนระบบท่ีได้รับการ
พัฒนาและมีการทดลองใช้งาน 
1 ระบบ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

Phase II: NSW-DMSc 
Phase II) 

8 812-2112-P081-
M5124-09 

โครงการอบรมผูต้รวจ
ประเมินใหม่ ตามนโยบาย 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการ
รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ
สถานพยาบาลตรวจ
สุขภาพคนหางานท่ีจะไป
ท างานต่างประเทศ 

0.0005 นักวิชาการ นักเทคนิค
การแพทย์ แพทย์ 
พยาบาล รังสเีทคนิค 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ นัก
เทคนิคการแพทย ์
บุคลากรของโรงพยาบาล
เอกชนท่ีได้รับการรับรอง
เป็นสถานพยาบาลตรวจ
สุขภาพคนหางานท่ีจะไป
ท างานต่างประเทศ 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรมการ
จัดหางาน และเจ้าหน้าท่ี
หรือผู้ปฏบิัติงานของ
หน่วยตรวจสอบรับรอง 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

42,000.00 ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน มากกว่าร้อยละ ร้อย
ละ 80 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

9 812-2112-P081-
M5124-10 

โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการ
ประเมินคุณภาพผลการ
ตรวจวิเคราะห ์

0.0147 นักเทคนิคการแพทย ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร
สาธารณสุข ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,060,000.00 ความพึงพอใจต่อการสัมมนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

10 812-2112-P081-
M5124-11 

โครงการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษา
แผนกการทดสอบความ
ช านาญ (Advisory 
board) ด้านชันสูตร
สาธารณสุข ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17043:2010 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

0.0022 คณะกรรมการที่ปรึกษา
แผนทดสอบความช านาญ 
ที่ปรึกษาการประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห ์ผู้ด าเนินแผน/
ผู้ช่วยผู้ด าเนินแผนและ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่ประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห ์จ านวน 40 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

161,120.00 ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ร้อยละ 70 

ภารกิจหลัก 

11 812-2112-P081-
M5124-13 

โครงการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้วยระบบ
ด่วนพิเศษ (fast track 
laboratory 
accreditation) 

0.003 ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 20 แห่ง 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

200,000.00 ประกาศระยะเวลา
กระบวนการรับรอง ไมเ่กิน 
90 วัน 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

12 812-2112-P081-
M5124-14 

โครงการเครือข่ายคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และรังสีวินิจฉัย
ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 
2561 

0.1807 ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ที่ต่ออายุการ
รับรองตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข ใน
ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 242 แห่ง และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ที่ต่ออายุการรับรองตาม
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ใน
ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 285 แห่ง 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

5,645,240.00 ร้อยละห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ที่ไดร้ับการตรวจ
ประเมิน เพื่อต่ออายุการ
รับรองห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 70 

ภารกิจหลัก 

13 812-2112-P081-
M5124-15 

โครงการอบรมการรับรอง
ระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด 
ผลไมส้ด 

0.0027 ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จดัการ
วิชาการ หรือตัวแทนของ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด 
ผลไมส้ด ผู้ตรวจประเมิน
ซึ่งเป็นบุคลากรภายใน
และภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 60 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

198,000.00 เจ้าหน้าท่ีของห้องปฏิบัติการมี
ความเข้าใจและพึงพอใจต่อ
การสัมมนา ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

14 812-2112-P081-
M5124-18 

โครงการอบรมฟื้นฟู
วิชาการและข้อก าหนด
มาตรฐานISO/IEC 17043 
และมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห ์

0.0027 บุคลากรกลุ่มประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห ์ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 30 
คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

73,000.00 ผลการประเมินในเนื้อหา
วิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 

ภารกิจหลัก 

15 812-2112-P081-
M5124-21 

โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวเิคราะห์ด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข 6 
สาขา ปี พ.ศ.2561 

0.1664 ห้องปฏิบัติการของ
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะหด์้าน
การแพทย์ หรือชันสูตร
สาธารณสุข จ านวน 
1,250 แห่ง 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

11,968,000.00 จ านวนห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเข้า
ร่วมประเมินคณุภาพการตรวจ
วิเคราะห์แต่ละสาขา ไม่น้อย
กว่า 900 แห่ง 

ภารกิจหลัก 

16 812-2112-P081-
M5124-48 

โครงการสัมมนาจัดท าการ
ประเมินความสามารถการ
ทดสอบ (Laboratory's 
performance in test) 
ในรายการทดสอบที่ไมม่ี
หน่วยทดสอบความ
ช านาญ 

0.0023 ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัย นัก
เทคนิคการแพทย์จาก
ห้องปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 30 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

166,400.00 แนวทางการประเมิน
ความสามารถการทดสอบ
(Laboratory s 
performance in test) ใน
รายการทดสอบที่ไม่มีหน่วย
ทดสอบความช านาญไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

17 812-2112-P081-
M5124-24 

โครงการอบรมผูต้รวจ
ประเมินใหม่ ตาม
มาตรฐาน ISO 15189: 
2012 ISO 15190: 2003 
และISO 22870: 2006 

0.0041 อาจารย์ แพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

298,000.00 จ านวนผู้ตรวจประเมิน ISO 
15189, ISO 15190 และ ISO 
22870 ได้รับการอบรมความรู้
ในการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

18 812-2112-P081-
M5124-25 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ตรวจประเมิน
ใหม่ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

0.0042 นักวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

303,500.00 ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ โดยการ
สอบข้อเขียน มากกว่าร้อยละ 
ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

19 812-2112-P081-
M5124-26 

ประชุมเพื่อจัดท าแนวทาง
ข้อก าหนดเพิ่มเติมด้าน
วิชาการตาม
มาตรฐานสากล 

0.0021 ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัย นัก
เทคนิคการแพทย์จาก
ห้องปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

216,000.00 ข้อก าหนดด้านวิชาการเฉพาะ
สาขาตามมาตรฐาน ISO 
15189 จ านวน 4 สาขา       

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

20 812-2112-P081-
M5124-27 

โครงการสัมมนาฟ้ืนฟู
ความรูผู้้ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 
22870 และ ISO 15190 

0.0119 นักวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์และหน่วยงานภายนอก 
ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
ประเมินและ
คณะกรรมการรับรอง
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
จ านวน 200 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

753,000.00 ผู้ตรวจประเมินในมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025, ISO 15189, 
ISO 22870 และ ISO 15190 
มีความรู้ความเข้าใจ และพึง
พอใจต่อการสัมมนา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

21 812-2112-P081-
M5124-28 

โครงการวันรบัรอง
ระบบงานโลก (World 
Accreditation Day) 
ประจ าป ี2561 

0.002 บุคลากรจากหน่วยรับรอง
ระบบงาน 
(Accreditation Body) 
สถาบันมาตรวิทยา หน่วย
รับรอง (Certification 
Body) หน่วยตรวจ 
(Inspection Body) 
ห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory) หน่วยงาน
เจ้าของกฎระเบียบ 
(Regulators) 
ผู้ประกอบการ และ
สถาบันอิสระทั้งภาครัฐ
และเอกชน จ านวน 1,000 
คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

150,000.00 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้
จากการตรวจสอบ และรับรอง
ของหน่วยงานตรวจสอบ
มากกว่าร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

22 812-2112-P081-
M5124-30 

โครงการธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพหน่วยงานรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 
17011 

0.02 บุคลากรกลุ่มรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

700,000.00 กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 
ได้รับการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17011 1 ระบบ 

ภารกิจหลัก 

23 812-2112-P081-
M5124-31 

โครงการHarmonized 
หน่วยรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/ IEC 
17011ในประเทศไทย 

0.0165 บุคลากรของหน่วยรบัรอง
ห้องปฏิบัติการ ท่ี
ด าเนินการตาม
มาตรฐานสากล ISO/ IEC 
17011 ในประเทศไทย ทั้ง 
4 หน่วยรับรอง 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

437,800.00 เจ้าหน้าท่ีกลุม่รับรอง
ห้องปฏิบัติการ ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17011 : 2017 1 ข้อมูล 

ภารกิจหลัก 

24 812-2112-P081-
M5124-32 

โครงการสัมมนาเพื่อสรา้ง
ความเข้าใจกฎหมายว่า
ด้วยเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว ์

0.0224 ผู้ด าเนินกิจการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต 
น าเข้า ส่งออก ขาย น า
ผ่าน หรือมไีว้ใน
ครอบครองซึ่ง เชื้อโรค
และพิษจากสตัว์ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน จ านวน 1,200 
คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,609,600.00 ผู้ด าเนินกิจการมคีวามเข้าใจ
และสามารถปฏิบัตติาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้องร้อย
ละ 80 ของผู้ด าเนินกิจการ
หรือผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมสมัมนา 
ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

25 812-2112-P081-
M5124-33 

โครงการตรวจประเมิน
สถานท่ีและอุปกรณ ์ตาม
กฎหมายเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว ์

0.0014 ห้องปฏิบัติการรายใหม่ที่
ขออนุญาตด าเนินกิจการ
เกี่ยวข้องกับเช้ือโรคและ
พิษจากสัตว์และ
ห้องปฏิบัติการที่ขอย้าย
สถานท่ีด าเนินกิจการ 
จ านวน 30 แห่ง (จ านวน
ขึ้นกับหน่วยงานที่ประสงค์
จะยื่นค าขอเพื่อด าเนิน
ภารกิจตามพ.ร.บ. เชื้อโรค
และพิษจากสตัว์) 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

100,000.00 ร้อยละของหน่วยงานท่ีขอ
อนุญาตรายใหม่ที่ยื่นเอกสาร 
หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน 
ได้รับการตรวจประเมิน
สถานท่ีและอุปกรณ์ก่อนให้
การอนุญาต (ทั้งนี้เฉพาะที่ยื่น
ค าขอภายใน 31 ก.ค.61) ร้อย
ละ 100 

ภารกิจหลัก 

26 812-2112-P081-
M5124-35 

โครงการบังคับใช้กฎหมาย
เชื้อโรคและพิษจากสตัว ์
(อบรมสัมมนาพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี) 

0.0163 1.ผู้อ านวยการส านัก 
แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่ด าเนินการเกีย่วข้องกับ
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ์
สังกัดกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ท้ังในส่วนกลาง
และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ผ่านการ
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเชื้อ

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,003,200.00 1.จ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสตัว์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 100 ราย    

ภารกิจหลัก 



79 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

โรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. 
2525 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
พ.ศ. 2544 (รุ่นที่ 1) และ
รายใหม่ รวมจ านวน 64 
ราย  
2.ผู้อ านวยการส านัก 
แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ที่ด าเนินการเกีย่วข้องกับ
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ทั้งในส่วนกลางและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
รายใหม่จ านวน 36 ราย  
3.วิทยากร/บุคลากร กลุม่ 
20 ราย 

27 812-2112-P081-
M5124-36 

โครงการจดัท าหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามกฎหมาย
เชื้อโรคและพิษจากสตัว ์

0.025 คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่ไดร้ับ
การแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตเิชื้อโรค
และพิษจากสตัว ์พ.ศ. 
2558 จ านวน 85 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,771,800.00 จ านวนกฎกระทรวงและ
ประกาศตามพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสตัว ์พ.ศ. 
2558 23 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

28 812-2112-P081-
M5124-37 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
แลกเปลีย่นข้อมูลตาม
พระราชบัญญัตเิชื้อโรค
และพิษจากสตัว ์

0.0194 1.กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์  
2. กรมศุลกากร  
3. ผู้ประกอบการ  
4. ธนาคารต่างๆ  
5. หน่วยงานราชการต่างๆ 
ที่เกี่ยวของ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,400,000.00 จ านวนระบบท่ีได้รับการบ ารุง 
ปรับปรุง และพัฒนาระบบ 1 
ระบบ 

ภารกิจหลัก 

29 812-2112-P081-
M5124-38 

โครงการพัฒนาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพให้
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตเิชื้อโรค
และพิษจากสตัว ์

0.0027 คณะอนุกรรมการที่ไดร้ับ
การแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตเิชื้อโรค
และพิษจากสตัว ์พ.ศ. 
2558 จ านวน 19 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

200,000.00 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนฯ ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

30 812-2112-P081-
M5124-44 

โครงการจดัท าแนวทาง
ปรับเทียบมาตรฐานการ
ตรวจวิเคราะหค์รีอะตินิน
ส าหรับประเทศไทย 

0.0005 ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัย นัก
เทคนิคการแพทย ์จาก
ห้องปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 15 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

20,000.00 มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ค
รีอะตินินส าหรับประเทศไทย 
1 มาตรฐาน 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

31 812-2112-P081-
M5124-45 

โครงการจดัท าแนวทาง
ห้องปฏิบัติการระบบการ
แข็งตัวของเลือด
(Hemostatic testing) 
ส าหรับประเทศไทย 

0.0005 ผู้เชี่ยวชาญ เป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัย นัก
เทคนิคการแพทย์จาก
ห้องปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 20 คน
0.0005 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

60,000.00 แนวทางวิธีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการระบบการ
แข็งตัวของเลือด 
(Hemostatic testing) 
ส าหรับประเทศไทย 1 
แนวทาง 

ภารกิจหลัก 

32 812-2112-P081-
M5124-46 

โครงการสัมมนาการ
ปรับปรุงกระบวนการ
รับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17011:2017 

0.001 ผุ้ทรงคุณวุฒิ และ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานรับรอง
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 30 
คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

42,600.00 ได้แนวทางการปรับปรุง
กระบวนการรับรอง
ห้องปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 
17011:2004 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ร้อยละ 90 

ภารกิจหลัก 

33 812-1112-P081-
M5124-52 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
ส าหรับการรับรองคุณภาพ
งานวิจัยและ/หรือพัฒนา 
(Development 
Standard  for 
accreditation of 
research and/ro 
development) 

0.0022 ผู้รับริการ ผูร้ับมอบ
อ านาจ ผู้จัดการคณุภาพ 
ผู้จัดการวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักเทคนิคการแพทย์ และ
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบมี
ประสบการณ ์หรือ
เกี่ยวข้องในการจัดท า
พัฒนามาตรฐานส าหรับ

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนทุ สุวรรณคร 

120,000.00 1.ได้มาตรฐานส าหรบัการ
รับรองคุณภาพงานวิจัยและ/
หรือพัฒนาของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
จ านวน 1 มาตรฐาน 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

การรับรองคณุภาพ
งานวิจัยและ/หรือ พัฒนา 
ทั้งหมด หรือบางส่วน กรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์หน่วยงานละ  
2-3 คน รวม 60 คน  

34 812-2112-P081-
M5124-49 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
Commutable 
materials for 
proficiency testing 
provider 

0.001 บุคลากรกลุ่มประเมิน
คุณภาพฯ  ที่ปรึกษา
วิชาการหรือผูเ้ชี่ยวชาญ  
และเจา้หน้าท่ีส านัก
มาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการทีส่นใจ 
จ านวน 25 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

16,320.00 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาการ  
(การทดสอบหรือประเมินจาก
การฝึกปฏิบัติการ) ร้อยละ 70 

ภารกิจหลัก 

35  812-2112-P081-
M5124-50 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้
สถิติส าหรับการทดสอบ
ความช านาญ  

0.0015 บุคลากรกลุ่มประเมิน
คุณภาพฯ  ที่ปรึกษา
วิชาการหรือผูเ้ชี่ยวชาญ  
และเจา้หน้าท่ีส านัก
มาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการทีส่นใจ 
จ านวน 25 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

32,640.00 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาการ  
(การทดสอบหรือประเมินจาก
การฝึกปฏิบัติการ) ร้อยละ 70 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

36  812-2112-P081-
M5124-51 

สัมมนา  ค่าความ
แปรปรวนท่ีเหมาะสมและ
การประยุกต์ใช้วิธี
วิเคราะห์ทางเคมีคลินิก  

0.002 เจ้าหน้าท่ีกลุม่ประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห ์ ผู้เชี่ยวชาญ  ที่
ปรึกษาวิชาการ  และผู้ที่
สนใจจ านวน   25 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

26,720.00 มีค่าความแปรปรวนและวิธี
วิเคราะห์ทีเ่หมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 18 รายการ 

ภารกิจหลัก 

37 812-2112-P081-
M5124-39 

 โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการการให้บริการตาม
มาตรฐานสากล (ISO 
17011 ,ISO17043, 
ISO9001, OECD GLP) 
และกฎหมายเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว ์

0.1887 บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 60 
คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

5,000,000.00 ร้อยละความพึงพอใจของ
ลูกค้าภายใน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ร้อยละ 85 

ภารกิจ
สนับสนุน 

38 812-2112-P081-
M5124-40 

โครงการจดัท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
เผยแพร่ของส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

0.028 นักวิชาการภายในและ
ภายนอกกลุ่มเครือข่าย
การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทั่วประเทศและ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีและประชาชนท่ี
สนใจ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,600,000.00 จ านวนมาตรฐานท่ีไดร้ับการ
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ตามแผนฯ 
ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

39 812-2112-P081-
M5124-41 

โครงการแปลเอกสาร
มาตรฐาน และเอกสาร
กฎหมายพระราชบญัญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสตัว์
เป็นภาษาอังกฤษ และงาน
รับรองห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานระดับประเทศ, 
คู่มือประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

0.0047 1.เอกสารงานรับรอง
ห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานสากล 2.เอกสาร
กฎหมายพระราชบญัญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสตัว4์.
คู่มือประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน3.เอกสารงาน
รับรองห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานระดับประเทศ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

270,000.00 เอกสารมาตรฐานและเอกสาร
กฎหมายพระราชบญัญัตเิชื้อ
โรคและพิษจากสตัว์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

40 812-2112-P081-
M5124-42 

โครงการสัมมนาพัฒนา
บริหารงานส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
และและรักษาระบบการ
เป็นองค์กรรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17011 และ APLAC MR 
001การตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนหน่วยศึกษาวิจยัฯ 
ตามหลักการ OECD GLP 
การเป็นหน่วย EQA 
Schemes Provider ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17043 และการ

0.0163 ผู้บริหาร ผู้ทรงคณุวุฒิ 
นักวิชาการและ บุคลากร
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการและ
วิทยากร  
รวมจ านวน 70 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

933,000.00 รายงานจัดการประชุมทบทวน
การบริหารจัดการ 
(Management Review) 
ตามมาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 4 มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน้ าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

ด าเนนิการระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 

41 812-2112-P081-
M5124-43 

โครงการสัมมนาการ
จัดการความรู้ประจ าปี 
2561 

0.0009 บุคลากรส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 60 
คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ  
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

50,000.00 บุคลากรมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการจัดการความรู้
และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
ร้อยละ 80 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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14.  ส านักยาและวัตถุเสพติด 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 809-1112-P032-
M5115-10 

การจัดท า GREEN BOOK 
2018 (โครงการที่ 4 
ภายใต้ชุดโครงการวณัโรค
สนับสนุนนโยบายยตุิวัณ
โรค) 

0.01 โรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) เบญจวรรณ 
เพชรสุขศิริ 5.) วิพัฒน์ กล้า
ยุทธ 

2,000,000.00 หนังสือ GREEN BOOK 2018 
1 เล่ม 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 809-1112-P011-
M5110-03 

2.การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านการ
ตรวจพิสูจนส์ารเสพติด 

0.3 ห้องปฏิบัติการตรวจสาร
เสพติดในปสัสาวะ ยาเสพ
ติดในของกลาง, 
ห้องปฏิบัติการชันสตูร
ของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน ทั่ว
ประเทศ, สถานตรวจ
พิสูจน ์

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

14,019,900.00 จ านวนโปรแกรมทดสอบที่
ให้บริการทดสอบความช านาญ
การตรวจสารเสพติดเบื้องต้นใน
ปัสสาวะ 1 โปรแกรม  

ภารกิจหลัก 

3 809-1112-P041-
M5116-04 

3. พัฒนามาตรฐานการ
จัดท า Thai Herbal 
Pharmacopoeia 

0.1 หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการ 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

15,450,000.00 จ านวนข้อก าหนดมาตรฐานของ
สมุนไพรไทยท่ีผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการตา่งๆ 10 
มอโนกราฟ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 809-1112-P052-
M5120-11 

4. โครงการผลิตสาร
มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์และอาเซียน 

0.1 1.ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหย์าและวัตถุเสพ
ติดทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั่วประเทศ เช่น โรงงาน
ผู้ผลิตยา เป็นต้น จ านวน
ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง 2.
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหย์าสมุนไพร ทั่ว
ประเทศ เช่น โรงงาน
ผู้ผลิตยาสมุนไพร เป็นต้น 
3.ประเทศสมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

3,600,000.00 จ านวนสารมาตรฐาน DMSc 
ด้านสมุนไพรและดา้นยาและ
วัตถุเสพตดิที่ผลิตได้ 25 ชนิด 

ภารกิจหลัก 

5 809-1112-P071-
M5122-14 

5.พัฒนาและยกระดับการ
บริหารจดัการข้อมลูอ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการด้านยา
ให้มีประสิทธิภาพ 

0.1 ห้องปฏิบัติการควบคมุ
คุณภาพยาของ
โรงงานผลติยาในประเทศ 
และห้องปฏิบตัิการตรวจ
วิเคราะหด์้านยาทั้งใน
และต่างประเทศ 
ประมาณ 100 แห่ง 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

700,000.00 จ านวนโปรแกรมการทดสอบ
ความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยา 4 
โปรแกรม  

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

6 809-1112-P072-
M5123-06 

6.โครงการสัมมนา
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีด้านเครื่องมือ
แพทย ์(โครงการที4่ 
ภายใต้ชุดโครงการบรูณ
การเครื่องมือแพทย์) 

0.1 ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคเครื่องมือแพทย ์
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

176,600.00 จ านวนครั้งจัดสัมมนาด้าน
เครื่องมือแพทย์ 1 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 

7 809-1115-P071-
M5122-09 

การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว 

0 ผู้บริหารและนักวิเคราะห ์ 1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

541,400.00 จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม 6 
ครั้ง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

8 809-1116-P011-
M5110-08 

จัดซื้อครภุัณฑ์ในงบลงทุน 
(D1) 

0 หน่วยงานตนเอง 1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

3,310,000.00 1. จ านวนครุภณัฑ์ที่จัดซื้อแล้ว
เสร็จ 2 เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

9 809-1116-P071-
M5122-12 

จัดซื้อครภุัณฑต์ามงบ
ลงทุน (C1) 

0 นักวิเคราะห ์ 1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

4,680,000.00 จ านวนครุภณัฑ์ที่จัดซื้อแล้ว
เสร็จ 4 เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

10  809-1116-P071-
M5122-15 

จัดซื้อครภุัณฑ์(งบเหลือ
จ่าย) 

0 เจ้าหน้าท่ีส านักยาและ
วัตถุเสพตดิ 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

2,653,400.00 จ านวนครุภณัฑ์ที่จัดซื้อแล้ว
เสร็จ 22 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

11 809-2116-P071-
M5122-16 

 จัดซื้อครุภณัฑเ์งินบ ารุง 0 นักวิเคราะห ์ 1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์สกลุ 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 3.) โสม
ขจ ีหงษ์ทอง 4.) กาญจนา 
ทรัพย์อนุกูล 

5,420,765.00 จ านวนครุภณัฑ์ที่จัดซื้อหรือจดั
จ้างแล้วเสร็จ 3 เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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15.  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

1 803-1112-P032-
M5115-31 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวณัโรคด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

0.0928 กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค 
หน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ป้องกันและรักษาวัณโรค 
นักวิจัยด้านวัณโรค 

1.) นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 
2.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
3.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 
4.) อารียา ดิษรัฐกิจ 

7,895,000.00 การถอดรหสัพันธุกรรมท้ังจีโนม
ของเชื้อวัณโรค 600 ตัวอย่าง 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 803-1112-P031-
M5114-33 

การศึกษาน าร่องการตรวจ
คัดกรองโรคพันธุกรรมเม
ตาบอลิกในกลุม่สาร
โมเลกุลเล็กส าหรับทารก
แรกเกิดของประเทศไทย
ด้วย Tandem Mass 
Spectrometry 

0.0024 กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

1.) สุภาพร นามมลูน้อย 200,000.00 วิธีการตรวจวิเคราะห์กลุม่โรค
พันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุ่ม
สารโมเลกุลเล็กด้วย tandem 
mass spectrometry 1 วิธี 

ภารกิจ
ส าคัญ 

3 803-1112-P021-
M5113-09 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมดา้น
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
และการวเิคราะห ์Big 
Data 

0.1675 คณะแพทยศาสตร์ทั่ว
ประเทศ และโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงและ
มหาวิทยาลยัทุกแห่ง 

1.) นุสรา สัตย์เพริศพราย 
2.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 

14,243,040.00 น าเสนอผลงานในท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 
1 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

4 803-1112-P022-
M5112-17 

การวิจัยในระดับพรีคลินิก
ของเจลสารสกัดราก
ทองพันช่ังเพื่อการรักษา
โรคผิวหนังจากเชื้อราตาม
ข้อก าหนดมาตรฐาน GLP 
(Good Laboratory 
Practice) 

0.0335 1.กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ เพื่อน าข้อมูล
การวิจัยในระดับพรีคลินิก
ของเจลสารสกัดราก
ทองพันช่ัง ไป
ประกอบการขออนุญาต
ด าเนินการศึกษาวจิัยใน
คน (Clinical Study)  
2. โรงพยาบาลที่สนใจน า
ต ารับเจลสารสกัดราก
ทองพันช่ังไปใช้รักษาโรค
ผิวหนังจากเชื้อรา 

1.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
2.) ปฐมาพร ปรึกษากร 
3.) นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ 
4.) ภาณุพันธ์ 
5.) ฉัตรภรณ์ ใจมา 

2,850,000.00 ศึกษาการระคายเคืองทาง
ผิวหนัง (Skin Irritation 
Testing) ของเจลสารสกัดราก
ทองพันช่ังโดยทดสอบใน
สัตว์ทดลองชนิดกระต่าย (in 
vivo) ตามมาตรฐาน OECD 
GLP อย่างน้อย 1 ครั้ง  

ภารกิจหลัก 

5 803-1112-P031-
M5114-06 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างและผลิตรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดีเพื่อใช้
ในการรักษาโรค 

0.0102 1. กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  
2. หน่วยงานท่ีมีการ
พัฒนาและผลิต
แอนติบอดีเพื่อใช้ใน
งานวิจัย  
3. หน่วยงานศึกษาวิจัยใน
การใช้แอนติบอดีเพื่อการ
บ าบัดรักษาโรค 

1.) อภิชัย ประชาสุภาพ 869,400.00 ได้ข้อมลูเปรยีบเทียบคณุสมบัติ
ของรีคอมบิแนนท์ แอนติบอดี
กับ Mab ที่ผลิตจากเซลล์ไฮบริ
โดมา 1 จ านวนชุดข้อมูล 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

6 803-1112-P031-
M5114-08 

พัฒนาชุดตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนและ
ประเมินชุดตรวจวเิคราะห์
ทางพันธุกรรมโดยเทคนิค
ดิจิตอลพีซีอาร ์

0.0049 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์, กรมควบคมุ
โรค, กรมการแพทย,์ 
โรงพยาบาลต่างๆ และ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

1.) นุสรา สัตย์เพริศพราย 
2.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 

413,820.00 น าเสนอผลงานในท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ
หรือตีพิมพ์ผลงาน 1 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 

7 803-1112-P031-
M5114-12 

โครงการร่วมวิจัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์-ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อประมิน
อุบัติการณ์การแพ้ยาและ
การวิจัยเพื่อน าเภสัชพันธุ
ศาสตร์มาใช้ในระบบ
สาธารณสุข 

0.0265 กลุ่มผู้ป่วยผื่นแพ้ยา 1.) สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 
2.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
3.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 

2,250,000.00 เผยแพรผ่ลงานวิจยั 1 ครั้ง ภารกิจหลัก 

8 803-1112-P031-
M5114-16 

การวิจัยและพัฒนาสาร
ต้นแบบทางยาจาก
สมุนไพรไทยเพื่อการรักษา
เบต้า-ธาลสัซีเมีย 

0.0084 กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย ์หรือหน่วยงานท่ีสนใจ
ในการพัฒนายาเพื่อ
น าไปใช้รักษาอาการทาง
คลินิกของผู้ป่วยท่ีมีความ
ผิดปกติของการสร้างสาย
โกลบินชนิดเบต้า 

1.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
2.) ปฐมาพร ปรึกษากร 
3.) ภาณุพันธ์ 
4.) ฉัตรภรณ์ ใจมา 

711,000.00 ผลการทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการ
สร้าง HbF ของสารกระตุ้น 
HBG promoter 1 ชนิด 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

9 803-1112-P031-
M5114-18 

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้นที่จ าเพาะ
ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดีและ
ค้นหาสารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรไทย 

0.0058 กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย ์หรือหน่วยงานท่ีสนใจ
ในการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี

1.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
2.) ปฐมาพร ปรึกษากร 
3.) ภาณุพันธ์ 
4.) ฉัตรภรณ์ ใจมา 

495,000.00 พัฒนาระบบเพื่อตรวจวัดพร้อม 
validate โดยใช้ tyrosine 
kinase inhibitor 1 ระบบ 

ภารกิจหลัก 

10 803-1112-P031-
M5114-25 

การวิจัยและพัฒนาเซลล์
ต้นก าเนิดและวิศวกรรม
เนื้อเยื่อสู่การใช้ประโยชน์
ทางคลินิก 

0.0551 โรงพยาบาลต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

1.) อัจฉราพร ด าบัว 
2.) อารีรตัน์ ขอไชย 

4,689,000.00 ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน
การประชุม 6 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

11 803-1112-P031-
M5114-26 

พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ด้าน การตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี-1 ในเด็กท่ีคลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี 
Real-time PCR 

0.0008 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 12 แห่ง 

1.) วิโรจน์ พวงทับทิม 72,000.00 ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน
การประชุม 6 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

12 803-1112-P031-
M5114-28 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
Interferon Gamma 
Release Assay (IGRAs) 
ในการตรวจการติดเชื้อ 
Mycobacterium 
tuberculosis 

0.0081 1. หน่วยงานศึกษาวิจัย
และให้บริการในการ
ตรวจการติดเชื้อ M. 
tuberculosis 2. 
หน่วยงานผลติชุดทดสอบ
เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ท า
ได้ง่าย สะดวก 

1.) ปนัดดา เทพอัคคร 
2.) กฤศมน โสภณดลิก 

693,000.00 ได้สภาวะที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการตรวจหา gIFN โดย
วิธี ELISA 1 ข้อมูล 

ภารกิจหลัก 

13 803-1112-P031-
M5114-29 

การตรวจวินจิฉัยการติด
เชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กแรก
คลอด ที่เกิดจากแม่ที่ติด
เชื้อเอชไอวีให้ได้ผลเร็ว
ที่สุดด้วยวิธี PCR ตัวอย่าง
จากกระดาษซับเลือด 

0.0149 เด็กแรกคลอด ท่ีเกิดจาก
แม่ที่ติดเช้ือ และตรวจ
ครั้งท่ี 3 กรณีที่เด็กมี
ความเสีย่งสูงต่อการติด
เชื้อแต่ผล PCR ทั้งสอง
ครั้งเป็นลบ ประมาณ 
2,000 คน 

1.) วิโรจน์ พวงทับทิม 1,269,000.00 ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน
การประชุม 1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

14 803-1112-P031-
M5115-01 

โครงการถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ
วัณโรคในประเทศไทยด้วย
เทคนิคการวิเคราะหล์ าดบั
เบสรุ่นใหม ่

0.0171 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์, กรมควบคมุ
โรค, กรมการแพทย,์ 
โรงพยาบาลต่างๆ และ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

1.) นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 
2.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
3.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 
4.) อารียา ดิษรัฐกิจ 

1,450,800.00 ความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบห้องปฏิบตัิการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหา
วัณโรค ร้อยละความส าเร็จ 100 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

15 803-1112-P032-
M5115-05 

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของยาต้านวัณโรคและ
พัฒนาวิธีทดสอบส าหรับ
การตรวจระดับยาวณัโรค
เพื่อติดตามการรักษาวัณ
โรคในผู้ป่วยวณัโรคใหม่
และผูป้่วยวัณโรคดื้อยา 

0.0123 นักวิจัย และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

1.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
2.) พรชัย จันทรเพ็ชร 
3.) ผ่องพรรณ หมอกมดื 
4.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 
5.) อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ 

1,049,400.00 บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
ยาต้านวัณโรค 1 ชนิดของงาน
บริการ 

ภารกิจหลัก 

16 803-1112-P032-
M5115-11 

ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เกิดพิษต่อตับจาก 
rifampicin กับ ตัวบ่งช้ี
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ใน
ผู้ป่วยวัณโรคที่เกดิภาวะ
พิษต่อตับระหว่างการ
รักษา 

0.0060 คณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวง
สาธารณสุข กรมการ
แพทย์กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานท่ีให้บริการ
ทางการแพทย์แก่
ประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย 

1.) สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 
2.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 

511,200.00 การเผยแพร่ 1 ครั้ง ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

17 803-1112-P032-
M5115-13 

การพัฒนาวิธีการตรวจการ
กลายพันธุ์ของยีน BRCA1 
และ BRCA2 ในผู้ป่วยท่ี
เป็นโรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งรังไข่ด้วยเทคนิค
วิเคราะหล์ าดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะสูง 

0.0200 ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
และผูป้่วยโรคมะเร็งรังไข่
ทางพันธุกรรม 
(Hereditary Breast 
and Ovarian Cancer; 
HBOC) 

1.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 
2.) ธันยภัทร วณิชชานนท์ 

1,701,000.00 ได้ข้อมลูการตรวจยืนยันการ
กลายพันธุ์/ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมด้วยวิธี Sanger 
Sequencing 5 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

18 803-1112-P032-
M5115-14 

การศึกษาน าร่องเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ได้รับสัมผัสแคดเมียมกับ
โรคไตเรื้อรังใน กลุ่มผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังในพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทย 

0.0024 1 นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาคใต ้(สุราษฎร์ธานี 
สงขลา ตรัง ภเูก็ต) ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 2. กรม
ควบคุมโรค, กรมการ
แพทย,์ กรมอนามัย 
โรงพยาบาลต่างๆ สภา
วิชาชีพแพทย์โรคไตแห่ง
ประเทศไทย เขตสุขภาพ 
11 และ 12 รวมถึง 
District Health Office 
และ รพ.สต. 

1.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
2.) พรชัย จันทรเพ็ชร 
3.) ผ่องพรรณ หมอกมดื 
4.) อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ 
5.) ขวัญยืน ศรเีปารยะ 

200,000.00 ได้วิธีทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
แคดเมียม และ β2 
microglobulin ในปัสสาวะ 2 
วิธี 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

19 803-1112-P032-
M5115-15 

การศึกษาน าร่องเพื่อการ
พัฒนาการตรวจคดักรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดโรค
ภาวะต่อมหมวกไตผลิต
ฮอร์โมนมากผิดปกต ิ
(Congenital Adrenal 
Hyperplasia:CAH) เกิด
จากความผดิปกติของต่อม
หมวกไตชนิดขาดเอนไซม์ 
21-hydroxylase ใน
ประเทศไทย 

0.0024 ทารกแรกเกิดในเขต
สุขภาพท่ี 8 จ านวน 
70,000 ราย 

1.) สาวิตรี นาคประสิทธ์ิ 
2.) สุมณฑา ไทยสมจิตร 
3.) มะลิวัลย์ นุ่มนวล 

200,000.00 จ านวนทารกแรกเกดิที่ตรวจคัด
กรองโรค CAH 15000 ราย 

ภารกิจหลัก 

20 803-1112-P032-
M5115-21 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริหารราชการ นโยบาย
และงานแผน 

0.0310 ศูนย์/กลุม่/ฝ่าย/ส านัก 
ภายในสถาบันฯ และ
หน่วยงานภายนอก 

1.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
2.) พัชราพร โดยด ี

 1,340,414.08  ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของงานนโยบายและ
แผน      แผนงานกพร. และ
แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ร้อยละความส าเรจ็ 100 

ภารกิจหลัก 

21 803-1112-P032-
M5115-22 

โครงการสร้างวัคซีน
ต้นแบบป้องกันโรคเริม
และการพัฒนา
กระบวนการผลติ 

0.0117 ผู้วิจัยการผลิตระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม
ภายในประเทศท่ีรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ในการผลิต
วัคซีนโรคเริมส าหรับผลิต

1.) ณัฐธนัญ ภิญโญสุข ี
2.) ศราวุฒิ โคกสุนันท์ 
3.) รัตนาวดี วิชาจารณ ์
4.) มาโนช โพธ์ิสูง 
5.) สุธิดา ตันติก าธน 

994,500.00 กระบวนการเตรยีมโปรตีน
จ าเพาะของไวรสัโรคเรมิให้
บริสุทธ์ิ 1 กระบวนการ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

วัคซีนป้องกันโรคเริมเพื่อ
ใช้ในการทดสอบในมนุษย ์

6.) นุชนาฎ ชัชวาลการ
พาณิชย ์

22 803-1112-P032-
M5115-24 

การพัฒนาวิธีตรวจ cell 
free DNA ในเลือดเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยความผดิปกตดิ้าน
พันธุกรรม 

0.0064 โรงพยาบาลต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

1.) อัจฉราพร ด าบัว 
2.) อารีรตัน์ ขอไชย 

541,800.00 ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน
การประชุม 1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

23 803-1115-P031-
M5114-02 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรม
ของเชื้อก่อโรคด้วยการ
ถอดรหัสพันธุกรรม
สมรรถนะสูง 

0.0053 คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
กระทรวงสาธารณสุข, 
มูลนิธิวิจัยวณัโรคและโรค
เอดส์จ. เชียงราย, 
สถาบันโรคทรวงอกกรม
ควบคุมโรค, The 
University of Tokyo, 
Tokyo, Japan, 
ห้องปฏิบัติการวิจยัวัณ
โรคศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ, คณะทันต

1.) นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 
2.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
3.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 
4.) อารียา ดิษรัฐกิจ 

450,000.00 ข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค
ที่เป็นปัจจัยความรุนแรงของ
การก่อโรควณัโรค 1 รายงาน 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

24 803-1115-P032-
M5115-07 

การประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนใน
เลือดส าหรับการวินิจฉัย
วัณโรค 

0.0176 ผู้ป่วยวัณโรคและกลุ่ม
เสี่ยง 

1.) นุสรา สัตย์เพริศพราย 
2.) สุรคัเมธ มหาศิรมิงคล 

1,496,880.00 น าเสนอผลงานในท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 
1 ครั้ง 

ภารกิจหลัก 

25 803-1112-P032-
M5115-32 

การศึกษาน าร่องด้าน
ประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของเจลหว้าเขา
รักษาสิว 

0.0046 ผู้ป่วยชายหรือหญิงท่ีมี
อายุ 18-30  ปี ท่ีไดร้ับ
การวินิจฉัยว่าเป็นสิวใน
ระดับเล็กน้อยถึงปาน
กลางตามเกณฑ์ของ 
FDA’s IGA หรือเป็นสิว
ระดับความรุนแรงไมเ่กิน 
grade 3 ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

1.วรางลักษณ์ พิมพาภยั 388,300.00 จ านวนอาสาสมัครที่เขา้ร่วม
โครงการ 30 ราย 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด หมายเหตุ 

26 803-1112-P031-
M5114-04 

การพัฒนาระบบคณุภาพ
และความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ  

0.0088 ศูนย์/กลุม่/ฝ่าย/ส านัก 
ภายในสถาบันฯ และ
หน่วยงานภายนอก 

1.) สานติย์ คัมภรีศาสตร์  
2.)ประไพพร โดยด ี

379,925.72 ร้อยละความส าเรจ็ ของการ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
คุณภาพและวิชาการอยา่ง
ต่อเนื่อง ร้อยละความส าเร็จ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

27 803-1116-P031-
M5115-27 

การบริหารจัดการงบลงทุน 0.3634 ทุกศูนย์ในสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทาง
แพทย ์

1.) ดวงรัตน์ จลุอักษร 
2.) พัชราพร โดยด ี

30,900,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของ
ด าเนินการการจัดซื้อครุภณัฑ ์
และส่งสรุปรายงานการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันตาม
เวลาที่กรมก าหนด ร้อยละ
ความส าเร็จ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

28 803-1112-P032-
M5115-23 

การบริหารจัดการทั่วไป 0.0601 หน่วยงานของสถาบันฯ 1.) จรรยา ทรัพย์ธรณ ี 2,596,420.20 ร้อยละความส าเรจ็ในการ
บริหาร แผนการด าเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน
ภายในสถาบันฯ ร้อยละ
ความส าเร็จ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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 หน่วยงานส่วนภูมิภาค (โครงการเดี่ยว) 
 

16. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 
 

601-1112-P011-
M5110-01 

โครงการจดัท าสาร
มาตรฐาน 
Tetrahydrocannabinol 
(THC) 

0.05 ห้องปฏิบัติการตรวจ
พิสูจน์ของภาครัฐ รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 500,000.00 ด าเนินการขออนุญาต ผลิตและ
ครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิ
ประเภท 1 และขอใช้ประโยชน์
จากพืชกัญชา เตรียมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการ ได้แก ่
จัดหาสารมาตรฐาน 
(reference standard) วัสดุ 
อุปกรณ ์และด าเนินการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ 3 รายการ 

ภารกิจหลัก 

2 601-1112-P052-
M5120-02 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิง 

0.05 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
1 เชียงใหม ่

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 180,000.00 ระบบบรหิารคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 
จ านวน 1 ระบบ  

ภารกจิหลกั 

3 601-1112-P052-
M5120-03 

โครงการทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการ
ด้านการตรวจวัด
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ 

0.05 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องวัดแอลกอฮอล์จาก
ลมหายใจท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ จ านวน 
๑๐ หน่วยนับ แห่ง 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 100,000.00 ผลิตวตัถุทดสอบ ส าหรับ
กิจกรรมทดสอบความช านาญ 
2 รุ่นการผลิต  

ภารกจิหลกั 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 601-1112-P052-
M5120-04 

โครงการผลติวัสดุอ้างอิง
รับรองแอลกอฮอล์ส าหรับ
สอบเทียบเครื่องมือวัด
แอลกอฮอล์จากลมหาย 

0.05 สารมาตรฐาน
แอลกอฮอล์อ้างอิงที่
ศูนย์ฯผลิต เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO 
Guide ๓๔:๒๐๐๙ 
จ านวน ๘๐๐ หน่วยนับ 
ขวด 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 100,000.00 สนับสนุนสารมาตรฐานให้กับ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลม
หายใจ สังกัด จ านวน 6 แห่ง 

ภารกิจหลัก 

5 601-1112-P052-
M5120-05 

โครงการเฝ้าระวังซีโรทัยป์
ของเชื้อไวรัสเดงกีในเขต
สุขภาพท่ี ๑ 

0.05 จ าแนกซีโรทัยป์ของเชื้อ
ไวรัสเดงกีจากจ านวนสิ่ง
ส่งตรวจของผู้ป่วยท่ี
สงสัยโรคไขเ้ลือดออก 
จ านวน ๑๐๐ หน่วยนับ 
ตัวอย่าง 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 60,000.00 จ านวนสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยท่ี
สงสัยโรคไขเ้ลือดออกท่ีน ามา
ตรวจจ าแนกซโีรทัยป์ของเชื้อ
ไวรัสเดงก ี100 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

6 601-1112-P052-
M5120-07 

โครงการสนับสนุนการ
ตรวจวิเคราะหด์้าน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข 

0.05 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพและสมุนไพร 
จ านวน 2,900 หน่วยนับ 
ตัวอย่าง 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 1,100,000.00 จ านวนตัวอย่างด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 2900 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

7 601-1112-P052-
M5120-09 

โครงการสนับสนุนการ
ตรวจวิเคราะหด์้านชันสูตร 

0.05 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การตรวจวเิคราะห์ด้าน
ชันสูตร 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 220,000.00 จ านวนตัวอย่างด้านพิษวิทยา
และด้านพยาธิวิทยาคลินิก ที่
ตรวจวิเคราะห ์ 6000 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 601-1112-P081-
M5124-10 

โครงการ สนบัสนุนค่าสา
ธารณปโภค 

0.05 ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 1,500,000.00 ห้องปฏิบัติการสามารถ
ด าเนินการได้ 1 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

9 601-1116-P051-
M5119-08 

จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.05 ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 2,443,000.00 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 
รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

10 601-1116-P072-
M5123-11 

จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

0.05 ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 534,865.00 จัดหาครภุณัฑ์ จ านวน  3 
เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 602-1112-P032-
M5115-06 

โครงการเปรียบเทียบผล
วิเคราะหร์ะหว่าง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจ
เอกลักษณ์ยาที่ปนปลอม
ในยาแผนโบราณ 
ปีงบประมาณ 2561  
(ใช้เงิน ยส) 

0.0063 ห้องปฏิบัติการที่มีการ
ตรวจวิเคราะห์
เอกลักษณ์ยาที่ปนปลอม
ในยาแผนโบราณ 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) สุชิน สินไสวผล 

30,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 

2 602-1112-P032-
M5115-07 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหห์าสารห้ามใช้ใน
เครื่องส าอางด้วย HPLC 
(ใช้เงิน ยส) 

0.0063 ตัวอย่างเครื่องส าอางที่
เติมสารไฮโดรควิโนน
และกรดเรทโินอิกลงไป
เพื่อใช้ตรวจหา
เอกลักษณ ์

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) สุชิน สินไสวผล 

50,000.00 SOP การตรวจเอกลักษณ์สาร
ไฮโดรควโินน และ กรดเรทิโน
อิก ในผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง
ส าหรับ สิว-ฝ้า-กันแดด โดย
เทคนิค HPLC 6 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 

3 602-1112-P061-
M5121-04 

โครงการพัฒนาระบบ
พื้นฐาน และบริการ
ประชาชน ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
ที่ 1/1 เชียงราย  
(เงินงบประมาณ) 

0.0063 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1/1 เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) พัชรินทร์ อุดปิน 

185,600.00 การด าเนินการตามแผนระบบ
พื้นฐานประจ าปี 2561 ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

4 602-1112-P071-
M5123-01 

โครงการพัฒนาและธ ารง
รักษาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 

0.0063 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) อุกฤษฎ์ สุกใส 

80,000.00 ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการ
พัฒนา/ธ ารงรักษา ตามระบบ
มาตรฐานตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025, ISO 15189 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

15190, ISO/IEC 17043, 
ISO 9001 

และ ISO 15190  5
ห้องปฏิบัติการ 

5 602-1112-P071-
M5123-02 

โครงการตรวจวินิจฉัยเห็ด
พิษในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร ่และน่าน 
 (ใช้เงิน ยส) 

0.0063 ปราชญ์ชาวบ้าน/
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) อัมรา โยวัง 

150,000.00 มีห้องปฏิบัติการตรวจเห็ดพิษ 
1ห้องปฏิบัติการ 

ภารกิจหลัก 

6 602-2112-P061-
M5121-02 

โครงการพัฒนาระบบ
พื้นฐาน และบริการ
ประชาชน ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
1/1 เชียงราย (เงินบ ารุง) 

0 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1/1 เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) พัชรินทร์ อุดปิน 

1,921,200.00 การด าเนินการตามแผนระบบ
พื้นฐานประจ าปี 2561 ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

7 602-2112-P072-
M5123-09 

โครงการบริการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรค ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์ เครื่องวัด
ความดัน และตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน (เงิน
บ ารุง) 

0 ตัวอย่างจากผู้ป่วยสงสัย
ติดเชื้อโรคที่เป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุข, 
ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ, เครื่องวัดความ
ดันโลหติ และ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพร่ และน่าน 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) พรรคพล ชะพลพรรค 

1,921,200.00 ตรวจวินิจฉัยโรคที่เป็นปญัหา
สาธารณสุข จ านวน 3000 
ตัวอย่าง ร้อยละ 90 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 602-4112-P051-
M5120-03 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหส์ารก าจัดศตัรูพืช
โดยวิธ ีGC-MS-MS 

0.0088 วิธีการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) พรรคพล ชะพลพรรค 

150,000.00 วิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 100 
ชนิดสาร 

ภารกิจหลัก 

9 602-4112-P072-
M5123-08 

โครงการบริการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรค ควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์ เครื่องวัด
ความดัน และตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน  
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน) 

0.0063 ตัวอย่างจากผู้ป่วยสงสัย
ติดเชื้อโรคที่เป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุข, 
ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ, เครื่องวัดความ
ดันโลหติ และ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพร่ และน่าน 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) พรรคพล ชะพลพรรค 

800,000.00 ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการโรคที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน จ านวน 3000 
ตัวอย่าง ร้อยละ 90 

ภารกิจหลัก 

10 602-1116-P061-
M5121-10 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
ที่ 1/1 เชียงราย 

0.1000 บ้านพักข้าราชการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1/1 เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) วีรวัฒน์ ภัทรกมลสิทธ์ิ 

4,290,000.00 สามารถเบิกจ่ายงวดงานได้
ตามสญัญา ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

11 602-1116-P072-
M5123-11 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์ 0.1000 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส  
2.) กัญญณ์พัชญ์ ก๋าเมืองลือ 

7,555,500.00 ร้อยละการเบิกจา่ยครภุัณฑ์ 
ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 



107 
 

18.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 603-1112-P051-
M5119-01 

โครงการก าจดัและกวาด
ล้างโรคหดัตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ในเขตสุขภาพท่ี2 ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 

0.02 จ านวนตัวอย่าง 50 
ตัวอย่าง 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย   
2.) จิราพร ศรีสกลุ  
3.) บุญอนันต์ บญุศร ี

50,000.00 สามารถด าเนินการตรวจหา
แอนติบอดี IgM ต่อไวรัสหัด
ด้วยวิธี ELISA โดยรายงานผล 
ภายใน 48 ช่ัวโมง ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

2 603-1112-P051-
M5119-03 

การศึกษาและพัฒนา
วิธีการตรวจวิเคราะห์หา
ชนิดของไวรัสเดงกีด้วยวิธี 
Multiplex(4-plex) Real 
time RT-PCR ทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
คลินิก ปีงบประมาณ 
2561. 

0.04 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
คลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย  
2.) บุญอนันต์ บญุศร ี

100,000.00 ผลประเมินการร่วมแผนการ
ทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการของวิธี 
Multiplex(4-plex) Real 
time RT-PCRที่พัฒนาขึ้น 
ร้อยละ 100 

ภารกิจหลัก 

3 603-1112-P051-
M5119-08 

การด าเนินแผนการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา 

0.04 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามแผนทดสอบความ
ช านาญ จาก
ห้องปฏิบัติการยา ใน
สังกัด กรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ (ภาครัฐ)  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามแผนทดสอบความ
ช านาญ จาก

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 100,000.00 ผลการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา  3 แผน 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

ห้องปฏิบัติการควบคมุ
คุณภาพยา โรงงานผลิต
ยา (ภาคเอกชน)  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามแผนทดสอบความ
ช านาญ จาก
ห้องปฏิบัติการในสังกดั
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

4 603-1112-P051-
M5120-05 

การพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและ
ป้องกันโรคธาลสัซีเมยี เขต
สุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 
2561 

0.01 บุคลากรทีร่ับผดิชอบ
งานธาลัสซีเมียของ
โรงพยาบาล ในเขต
สุขภาพท่ี 2 จาก 5 
จังหวัด ได้แก่ พิษณโุลก 
เพชรบูรณ์ อุตรดติถ์ 
สุโขทัย และตาก 
จ านวน 10 โรงพยาบาล 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย  
2.) บุญอนันต์ บญุศร ี

25,000.00 ผลการด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการและกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

5 603-1112-P052-
M5120-02 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ประจ าปี 2561 

0.14 ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย  
2.) บุญอนันต์ บญุศร ี

900,000.00 ขยายขอบข่ายการรับรอง
ระบบคณุภาพตามระบบ 
ISO/15189 :2012 1 รายการ
ทดสอบ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

6 603-1112-P051-
M5119-04 

เครือข่ายคณุภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และหน่วย
บริการปฐมภูม ิประจ าปี 
2561เขตสุขภาพที่ 2 

0.05 ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในเขตสุขภาพ
ที่ 2 จ านวน 48 แห่ง 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย  
2.) บุญอนันต์ บญุศร ี

40,000.00 ผลการด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการและกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 

ภารกิจ
สนับสนุน 

7 603-1112-P051-
M5119-07 

แผนการทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ 2561 

0.01 โรงพยาบาลจาก
หน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชน ที่เปิดให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซี
เมียทางห้องปฏิบัติการ 
ทั้งระดับตรวจคัดกรอง 
ได้แก่ การตรวจคดักรอง
ฮีโมโกลบินอี และ/หรือ 
ระดับตรวจยืนยันหา
ชนิดและปรมิาณ
ฮีโมโกลบินทาง
ห้องปฏิบัติการ ในเขต
สุขภาพท่ี 2, 3, 4 และ 
5 จ านวน 80 
โรงพยาบาล 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย  
2.) บุญอนันต์ บญุศร ี

25,000.00 ผลการด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการและกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 80 

ภารกิจ
สนับสนุน 

8 603-1116-P072-
M5123-09 

โครงการจดัสรรครุภณัฑ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
ปี2561 

0  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 8 เครื่อง 

1.) เบญจมาศ สนองคณุ 19,360,000.00 อยละความส าเร็จการเบิกจ่าย
งบลงทุน ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

9 603-2113-P072-
M5123-10 

โครงการการใช้จ่ายเงิน
บ ารุง ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
ปี 2561 

0 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ช่ัวคราว 39 คน 

1.) เบญจมาศ สนองคณุ 9,394,288.00 ร้อยละความส าเรจ็การ
เบิกจ่ายงบบุคลากร  ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

10 603-1112-P061-
M5121-06 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก ปีงบประมาณ 
2561 

0.2 ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก จ านวน 
7 หน่วย 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย  
2.) บุญอนันต์ บญุศร ี

1,500,000.00 กิจกรรมเสริมสร้างระบบ
บริหารจดัการ 20 ครั้ง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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19.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 604-1112-P061-
M5121-01 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนทาง
ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์และสาธารณสุขของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่3 นครสวรรค ์

0.0043 1. ห้องปฏิบัติการ
อาหาร ยา พิษวิทยา 
รังสีและเครื่องมือแพทย ์
และพยาธิวิทยาคลินิก 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 3. 
กลุ่มพฒันาคณุภาพและ
วิชาการ 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 78,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อย
ละ 80 

ภารกิจหลัก 

2 604-1112-P072-
M5123-02 

โครงการเฝ้าระวัง 
พยากรณ ์และเตือนภัย
สุขภาพด้านโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่อุบัติซ้ าเขต
สุขภาพท่ี 3 

0.083 1. ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาลคลินิก 2. ฝ่าย
บริหารทั่วไป 

1.) เจตน์ วันแต่ง 1,500,000.00 ระดับความส าเร็จโครงการคิด
เป็นร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

3 604-1112-P081-
M5124-12 

ค่าสาธารณูปโภค(ค่า
ไฟฟ้า) 

0.0553 1. ห้องปฏิบัติการ
อาหาร ยา พิษวิทยา 
รังสีและเครื่องมือแพทย ์
และพยาธิวิทยาคลินิก 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 3. 
กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ 

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ 1,000,000.00 ระดับความส าเร็จ 80 ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 604-2112-P051-
M5119-03 

พัฒนาศักยภาพระบบ
เครือข่ายสารสนเทศการ
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ออนไลนเ์พื่อ
รองรับอาเซียน 

0.0055 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
หน่วยงาน ได้แก่ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สารสนเทศ และ
ซอฟแวร ์

1.) โลมไสล วงค์จันตา 100,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อย
ละ ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

5 604-2112-P081-
M5124-08 

ธ ารงรักษา ระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 ISO 
15189, ISO 15190 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและ
ชันสูตรโรค 

0.0553 7.1 ห้องปฏิบัติการด้าน
อาหาร ยา รังสีและ
เครื่องมือแพทย ์พยาธิ
วิทยาคลินิก และ
พิษวิทยา 7.2 กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ และฝา่ย
บริหารทั่วไป 

1.) ไตรทศ ขันศิริ 2.) โลมไสล 
วงค์จันตา 

1,000,000.00 ระดับความส าเร็จโครงการคิด
เป็นร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

6 604-2112-P081-
M5124-09 

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ (PMQA) ประจ าปี 
2561 

0.0276 1 บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค,์  
2 ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 500,000.00 ระดับความส าเร็จโครงการคิด
เป็น ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

7 604-2112-P081-
M5124-10 

โครงการสนับสนุนการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 
ประจ าป ีพ.ศ.2561 

0.4019 1. ห้องปฏิบัติการ
อาหาร ยา พิษวิทยา 
และรังสีและเครื่องมือ
แพทย์  
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 7,270,000.00 ระดับความส าเร็จโครงการคิด
เป็น ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

8 604-2112-P081-
M5124-11 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการตรวจ
วิเคราะห์และขยาย
ขอบข่ายการให้บริการด้าน
ชันสูตรโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 6 รายการ 

0.0055 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก 
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข 
และห้องปฏิบตัิการงาน
อาหาร กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภค ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค ์

1.) เจตน์ วันแต่ง 100,000.00 ระดับความส าเร็จโครงการคิด
เป็น ร้อยละ 80 

ภารกิจหลัก 

9 604-1116-P072-
M5123-04 

เครื่องหาการละลายตัว
ของยาเม็ดและแคปซลู 

0.1603 งานยา ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค ์

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ 2,137,860.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ย
คิดเป็น ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

10 604-1116-P072-
M5123-05 

เครื่องกรองน้ าแบบอัลตร้า
ฟิลเทรชัน 

0.047 งานยา ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค ์

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ 837,810.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ย
คิดเป็น ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

11 604-1116-P072-
M5123-06 

งานซ่อมแซมบ้านพัก 0.0332 บุคลาการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค ์

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ 459,000.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ย
งบประมาณ  ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

12 604-1116-P072-
M5123-07 

อ่างน้ าแบบหมุนเวียน 
(Cooling bath) 

0.0065 งานอาหาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค ์

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ 117,570.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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20.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 605-1116-P081-
M5124-05 

งานปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 
ต าบลมติรภาพ อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

0.0980 บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 4 และประชาชน 

1.) จุฑารสัมี กลุพันธ์ 12,725,700.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

2 605-1116-P081-
M5124-06 

บ้านพักผู้อ านวยการ 
ต าบลมติรภาพ อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

0.0186 ผู้บริหารระดับสูง 1.) จุฑารสัมี กลุพันธ์ 2,417,500.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

3 605-1116-P081-
M5124-07 

อาคารชุดพักอาศัยส าหรับ
ข้าราชการ 39 ยูนิต ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุร ี

0.0583 ข่าราชการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 4 

1.) จุฑารสัมี กลุพันธ์ 7,573,500.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 

4 605-1116-P081-
M5124-08 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ส่วนขยายการ
เข้าถึงบริการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดสระบุร ี1 หลัง 

0.6196 ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เครือข่ายบริการสุขภาพ
ที่ 4 ได้แก ่
พระนครศรีอยุธยา 
สระบรุี สิงห์บรุี ลพบุรี 
อ่างทอง ปทุมธานี 
นครนายก และนนทบุร ี

1.) จุฑารสัมี กลุพันธ์ 80,481,400.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 96 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

5 605-1112-P061-
M5121-04 

สนับสนุนการด าเนินงาน
บริหารจดัการด้านการ
ให้บริการ (Fixed cost) 

0.0119 บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่4 

1.) จุฑารสัมี กลุพันธ์ 63,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

6 605-1112-P072-
M5123-03 

การบริหารการจดัการด้าน
การให้บริการ 

0.1881 ผู้รับบริการ ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ทั่วไป 

1.) จุฑารสัมี กลุพันธ์ 1,000,000.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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21. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 606-1112-P072-
M5123-01 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

0.1 ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 5 สมุทรสงคราม 
จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 485,000.00 ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 
สมุทรสงคราม 5 
ห้องปฏิบัติการ 

ภารกิจหลัก 

2 606-1112-P072-
M5123-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
โรคระบาด และความ
ปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ เขตสุขภาพ
ที่ 5 ปี 2561 

0.1 ทีม SRRT ระดับจังหวดั 
จ านวน 8 จังหวัด 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 300,000.00 มีการสื่อสารการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาของ
ห้องปฏิบัติการให้หน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

3 606-1112-P072-
M5123-03 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในเขต
สุขภาพท่ี 5 

0.1 ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ด้าน
อาหาร เครื่องส าอาง ยา
จากสมุนไพร และวัตถุ
อันตรายที่ผลิต
ภายในประเทศ และ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพน าเข้า
จากด่านชายแดน 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ ์ 715,000.00 ผลิตภณัฑ์สุขภาพไดร้ับการ
พัฒนาเป็น smart product 8 
ผลิตภณัฑ ์

ภารกิจหลัก 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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22. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 607-1112-P052-
M5120-04 

โครงการการเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สารพิษในพื้นที่เครือข่าย
บริการที ่6 

0.04 ตัวอย่างส่งตรวจหา
สารพิษจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ในพื้นที่เขต
สุขภาพท่ี 6 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 

400,000.00 จ านวนตัวอย่างส่งตรวจหา
สารพิษ 240 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

2 607-1112-P052-
M5120-05 

โครงการสารเคมีก าจดั
แมลงตกค้างในผักเครื่อง
เคียงที่นิยมรับประทานสด 

0.04 ผักเครื่องเคยีงท่ีนิยม
รับประทานสดจาก
ตลาดสดหรือตลาดคา้ส่ง 
เขตสุขภาพท่ี 6  จ านวน 
10 ชนิด 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) จิระเดช นาสุข 

550,000.00 จ านวนตัวอย่างผักเครื่องเคียง
ที่นิยมรับประทานสด 100 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

3 607-1112-P052-
M5120-06 

โครงการสารเคมีก าจดั
แมลงตกค้างในพริกสดที่
จ าหน่ายในตลาดสด เขต
สุขภาพท่ี 6 

0.04 พริกสดที่จ าหนา่ยใน
ตลาดสดหรือตลาดคา้ส่ง 
เขตสุขภาพท่ี 6 จ านวน 
160 ตัวอย่าง 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) จิระเดช นาสุข 

650,000.00 จ านวนตัวอย่างพริกสด 160 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

4 607-1112-P052-
M5120-07 

โครงการการส ารวจ
ปริมาณฮสีตามีนในปลา
กระป๋อง 

0.04 ปลากระป๋องประเภท
ปลาซาร์ดีนและปลา
แมคเคอเรลในซอส
มะเขือเทศจากตลาดสด
หรือตลาดค้าส่ง เขต
สุขภาพท่ี 6  จ านวน 
135 ตัวอย่าง 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 

224,600.00 จ านวนตัวอย่างปลากระป๋อง 
135 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

5 607-1112-P081-
M5124-01 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุร ีให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

0.1 ทุกหน่วยงานภายใน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ได้แก ่กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภค กลุม่ชันสูตร
สาธารณสุข กลุ่มพัฒนา
คุณภาพและวิชาการ 
และฝา่ยบรหิารทั่วไป 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) ปฐธนวรรณ ลิม้สกลุศิริ
รัตน ์

1,154,000.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
6 ชลบุรี ได้รับการรบัรอง
คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
ISO 9001 ISO 15189 ISO 
15190 ISO/IEC 17025 และ 
ISO/IEC 17043 ร้อยละ 100 
ของรายการทดสอบที่ขอ
รับรอง 

ภารกิจหลัก 

6 607-1112-P081-
M5124-03 

โครงการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกีย่วกับ
สุขภาพเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

0.1 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ ชีววัตถุ เครื่อง
ก าเนิดรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 6  

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) ปฐธนวรรณ ลิม้สกลุศิริ
รัตน ์

1,150,000.00 ระยะเวลาในการให้บริการ
ทดสอบไม่มากกว่าเกณฑ์กรม 
ฯ ร้อยละ 95 

ภารกิจหลัก 

7 607-2112-P081-
M5124-11 

โครงการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกีย่วกับ
สุขภาพเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค (เงินบ ารุง) 

0 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ ชีววัตถุ เครื่อง
ก าเนิดรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 6  

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) ปฐธนวรรณ ลิม้สกลุศิริ
รัตน ์

3,350,000.00 ระยะเวลาในการให้บริการ
ทดสอบไม่มากกว่าเกณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ร้อยละ 95 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 607-4112-P081-
M5124-12 

โครงการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกีย่วกับ
สุขภาพเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค (เบิกจ่ายแทนกัน) 

0 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ ชีววัตถุ เครื่อง
ก าเนิดรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 6  

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) ปฐธนวรรณ ลิม้สกลุศิริ
รัตน ์

276,000.00 . ระยะเวลาในการให้บริการ
ทดสอบไม่มากกว่าเกณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร้อยละ 95 

ภารกิจหลัก 

9 607-2112-P081-
M5124-13 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุร ีให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (เงินบ ารุง) 

0 ทุกหน่วยงานภายใน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ได้แก ่กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภค กลุม่ชันสูตร
สาธารณสุข กลุ่มพัฒนา
คุณภาพและวิชาการ 
และฝา่ยบรหิารทั่วไป 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) ปฐธนวรรณ ลิม้สกลุศิริ
รัตน ์

3,551,900.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
6 ชลบุรี ได้รับการรบัรอง
คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
ISO 9001 ISO 15189 ISO 
15190 ISO/IEC 17025 และ 
ISO/IEC 17043 ร้อยละ 100 
ของรายการทดสอบที่ขอ
รับรอง 

ภารกิจหลัก 

10 607-1112-P052-
M5120-09 

โครงการการพัฒนา
บุคคลากร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุร ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

0.05 เจ้าหน้าท่ี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี จ านวน 64 
คน 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) ปฐธนวรรณ ลิม้สกลุศิริ
รัตน ์

425,400.00 เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่
จ าเป็นในการปฏบิัติงาน ร้อย
ละ 90 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

11 607-1116-P081-
M5124-02 

โครงการการจัดหาครภุัณฑ ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

0.04 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) วิลาวณัย์ พรรณจติร  
3.) ปฐธนวรรณ ลิ้มสกลุศิริ
รัตน์  
4.) วิลาวณัย์ พรรณจติร 

11,675,195.00 จัดซื้อและตรวจรับได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 23 
รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

12 607-2112-P052-
M5120-10 

โครงการการพัฒนา
บุคคลากร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (เงินบ ารุง) 

0 เจ้าหน้าท่ี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี จ านวน 64 
คน 

1.) นิตยา เพียรทรัพย์  
2.) ปฐธนวรรณ ลิม้สกลุศิริ
รัตน ์

524,100.00 เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ฯ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่
จ าเป็นในการปฏบิัติงาน ร้อย
ละ 90 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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23. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 608-1112-P071-
M5122-01 

การส ารวจข้อมูลการ
ปนเปื้อนเบื้องต้นของ
สารเคมีก าจดัวัชพืชอาทรา
ซีน (Atrazine) ใน
น้ าประปา ในพ้ืนท่ีบริการ
เขตสุขภาพท่ี 7 
(Preliminary Study of 
Atrazine 
Contamination in Tap 
Water in Regional 
Health Service Area 
7TH ) 

0.04 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น 

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) วาทิณี ดรบุญล้น 

200,000.00 วิธีการตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณอาทราซีนในน้ าประปา
ที่มีความถูกต้อง แม่นย า 1 วิธี 

ภารกิจหลัก 

2 608-1112-P071-
M5122-03 

การประเมินวิธี PCR 
Probe-Hybridization 
ส าหรับตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรียแกรมลบท่ีก่อ
โรคโลหิตเป็นพิษ 

0.04 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น 

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) อธิชา มหาโยธา 

200,000.00 ค่าความไวและความจ าเพาะ
ของ PCR Probe-
Hybridization ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ภารกิจหลัก 



123 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

3 608-2112-P071-
M5122-08 

โครงการทดสอบคณุภาพ
และความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ ในเขต
สุขภาพท่ี ๗ 

0.03 เขตบริการสุขภาพการที่ 
๗ (จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคามและจังหวดั
ร้อยเอ็ด)  

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) น้อย ทองสกุลพานิชย ์

600,000.00 จ านวนผลติภณัฑส์ุขภาพ รังสี
และเครื่องมือแพทย์ ที่ส่ง
ทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัย 1800 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

4 608-2112-P071-
M5122-02 

การเฝา้ระวัง ประเมิน
ความเสีย่งด้านโรคตดิเช้ือ 
และโรคไม่ติดเชื้อทาง
ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก 

0.04 ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาล และ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบตาม
กลุ่มเป้าหมาย และ
รายงานผลการตรวจ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่อให้
หน่วยงานท่ีส่งตรวจน า
ผลการตรวจ ไป
ประกอบการดูแลผู้ป่วย 
รวมทั้งการควบคุม
ป้องกันโรคได ้

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) วัจนา ช่างทอง 

2,500,000.00 รายงานผลการทดสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (turn 
around time)ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

5 608-1112-P071-
M5122-07 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 
ขอนแก่น 

0.04 ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแกน 
จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ 

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) ธัญญ์นิธิ จันทรเ์หลือง 

835,000.00 ห้องปฏิบัติการ ผ่านการ
รับรองและรักษาระบบ
คุณภาพมาตรฐาน 
ISO15189:2012, 
ISO/IEC17025:2005 5 
ห้องปฏิบัติการ 

ภารกิจหลัก 

6 608-1112-P081-
M5124-11 

การศึกษา Phenolic 
Antioxidants ใน
ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่ม
ประเภทชาและชาสมุนไพร
ด้วยเทคนิค HPLC 

0.02 ห้องปฏิบัติการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
และ2. ผลิตภณัฑ์
เครื่องดื่มประเภทชา 
และชาสมุนไพร เช่น ชา
ใบหม่อน ใบเตย เป็นต้น 
ที่ผลิตและจ าหน่ายใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 7 

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) พชรมน ทาขุล ี

150,000.00 วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Phenolic Antioxidants ใน
เครื่องดื่มประเภทชา และชา
สมุนไพรด้วยเทคนิค HPLC 31 
วิธี 

ภารกิจหลัก 

7 608-1116-P072-
M5123-10 

จัดหาครภุณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0.04 ผู้รับบริการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น 

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) เตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ์ 

8,392,700.00 . ด าเนินการตามแผนได้ ร้อย
ละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

8 608-1112-P071-
M5122-05 

พัฒนาระบบบริหาร(เงิน
งบประมาณ) 

0.07 หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ประชาชนผู้ใช้บริการใน

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) เตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ์ 

2,244,000.00 ได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 87 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

และนอกเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบและ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่7 ขอนแก่น 

9 608-2112-P071-
M5122-06 

พัฒนาระบบบริหาร (เงิน
บ ารุง) 

0.07 หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ประชาชนผู้ใช้บริการใน
และนอกเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบและ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่7 ขอนแก่น 

1.) ดาราวรรณ เวียงยศ  
2.) เตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ์ 

377,200.00 ได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 87 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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24.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 609-1112-P071-
M5122-06 

โครงการพัฒนาและรักษา
ระบบคณุภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธาน ีปีงบประมาณ 
2561 

0.03 ห้องปฏิบัติการภายใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
จ านวน 6 
ห้องปฏิบัติการ 

1.) เกตุ สินเทศ 100,000.00 ผลรวมคะแนนทุกตัวช้ีวัดไม่
น้อยกว่า 4.5 คะเเนน 

ภารกิจหลัก 

2 609-1113-P061-
M5121-08 

เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธาน ีประจ าปี
งบประมาณ 2561 

0.005 พนักงานราชการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 คน 

1.) จินตนา ยิม้สนิท  
2.) เกตุ สินเทศ 

27,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

3 609-1115-P081-
M5124-09 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการคา่
สาธารณูปโภคศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธาน ีปีงบประมาณ 
2561 

0.025 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี

1.) จินตนา ยิม้สนิท  
2.) เกตุ สินเทศ 

1,000,000.00 ร้ีอยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 609-1116-P081-
M5124-07 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธาน ีปีงบประมาณ 
2561 

0.1 ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหศ์ูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานีและ
ผู้รับบริการในเขต
สุขภาพท่ี 8 และพื้นที่
ใกล้เคียง 

1.) จินตนา ยิม้สนิท  
2.) เกตุ สินเทศ 

48,450,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

5 609-1116-P081-
M5124-13 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ 
(งบเหลือจ่าย) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธานี ปีงบประมาณ 
2561 

0.04 ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหศ์ูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธาน ี

1.) จินตนา ยิม้สนิท  
2.) ณัฐสุรีย์ พิมพาเรือ  
3.) เกตุ สินเทศ 

8,002,900.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

6 609-2112-P051-
M5119-15 

โครงการเฝ้าระวังโรคทีเ่ป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธาน ี
ปีงบประมาณ 2561 

0.05 โรงพยาบาล รพสต. ใน
เขตสุขภาพท่ี 8 

1.) เกตุ สินเทศ 300,000.00 ตัวอย่างตรวจวินิจฉัยยืนยัน
โรค 500 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

7 609-2112-P051-
M5119-17 

โครงการควบคมุคณุภาพ
เครื่องมือแพทย์ในงานรังสี
วินิจฉัยและตรวจวัดรังส ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2561 

0.05 โรงพยาบาล รพสต. 
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 8 

1.) เกตุ สินเทศ 455,000.00 ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ 250 
เครื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 609-2112-P051-
M5120-16 

โครงการสอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ส าหรับห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในเขตสุขภาพที ่
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2561 

0.05  โรงพยาบาล รพสต. ใน
เขตสุขภาพท่ี 8 

1.) เกตุ สินเทศ 200,000.00 ตรวจสอบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 1850 เครื่อง/
รายการ 

ภารกิจหลัก 

9 609-2112-P052-
M5120-14 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์สุขภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธาน ีประจ าปี
งบประมาณ 2561 

0.04 เขตสุขภาพท่ี 8 1.) เกตุ สินเทศ 1,110,000.00 จ านวนตัวอย่างผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 2130 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

10 609-2112-P081-
M5124-18 

โครงการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการการตรวจ
เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาต ิ
สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธานี ปีงบประมาณ 
2561 

0.05 ห้องปฏิบัติการที่ท าการ
ตรวจเอชไอวีทางซีโรโล
ยี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 350 แห่ง 

1.) เกตุ สินเทศ 249,000.00 ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

11 609-2113-P061-
M5121-11 

ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ช่ัวคราวศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธาน ี
ปีงบประมาณ 2561 

0.04 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ช่ัวคราว จ านวน 28 คน 

1.) จินตนา ยิม้สนิท  
2.) เกตุ สินเทศ 

6,414,200.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

12 609-2113-P061-
M5121-12 

ค่าตอบแทน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
และนักฟิสิกส์รังส ีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธานี ปีงบประมาณ 
2561 

0.02 นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์และนักฟิสิกส์
รังสี จ านวน 8 คน 

1.) จินตนา ยิม้สนิท  
2.) เกตุ สินเทศ 

100,800.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 
100 

ภารกิจหลัก 

13 609-1112-P052-
M5120-10 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการ (ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป) ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2561 

0.03 งานรับตัวอย่าง งาน
การเงินและบัญช ี
โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธาน ี

1.) จินตนา ยิม้สนิท  
2.) เกตุ สินเทศ 

1,250,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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25.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 610-1112-P081-
M5124-01 

การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหด์้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
รองรับอาเซียนในเขต
สุขภาพท่ี 9 

0.1749 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
รังสีและเครื่องมือแพทย์ 
ยาและเครื่องส าอาง 
กลุ่มคุ้มครองผู้บรโิภค
ด้านสาธารณสุข ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 9 นครราชสีมา 

1.) สุภาคี สยมุภรูุจินันท์  
2.) ไพริน หาปญันะ 

2,000,000.00 ห้องปฏิบัติการกลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขได้รับ
การพัฒนา/ตรวจรับรอง
ภายในตามระบบ ISO/IEC 
17025:2015 3 
ห้องปฏิบัติการ 

ภารกิจหลัก 

2 610-1116-P072-
M5123-02 

โครงการการจัดหาครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์ (เงินเหลือ
จ่ายครั้งที1่) ส าหรับ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 
นครราชสมีา 

0.0335 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ห้องปฏิบัติการยาและ
เครื่องส าอาง 
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 
ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิค จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ 

 1.) ไพริน หาปญันะ 382,700.00 ชนิดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่
จัดซื้อ 11 รายการ 

ภารกิจหลัก 

3 610-1116-P011-
M5110-03 

โครงการการจัดหาเครื่อง
ท าความสะอาดด้วยคลื่น
ความถี่สูง ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 
นครราชสมีา 

0.0324 ห้องปฏิบัติการอาหาร 1.) ไพริน หาปญันะ 370,900.00 จ านวนเครื่องที่จัดหา  2 
เครื่อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4  610-1116-P072-
M5123-04 

 โครงการการจัดหา
เครื่องวัดปรมิาณน้ าอิสระ 
ส าหรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 9 
นครราชสมีา 

0.0437  ห้องปฏิบัติการอาหาร 1.) ไพริน หาปญันะ 500,000.00 จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ภารกิจหลัก 

5  610-1116-P072-
M5123-05 

โครงการการจัดหาเครื่อง
ช่ังไฟฟ้าความละเอยีด 
0.001 มิลลิกรัม 
(Balance, Electronic 
Microbalance) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 
นครราชสมีา 

0.0437 ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

1.) ไพริน หาปญันะ 500,000.00 จ านวนเครื่องที่จัดหา  1 
เครื่อง 

ภารกิจหลัก 

6  610-1116-P072-
M5123-06 

โครงการการจัดหาเครื่อง
เตรียมสารลงบนแผ่น
วิเคราะห์ (TLC 
Applicator) ส าหรับ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 
นครราชสมีา 

0.07 ห้องปฏิบัติการยา 1.) ไพริน หาปญันะ 800,000.00 จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

7  610-1116-P051-
M5119-07 

โครงการการจัดหาเครื่อง
บันทึกภาพส าหรับแผ่น 
TLC (TLC Visualizer) 
ส าหรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 9 
นครราชสมีา 

0.1312  ห้องปฏิบัติการยา 1.) ไพริน หาปญันะ 1,500,000.00 จ านวนเครื่องที่จัดหา 1 เครื่อง ภารกิจ
สนับสนุน 

8 610-1112-P072-
M5123-08 

โครงการการบริหารจัดการ
รายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น
ส าหรับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่9 
นครราชสมีา 

0.0909 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 9 
นครราชสมีา 

1.) ไพริน หาปญันะ 1,036,000.00 ค่าสาธารณูปโภค  6 เดือน ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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26.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 611-2112-P051-
M5119-18 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ด้านชันสูตรเพื่อรองรับ
อาเซียน(เป้า8600) 

0.0200 สถานพยาบาล 
หน่วยงาน ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในเขต/นอก
เขตบริการสุขภาพท่ี 10 

1.) อารยา พละมัย  
2.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
3.) จารณุี เครือจันทึก 

1,897,168.00 จ านวนตัวอย่างไดร้ับการตรวจ
ตามเป้า ร้อยละ 100 8600 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

2 611-2112-P051-
M5119-19 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
เพื่อรองรับอาเซียน (พรบ.
ชรพ.โรคข้ามพรมแดน, 
โรคอุบัติใหม่อุบตัิซ้ า, การ
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพ) 

0.0200 เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) จารณุี เครือจันทึก 

840,000.00 จ านวนของห้องปฏิบัติการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย ร้อยละ 100 
5 แห่ง 

ภารกิจหลัก 

3 611-2112-P072-
M5123-15 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ด้านคุ้มครองผู้บรโิภค
สาธารณสุขด้านจุล
ชีววิทยา 

0.0300 หน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชน ผู้บรโิภค 
ประชาชน 

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

550,000.00 จ านวนตัวอย่างไดร้ับการตรวจ
ตามเป้าร้อยละ 100 1085 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

4 611-2112-P072-
M5123-17 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์สุขภาพด้าน
อาหารเคมี-กายภาพ 

0.0300 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย ์ศูนย์วิทยาศาสตร์

1.) อารยา พละมัย  
2.) พัชราภรณ์ เกียรตินติิ
ประวัติ  
3.) ดวงฤด ีทองแสง  

500,000.00 จ านวนตัวอย่างไดร้ับการตรวจ
ตามเป้าร้อยละ100 1000 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

การแพทย์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส านักงานคณะ
กรรมยาอาหารและยา 
และภาคเอกชนคือ 
ผู้ประกอบการและ 
ประชาชนในเขตสุขภาพ
ที่ 10 และนอกเขต 

4.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
5.) จารณุี เครือจันทึก 

5 611-2112-P072-
M5123-25 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ด้านคุ้มครองผู้บรโิภค
สาธารณสุข(งานพิษวิทยา
และเครื่องส าอาง) 

0.0200 หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชน จ านวน 80 
ตัวอย่าง 

1.) อารยา พละมัย  
2.) จารณุี เครือจันทึก 

100 จ านวนตัวอย่างที่ไดร้ับการ
ตรวจวิเคราะหต์ามแผน 80 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 

6 611-2112-P081-
M5124-21 

โครงการทดสอบความ
ช านาญกาตรวจวเิคราะห์
ระหว่างห้องปฏิบัติการ
และการบริการสอบเทียบ
เครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย ์

0.0300 สถานพยาบาล 
หน่วยงาน ภาครัฐและ
เอกชนในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 10 

1.) อารยา พละมัย  
2.) ขวัญใจ วังคะฮาต  
3.) จารณุี เครือจันทึก 

149,740.00 1) จ านวนจุดทดสอบการสอบ
เทียบเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบ้ติการทางการแพทย์
ได้รับการตรวจวิเคราะหต์าม
เป้า 1000 จุดทดสอบ          

ภารกิจหลัก 

7 611-2112-P081-
M5124-24 

โครงการตรวจวิเคราะห์ 
ทดสอบและสอบเทียบด้าน
รังสีและเครื่องมือแพทย ์

0.0300 โรงพยาบาลหรือคลินิกท่ี
ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 
10 ไดร้ับบริการ ไม่น้อย
กว่า จ านวน 400 
ตัวอย่าง 

1.) อารยา พละมัย  
2.) พีรพงษ์ แสงประดบั  
3.) จารณุี เครือจันทึก 

189,000.00 จ านวนตัวอย่างด้านรังสีที่
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ 400 
ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 611-2112-P081-
M5124-27 

โครงการพัฒนาศักยภาพง
ห้องปฏิบัติการและการ
บริการดา้นงานวิจัยและ
ผลิตนวตักรรม 

0.0200 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตรวจยืนยันสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผักและผลไม ้
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย  
2.) จารณุี เครือจันทึก 

300,000.00 จ านวนผลการพิสูจนค์วาม
ถูกต้องวิธีวิเคราะห์ 5 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

9 611-1112-P061-
M5121-13 

เบิกจ่ายเงินเพิ่มพเิศษ
ส าหรับแพทย์และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวฯ (Fixcost) 

0.0100 เภสัชกร จ านวน 3 คน 1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

180,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่ม
พิเศษฯ ร้อยละ 100  

ภารกิจ
สนับสนุน 

10 611-1112-P071-
M5122-09 

แผนงานสนับสนุนการ
บริหารจดัการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
10 อุบลราชธานี (รายจ่าย
พื้นฐาน) 

0.0300 สนับสนุนระบบบริหาร
จัดการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

1,500,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายพื้นฐาน 
ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

11 611-1112-P081-
M5124-07 

เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 0.0100 เจ้าหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

1,000,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตาม
แผน ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

12 611-1116-P072-
M5123-05 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานีพร้อม
ครุภณัฑ์ประกอบอาคาร 1 
หลัง 

0.0300 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

76,258,055.65 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณ งบลงทุน 
(สิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายไดต้าม
แผน ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

13 611-1116-P072-
M5123-07 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องพักอาศัยข้าราชการ
(12ครอบครัว) ต าบลขาม
ใหญ่ อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 1 อาคาร 

0.0500 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

9,469,500.00 ร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(งบลงทุน)ตามแผน ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนบัสนุน 

14 611-1116-P072-
M5123-10 

งานก่อสร้างผังบรเิวณ
อาคารปฏิบตัิการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธาน ีต าบลขาม
ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 1 แห่ง 

0.0200 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

2,894,690.00 จ านวนรายการงานก่อสร้างผัง
บริเวณอาคารปฏิบัติการ
ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง  

ภารกิจ
สนับสนุน 

15 611-1116-P072-
M5123-12 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (งบเหลือจ่าย) 
จ านวน 2 รายการ 

0.0000 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

440,000.00 จ านวนรายการครภุัณฑ์ที่
จัดหาแล้วเสร็จ 2 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

16 611-2112-P081-
M5124-14 

โครงการสนับสนุนงาน
ระบบประกันคณุภาพและ
การบริหารงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
10 อุบลราชธานี(งบ
พื้นฐาน1) 

0.0200 1. บุคลากรทุกคนของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ีจ านวน 62 
คน  
2. ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลาช
ธาน ีจ านวน 8 
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1. 
ห้องปฏิบัติการยาและ
สมุนไพร 2.
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
และเครื่องส าอาง  
3. ห้องปฏิบัติการ
อาหารเคมี  
4. ห้องปฏิบัติการจลุ
ชีววิทยา  
5. ห้องปฏิบัติการรังสี
และเครื่องมือแพทย์  
6. ห้องปฏิบัติการ
สุขภาพแม่และเด็ก  
7. ห้องปฏิบัติการโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ า 
และ  

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

1,080,000.00 ร้อยละห้องปฏิบัติการที่ยื่นขอ
การรับรอง สามารถธ ารงรักษา
ระบบคณุภาพและได้รับการ
รับรอง ร้อยละ 100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8. ห้องปฏิบัติการ PT 
Providerและสอบเทียบ
เครื่องมือทางการแพทย ์

17 611-2112-P081-
M5124-16 

แผนงานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลัก ด้านการ
บริหารจดัการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
10 อุบลราชธาน ี

0.0300 ลูกหนี้ภาครัฐและ
เอกชน 

1.) อารยา พละมัย  
2.) ดวงฤดี ทองแสง  
3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป  
4.) จารณุี เครือจันทึก 

2,635,092.00 ร้อยละการเบิกจา่ยค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

18 611-1116-P081-
M5124-28 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (งบเหลือจ่าย) 
จ านวน 19 รายการ ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

0.0000 ครุภณัฑ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(งบเหลือจ่าย รอบ4)
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี จ านวน 
19 รายการ 

1)นายฐาปนพงศ์  พัดทาป  
2)อารยา พละมยั       

1,768,100.00 ร้อยละของจ านวนรายการ
ครุภณัฑ์ที่จัดหาไดค้รบถ้วน 
19 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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27.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 612-1112-P071-
M5122-02 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ธาตุ 
ตะกั่ว สารหนู ทองแดง 
แมงกานีสในน้ าโดยวิธีอิน
ดักทีฟลีคัปเปลิพลาสมา 
แมสสเปกโตรเมทร ี

0.05 ห้องปฏิบัติการอาหาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11  
สุราษฎร์ธาน ี 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 360,000.00 ข้อมูลการทดสอบความใช้ได้
ของวิธีวิเคราะห์ธาตุ ตะกั่ว 
สารหน ูทองแดง แมงกานีส 
โดยวิธีอินดักทีฟลีคัปเปิล-
พลาสมาแมสสเปกโตรเมทรี 4 
รายการ 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 612-1112-P071-
M5122-04 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการและ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 11 สุราษฎร์
ธาน ี

0.05 1. ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 5 ห้อง 
ปฏิบัติการ ได้แก ่
ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ห้องปฏิบัติการยา 
ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์
ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก และ
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  
2. ฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป  
กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 540,000.00 จ านวนห้องปฏิบัติการ/ฝา่ย
สนับสนุนท่ีสามารถธ ารงรักษา
ระบบคณุภาพที่เกี่ยวข้อง 6 
หน่วย 

ภารกิจ
ส าคัญ 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

3 612-1112-P071-
M5122-06 

ศึกษาการดื้อยาของเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยวิธี 
Pyrosequencing 

0.04 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย์วิทยา
ศาตร์การแพทย์ที่ 11 
สุราฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 200,000.00 จ านวนข้อมูลสื่อสารความเสี่ยง 
และแจ้งเตือนภัย 1 เรื่อง 

ภารกิจ
ส าคัญ 

4 612-1112-P071-
M5122-08 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสตูรโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบตัิซ้ า และ
โรคข้ามพรมแดน 
ปีงบประมาณ 2561 

0.05 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย์วิทยา
ศาตร์การแพทย์ที่ 11 
สุราฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 150,000.00 ได้ข้อมลูสื่อสารความเสีย่ง 
แจ้งเตือนภัย ทาง
ห้องปฏิบัติการ 2 เรื่อง 

ภารกิจ
ส าคัญ 

5 612-1112-P071-
M5122-10 

การพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะหป์ริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์ (ในรูป 
Free form) ในอาหาร 

0.04  ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11  
สุราษฎร์ธาน ี 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 150,000.00 จ านวนวิธีตรวจวิเคราะห์
ปริมาณฟอร์มาลดไีฮด์ (ในรูป 
Free form) ในอาหารที่
พัฒนาขึ้น 1 วิธี 

ภารกิจ
ส าคัญ 

6 612-1115-P031-
M5114-05 

ศึกษาปริมาณรังสีกระเจิง 
และวัสดุกันรังสสีะท้อน
จากการใช้เครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบพกพา 

0.05 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11  
สุราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 170,000.00 ได้ข้อมลูการกระเจิงของรังสี
จากการใช้งานเครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบพกพา 1 เรื่อง 

ภารกิจ
ส าคัญ 

7 612-2112-P071-
M5122-02 

พัฒนาการจัดการข้อมูล
อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

0.04 ศูนย์วิทยาศาตร์
การแพทย์ที่ 11  
สุราษฎร์ธานีได้ข้อมูล
ความเสีย่ง ส าหรับน าไป
สื่อสาร ถ่ายทอด  
สู่ประชาชน 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 1,250,000.00 จ านวนตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์ และรายงานผลได้
ทันเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

ภารกิจ
ส าคัญ 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

8 612-1116-P072-
M5123-09 

จัดหาครภุณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0.15 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11  
สุราษฎร์ธาน ีได้รับ
ครุภณัฑ์ครบตามแผน 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 7,606,831.00 จ านวนครุภณัฑ์ที่เบิกจา่ยแล้ว
เสร็จตามแผน 18 รายการ 

ภารกิจหลัก 

9 612-1112-P071-
M5122-07 

การเฝา้ระวังคณุภาพน้ าบ่อ
น้ าร้อน และบ่อแช่ด้านจลุ
ชีววิทยา ในพื้นที่จังหวัด
ระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

0.04 แหล่งน้ าแร่ร้อนต้น
ก าเนิด และบ่อแช่ 
จ านวน 2 แหล่ง จ านวน 
13 บ่อ ในพื้นที่จังหวัด
ระนอง คือ บ่อน้ าแร่
ร้อนรักษะวาริน (9 บ่อ) 
และบ่อน้ าแรร่้อนพรรั้ง 
(4 บ่อ) 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 100,000.00 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
โครงการ 1 เรื่อง 

ภารกิจหลัก 

10 612-1112-P061-
M5121-01 

โครงการสนับสนุนระบบ
การปฏิบัติงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
11 สุราษฎร์ธาน ี

0.05 บุคลากรและผู้รับบริการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11  
สุราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 1,078,000.00 จ านวนครั้งของข้อร้องเรียน
เรื่องหนี้ค้างช าระจากผู้ให้ 
บริการสาธารณูปโภค 2 ครั้ง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
 
 
 
 

 



142 
 

28.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

1 613-2112-P072-
M5123-04 

เฝ้าระวังคุณภาพผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และยกระดับ
คุณภาพสถาน
ประกอบการ อาหารใน
โรงแรม เขตจังหวัด ภเูก็ต 
กระบี่ และพังงา ปี 2561 

0.125 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 2. สถาน
ประกอบการอาหารใน
โรงแรม 

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 500,000.00 รายงานผลทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ภารกิจหลัก 

2 613-2112-P072-
M5123-05 

การตรวจวเิคราะห์ตัวอย่าง
ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ 2561 

0.125 ตัวอย่างน้ า Swab และ
ตัวอย่างชีววัตถ ุ

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 500,000.00 รายงานผลทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 90 

ภารกิจหลัก 

3 613-2112-P072-
M5123-06 

ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยจากการใช้
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทาง
การแพทย์ ในเขตพื้นท่ี
จังหวัด ภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

0.125 1.โรงพยาบาลและสถาน
บริการดา้นสาธารณสุข 
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพังงา 

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 75,000.00 ตรวจเครื่องเอกซเรย์ไม่น้อย
กว่า 150 เครื่อง/ห้อง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

4 613-1112-P072-
M5123-01 

การบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
11/1ภูเก็ค ปีงบประมาณ 
2561 

0.0125 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 1,000,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 96 

ภารกิจ
สนับสนุน 

5 613-1116-P072-
M5123-07 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์เงิน
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

0.025 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 556,100.00 ด าเนินการตามแผน ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

6 613-2112-P072-
M5123-02 

การบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
11/1ภูเก็ต ปีงบประมาณ 
2561 

0.0125 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 1,000,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 96 

ภารกิจ
สนับสนุน 

7 613-2112-P072-
M5123-03 

การพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
11/1 ภูเก็ต ตาม
มาตรฐานสากล ISO 

0.125 จ านวน 1 หน่วยนับ 
ห้องปฏิบัติการ (- กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภค
สาธารณสุข ได้แก่ งาน
อาหาร งานยา และงาน

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 260,000.00 ด าเนินการตามแผน ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ

โครงการ 
งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 

ประเภท
โครงการ 

9001, ISO/IEC 17025, 
ISO 15189 และ ISO 
15190 ปีงบประมาณ 
2561 

รังสีและเครื่องมือแพทย์ 
/กลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ได้แก ่งาน
พยาธิวิทยาคลินิก และ
งานพิษวิทยา/ฝ่าย
บริหารทั่วไป) 

8  613-2112-P072-
M5123-08 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์เงินบ ารุง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

0 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

1.) จ ารสั พูลเกื้อ 50,000.00 ด าเนินการตามแผน  ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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29.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

1 614-1112-P072-
M5123-08 

โครงการพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหป์ริมาณโลหะ
หนักในสมุนไพร โดยวิธ ี
Graphite Furnace 
Atomic Absorption 
Spectrophotometry 

0.03 แหล่งผลิตสมุนไพรใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

1.) มงคล พัทธโน 860,000.00 จ านวนวิธีวิเคราะห์ปริมาณ
โลหะหนัก 1 วิธี 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 614-1112-P071-
M5122-09 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์ OTOP / SME 
ประเภทเครื่องส าอางผสม
สมุนไพร 

0.04 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางสมุนไพร 
อย่างน้อย 1 ราย 

1.) มงคล พัทธโน 180,000.00 จ านวนผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง
ผสมสมุนไพร ท่ีได้รับการ
พัฒนา 3 ผลติภณัฑ ์

ภารกิจ
ส าคัญ 

3 614-1112-P071-
M5122-04 

พัฒนาศักยภาพการตรวจ
โรค มือ เท้า ปาก จากเช้ือ 
CoxsackievirusA6(CA6) 
โดยวิธี Real time PCR 

0.04 โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ และหน่วย
บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ ได้แก่ สนง.
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
, สนง.สาธารณสุข
จังหวัด 

1.) มงคล พัทธโน 100,000.00 สามารถตรวจ 
Coxasackievirus A 6 ได้ 1 
วิธี 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

4 614-1112-P071-
M5122-10 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหห์าสายพันธ์ุ 
(Genotype) ของไวรัสหัด
และหัดเยอรมัน ตาม
นโยบายการก าจัดโรคหดั
ตามพันธะสญัญา
นานาชาติ (Measle and 
Rubella virus 
Genotyping) 

0.04 ผู้ป่วยท่ีสงสยัโรคหัดและ
หัดเยอรมันในการ
ระบาด ในพ้ืนท่ี 14 
จังหวัด 

1.) มงคล พัทธโน 300,000.00 สรุปรายงานผล genotype ที่
พบในพื้นที่รับผิดชอบ 1 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 

5 614-1112-P072-
M5123-05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การตรวจเชื้อก่อโรคใน
ระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory 
pathogens) 16 ชนิด 

0.04 โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
และหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
ได้แก ่สนง.ควบคุมโรคที่ 
12 สงขลา, สนง.
สาธารณสุขจังหวดั  
สนง.สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลในและนอก
พื้นที่รับผิดชอบ 

1.) มงคล พัทธโน 100,000.00 ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจ
วิเคราะหเ์ชื้อก่อโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ 16 ชนิด 1 
ครั้ง 

ภารกิจหลัก 

6 614-1112-P072-
M5123-07 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสตูรเพื่อ
การเฝา้ระวังและควบคุม
โรคอุบัติใหม่อุบตัิซ้ ารองรับ
ประชาคมอาเซียน 

0.04 หน่วยบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
ได้แก ่ส านักงานป้องกัน
และควบคมุโรคที่ 12 

1.) มงคล พัทธโน 500,000.00 ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างจาก
ผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ า 500 ตัวอย่าง 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

สงขลา ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั  

7 614-1112-P081-
M5124-06 

พัฒนาศักยภาพและธ ารง
รักษาความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025:2005, ISO 
15189:2012 และISO/IEC 
17043:2010 

0.05 1. ห้องปฏิบัติการ
อาหาร ยา พยาธิวิทยา
คลินิก รังสีและเครื่องมือ
แพทย์ และพิษวิทยา 2. 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป และ
กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ (ระบบ
บริหารงาน) จ านวน 
6/1 หน่วยนับ 
ห้องปฏิบัติการ/1ระบบ 

1.) มงคล พัทธโน 1,088,540.00 ขยายขอบข่ายการรับรองฯ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ 1 
รายการทดสอบ 

ภารกิจหลัก 

8 614-1116-P072-
M5123-01 

จัดหาครภุณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

0.13 บ้านพักศูนย์ฯ 1.) มงคล พัทธโน 25,017,500.00 จัดหาครภุณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  4 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

9 614-2112-P071-
M5122-03 

แผนงานพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

0.05 บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12 สงขลา 

1.) มงคล พัทธโน 83,300.00 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ร้อยละ 80 

ภารกิจ
สนับสนุน 

10 614-2116-P052-
M5120-02 

จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
(เงินบ ารุง) 

0.02 ห้องปฏิบัติการด้าน
อาหาร 

1.) มงคล พัทธโน 3,250,000.00 จัดหาเครื่อง GC-ECD, PFPD  
1 เครื่อง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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30.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

 1 615-2112-P051-
M5119-03 

โครงการเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อและโรคธาลสัซีเมียทาง
ห้องปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข ในจังหวัดตรัง 

0.1448 โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ ได้แก่ 
จังหวัดตรัง พัทลุง สตลู 
และจังหวัดใกล้เคียง 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว  
2.) ทิพวรรณ กังแฮ 

1,590,700.00 การรายงานผลใหผู้้รับบริการ
ทันตามก าหนดระยะเวลาที่
แล้วเสร็จของงาน  ร้อยละ 
100 

ภารกิจ
ส าคัญ 

2 615-2112-P052-
M5120-02 

การพัฒนาศักยภาพและ
ธ ารงรักษาการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
12/1 ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน 

0.091 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๑๒/๑ ตรัง จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ (รังสี
และเครื่องมือแพทย์ ยา
และวัตถุเสพตดิ อาหาร 
พิษวิทยา และพยาธิ
วิทยาคลินิก) 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว  
2.) ธรรญชนก พิทักษ ์

1,000,000.00 . สามารถธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการทีผ่่าน
การรับรอง ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025, ISO 15189 , ISO 
15190 และ ISO/IEC 17043 
228 รายการ 

ภารกิจหลัก 

3  615-2112-P072-
M5123-04 

โครงการเฝ้าระวังและ
สื่อสารความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

0.1729 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ห้องปฏิบัติการยาและ
วัตถุเสพตดิ 
ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว  
2.) นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี  
3.) ศิริวรรณ บุญชรัตน์  
4.) มิตรารณุ คล้ายวิตภัทร 

1,900,000.00 ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ 
แจ้งเตือนภัย 3 ฉบับ 

ภารกิจหลัก 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

 4 615-1112-P072-
M5123-01 

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทาง
ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
12/1 ตรัง 

0.0837 บุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12/1 ตรัง ทรัพย์สิน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยานพานหะ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12/1 ตรัง จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ (รังสี
และเครื่องมือแพทย์ ยา
และวัตถุเสพตดิ อาหาร 
พิษวิทยา และพยาธิ
วิทยาคลินิก) 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว  
2.) อาภรณ์ วัชรเสรีกลุ 

2,560,000.00 สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
ห้องปฏิบัติการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบตัิงาน 229 
รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

 5 615-1116-P011-
M5110-07 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561(บ
1ก1) 

0.0124 ห้องปฏิบัติการยาและ
วัตถุเสพตดิ, 
ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 379,800.00 จัดหาครภุณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  1 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 

 6 615-1116-P072-
M5123-06 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561(พ
2ก2) 

0.0859 ห้องปฏิบัติการอาหาร, 
ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก,เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 2,626,050.00 จัดหาครภุณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  8 รายการ 

ภารกิจ
สนับสนุน 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ 

ค่า
น้ าหนัก 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภท
โครงการ 

7  615-2112-P081-
M5124-05 

โครงการจดัการความ
ปลอดภัยด้านสารเคมี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ที่
12/1 ตรัง 

0.0049 บุคลากรภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12/1 ตรัง 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว  
2.) อติเวทย์ เศวตะดลุ  
3.) ทิพวรรณ กังแฮ 

150,000.00 มีจัดท าสถานท่ีพัก waste เพื่อ
รอก าจัดและส่ง waste ไป
ก าจัดโดยบริษัทที่มีใบอนุญาต 
1 ครั้ง 

ภารกิจ
สนับสนุน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก
ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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แผนงาน/โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บูรณาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

804-
1112-
P051-
M5119-
01 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานท้ังทางด้าน
บริหารและวิชาการ รวมทั้ง
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีความผูกพันต่อองค์กร 
ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ของกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

บุคลากร 
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 มากกว่าร้อยละ 

80 ร้อยละ 5,442,000.00 100,000.00 สชพ. 0.00 ดวงรัตน์ จุลอักษร 
พัชราพร โดยด ี

52,000.00 สคอ. 0.00 อุบลวรรร รอด
ประดิษฐ ์

62,000.00 ศทส. 0.00 ปัทมา อยู่สิน 

1,100,000.00 ผน. 0.00 ประวัติ โตกุลวัฒน ์

400,000.00 สวส. 0.00 พิมพ์มาดา อณพัช
ทัศนพงศ์ 

400,000.00 ศวก.        
ที่ 12/1 

0.0131 สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 

3,328,000.00 สล. 0.1500 อนงค์ เพ็ญภู ่

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

808-
1112-
P051-
M5119-
69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อติดตามขนาดของ
ปัญหาและแนวโน้มของ
เชื้อดื้อยา  
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงใน
การเช่ือมโยงระบบเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ระดับโลก  
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
เครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพให้สามารถเขา้
ร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลมี
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์
เชื้อแบคทีเรียก่อ
โรค จ านวน 94 
แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบัน 
วิจัยวิทยา 
ศาสตร์

สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลเครือข่ายด้วย
การทดสอบความช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,950,000.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

40,000.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.1260 อัมรา โยวัง 

80,000.00 ศวก.ท่ี 2 0.0200 อโณทัย ศรตีนไชย 

50,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0014 เจตน์ วันแต่ง 

80,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.0500 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

80,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0500 นิตยา เพียรทรัพย ์

50,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.0200 วัจนา ช่างทอง 

70,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.0100 เกตุ สินเทศ 
นุชรัตน์ พันธะศร ี

60,000.00 ศวก.ท่ี 9 0.0052 ไพริน หาปัญนะ 
บุณยอร ยุทธยงค ์
บรรจง กิติรตัน์
ตระการ 

50,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.0600 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

 40,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.0400 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 ศวก.ท่ี  
11/1 

0.1000 จ ารัส พูลกื้อ 

50,000.00 
 

30,000.00 

ศวก.ท่ี 12 
 

ศวก. 
ที่ 12/1 

0.0400 
 

0.0027 

มงคล พัทธโน 
 
ทิพวรรณ กังแฮ 

5,190,000.00 สวส. 0.1287 วันทนา ปวีณ 
กิตติพร 
เอกวัฒน์ อุณห
เลขกะ 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวก         
 ในการก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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3. การตรวจหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและประเมินการป้องกันการเกิดวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 
 (โครงการที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการ โครงการวัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค) 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

808-
1112-
P051-
M5119-
39 

1) ค้นหาประชากรกลุม่
เสี่ยงและประเมินสภาวะ
การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 5  
2) ลดอุบัติการณ์การเกิด
โรคและประเมิน
ผลการรักษาแบบป้องกัน 
หรือประสิทธิภาพของการ
เฝ้าระวังโรค  
3) ประเมินอัตราการ
ยอมรับการรักษาแบบ
ป้องกันในกลุ่มบุคลากรผู้
ติดเชื้อวัณโรคและแพทย์
ผู้ดูแล  
4) ประเมินผลการตรวจ
การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม
ผู้ป่วยวัณโรค 

1) ตัวอย่างเลือด
กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ ใน
จังหวัดกาญจนบรุี 
พื้นที่ท่ีมีการ
ระบาดของวัณ
โรคดื้อยา และ  
2) ตัวอยา่งเลือด
กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ ใน
จังหวัดอื่น ของ
เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 

สถาบัน 
วิจัยวิทยา 
ศาสตร์

สาธารณสุข 

วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
รายงานและเผยแพร่   

1 เรื่อง 1,405,000.00 300,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.1000 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

1,105,000.00 สวส. 0.0050 เบญจวรรณ เพชร
สุขศิร ิ

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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4. การตรวจหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและประเมินการป้องกันการเกิดวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 6  
(โครงการที่ 3 ภายใต้ชุดโครงการ โครงการวัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค) 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

808-
1112-
P051-
M5119-
41 
 

1) ค้นหาประชากรกลุม่
เสี่ยงและประเมินสภาวะ
การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 6  
2) ลดอุบัติการณ์การเกิด
โรคและประเมิน
ผลการรักษาแบบป้องกัน 
หรือประสิทธิภาพของการ
เฝ้าระวังโรค  
3) ประเมินอัตราการ
ยอมรับการรักษาแบบ
ป้องกันในกลุ่มบุคลากรผู้
ติดเชื้อวัณโรคและแพทย์
ผู้ดูแล  
4) ประเมินผลการตรวจ
การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม
ผู้ป่วยวัณโรค 

1) ตัวอย่างเลือด
กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ ใน
จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง พ้ืนท่ีที่มี
ปัญหาผูต้ิดเชื้อ
เอชไอวี และ  
2) ตัวอย่างเลือด
กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ ใน
จังหวัดอื่น ของ
เขตบริการ
สุขภาพท่ี 6 

สถาบัน 
วิจัยวิทยา 
ศาสตร์

สาธารณสุข 

วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
รายงานและเผยแพร่  

1 เรื่อง 1,405,000.00 300,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0300 นิตยา เพียรทรัพย ์

1,105,000.00 สวส. 0.0050 เบญจวรรณ เพชร
สุขศิร ิ

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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5. การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk management) 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

808-
1112-
P051-
M5119-
53 

1. เพื่อทบทวนความรู้ด้าน
ระบบบรหิารความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ 
2. เพื่อช้ีแจ้งเรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา
ทางการแพทย์และ 
สาธารณสุข  
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดร้ับ
ความรู้เรื่องการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (CPR) 

ผู้เข้าอบรมจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

สถาบัน 
วิจัยวิทยา 
ศาสตร์

สาธารณสุข 

วิเคราะหผ์ลการประเมิน
การตรวจประเมินตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการจลุ
ชีววิทยาทางการแพทย์
และสาธารณสุข
ระดับประเทศ จดัท า
รายงานและข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการพัฒนา
เสนออธิบด ี

1 ครั้ง 400,000.00 0.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.0630 ภัทรวดี สุกใส 

0.00 ศวก.ท่ี 6 0.0100 นิตยา เพียรทรัพย ์

400,000.00 สวส. 0.0005 รติกร กณัฑะพงศ ์
พจพร พินรอด 
พนิดา เกษร
ประเสริฐ 
อธิวัฒน์ ปริมสิริ
คุณาวุฒิ 
ฐิติพงศ์ ศิริมา 
วัฒนพงศ์ วุทธา 
นุชรีนาค แจ้งค า 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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6. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณราย

หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

809-
1112-
P011-
M5110-
07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อตรวจพิสูจน์ยาเสพ
ติดในวัตถุต้องสงสยั  
2. เพื่อตรวจวิเคราะห์หา
สารเสพตดิในปัสสาวะของ
ผู้เสพยาเสพติด และน าผล
การวิเคราะหไ์ปใช้ในการ
ด าเนินคดีและในการ
บ าบัดรักษา  
3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู
น าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กรม
ราชทัณฑ์ 
โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักยา
และวัตถุ
เสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนตัวอย่างยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทท่ีได้รบัการ
ตรวจพิสูจน์ (ปสัาวะและ
ของกลาง) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,050,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,150,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

1,855,000.00 ศวก.ท่ี 
1/1 

0.0101 สุชิน สินไสวผล 

1,050,000.00 ศวก.ท่ี 2 0.1500 มธุรส ทาทอง 

490,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0271 ไตรทศ ขันศริ ิ

3,500,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.1000 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

3,850,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0900 นิตยา เพียรทรัพย ์

1,260,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.1200 วาทิณี ดรบญุล้น 

1,575,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.0700 เกตุ สินเทศ 
ชุลีพร จันทรเสนา 

2,275,000.00 ศวก.ท่ี 9 0.1990 พัฒนศักดิ์ เพ่ิมพูน 

525,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.0600 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

3,850,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.0700 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

385,000.00 ศวก.ท่ี  
11/1 

0.0750 จ ารัส พูลกื้อ 

3,010,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.0900 มงคล พัทธโน 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณราย

หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,275,000.00 ศวก. 
ที่ 12/1 

0.2071 มิตรารุณ คล้าย 
วิตภัทร 

15,000,000.00 สยวส. 0.2000 กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล 
พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
โสมขจี หงส์ทอง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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7. ประกันคุณภาพยา 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

809-
1112-
P071-
M5122-
02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเฝ้าระวังคณุภาพยา
อย่างเป็นระบบ สรุป
ภาพรวมได้  
2. เพื่อให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประกอบการพิจารณาเลือก
ซื้อผลติภณัฑ์ยาที่มีคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักยา
และวัตถุ
เสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการยาที่ตรวจ
วิเคราะห์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,473,400.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

20,000.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.00 ภัทรวดี สุกใส 
สุชิน สินไสวผล 

240,000.00 ศวก.ท่ี 2 0.0600 อโณทัย ศรตีนไชย 

400,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0221 วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก 

200,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.0500 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

200,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0500 นิตยา เพียรทรัพย ์

320,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.0600 กมลทิพย์ จุตาทิศ 

20,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.0400 เกตุ สินเทศ 
ชุลีพร จันทรเสนา 

400,000.00 ศวก.ท่ี 9 0.0350 ไพริน หาปัญนะ 

1,600,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.0700 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

320,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.0400 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

20,000.00 ศวก.ท่ี  
11/1 

0.0150 จ ารัส พูลกื้อ 

550,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.0400 มงคล พัทธโน 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธีรารัตน์ รัตนูป
ถัมภ ์

600,000.00 ศวก. 
ที่ 12/1 

0.0547 มิตรารุณ คล้าย 
วิตภัทร 

4,683,400.00 สยวส. 0.0400 กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล 
พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
โสมขจี หงส์ทอง 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตยา Biopharmaceutical 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

809-
1112-
P071-
M5122-
01 

1. เพื่อศึกษาวิธีและ
ตรวจสอบความถูกต้องวิธี
วิเคราะหห์า DNA จาก 
host cell  
2. เพื่อศึกษาวิธีและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
วิธีการวิเคราะห์ค่าความ
แรงของยา filgrastim  
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการใหส้ามารถ
วิเคราะหค์ุณภาพยาที่ผลิต
โดยเทคโนโลยีชีวภาพ 

ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหย์า
ที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ส านักยา
และวัตถุ
เสพติด 

ได้วิธีมาตรฐานการ
วิเคราะหห์า DNA จาก 
host cell  

1 วิธี 6,600,000.00 1,100,000.00 ชว. 0.0972 กนิษฐา ภูวนาถ
นรานุบาล 
สุรีรตัน์ ฮวดเจรญิ
กิจ 

5,500,000.00 สยวส. 0.0500 บุญฑริกา บญุญา
ภิวัฒน ์
พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล 
โสมขจี หงษ์ทอง 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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9. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

810-
1112-
P081-
M5124-
10 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาล ในภาครัฐบาล 
พัฒนาเครือข่ายงานรังสี
วินิจฉัย การ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม และยั่งยืน ผ่าน
การท างานในรูปแบบการ
ร่วมมือของเครือข่ายที่มี
การ ร่วมแรงร่วมใจอย่าง
สมานฉันท์ และเพื่อสร้าง
เครือข่ายการท างานแบบ
บูรณาการ  
2. จัดท าค่าปริมาณรังสี
อ้างอิงจากการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัยด้วย
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย ของ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์
ฟัน เพื่อให้โรงพยาบาลใช้

ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลของ
รัฐ นอกสังกัด 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ส านักรังสี
และ

เครื่องมือ
แพทย์ 

ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจาก
การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
ด้วยเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องเอกซเรย์เรืองแสง 

2 เรื่อง 4,300,000.00 250,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

50,000.00 ศวก.ท่ี 4 0.0004 มัสตรูอ อาบ ู

250,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.0500 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

250,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.0400 เกตุ สินเทศ 
คทายุทธ นิกา
พฤกษ์ 

300,000.00 ศวก.ท่ี 9 0.0262 สุภาคี สยุมภู
รุจินันท์ 
ไพริน หาปัญนะ 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิง 
ช่วยควบคุมไม่ใหม้ีการใช้
ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยสูง
เกินความจ าเป็น เป็นการ
ช่วยลดปัจจัยเสีย่งท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็น
หัวข้อหน่ึงในระบบประกัน
คุณภาพงานรังสีวินิจฉัย 
(quality assurance 
programs in diagnostic 
radiology) 

250,000.00 ศสวก.ที่ 12 0.0400 มงคล พัทธโน 

300,000.00 
 

2,650,000.00 

ศวก.  
ที ่12/1 

รส. 

0.0319 
 

0.1000 

ศิริวรรณ บุญชรตัน ์
 
อติภา ชูแตง 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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10. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

811-
1112-
P042-
M5117-
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสนับสนุนโครงการ
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย ของกระทรวง
สาธารณสุข  
2. เพื่อทราบสถานการณ์
การตกค้างของสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผัก
และผลไม้สดที่เป็นวัตถดุิบ
ในการปรุงประกอบ 
อาหารส าหรับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล  
3. ทวนสอบเกณฑ์ก าหนด
ในการคัดเลือกวัตถุดิบของ
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข  
4. ประเมินผลการตรวจ
วิเคราะหร์ายงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
หาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข 
ในการควบคุมการใช้สาร 
เคมีป้องกันก าจัดศตัรูพืชให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย
น าร่อง จ านวน 
18 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
คุณภาพ

และความ
ปลอดภัย
อาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ตรวจวิเคราะหส์ารเคมี
ป้องกันและก าจัดศตัรูพืช
ในผักผลไมส้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิด
สาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,240,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

475,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

160,000.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.0063 พรรคพล ชะพล
พรรค 
อุกฤษฎ์ สุกใส 
ภัทรวดี สุกใส 

275,000.00 ศวก. ที่ 2 0.0350 สมศรี ด ารงสวสัดิ์
วิทย์ 
พลับพลึง เทพวิ
ทักษ์กิจ 
มธุรส ทาทอง 

100,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0055 พรทิพย์ ศรีศร 
โลมไสล วงค์จันตา 

160,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.0500 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

450,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0200 เสาวนีย์ เวียงนิล 
นิตยา เพียรทรัพย ์

255,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.0500 พชรมน ทาขุลี 
นวรัตน์ รัตนดิลก 
ณ ภูเกต็ 

250,000.00 ศวก.ท่ี 8  คทายุทธ นิกา
พฤกษ์ 

110,000.00 
 

ศวก.ท่ี 9 
 

0.0214 
 

กุลสุรยี์ ฉายเพิ่ม
ศักดิ์ 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

150,000.00 

 
 
 

ศวก.ท่ี 10 

 
 
 

0.0700 

ศศิธร สุกรฑีา 
ไพริน หาปัญนะ 
 
พัชราภรณ์ เกียรติ
นิติประวตั ิ
ลิลิต อินทนา 
อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

160,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.0400 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
 

130,000.0 ศวก. 
ที่ 11/1 

0.00 จ ารัส พูลเกื้อ 

265,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.0800 มงคล พัทธโน 

235,000.00 ศวก.ท่ี 
12/1 

0.0009 นนทรัตน์ พรทรัพย์
มณ ี

3,070,000.00 สคอ. 0.2100 อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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11. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 
 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

811-
1112-
P023-
M5113-
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
เป็นตัวแทนของแต่ละ
ภูมิภาค/มดี่านอาหาร
น าเข้า ให้มีศักยภาพใน 
การตรวจวเิคราะห์สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช โลหะ
หนัก และวัตถุเจือปน
อาหาร  
2. สร้างเครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการ
ตรวจสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช, โลหะหนัก และ
วัตถุเจือปนอาหารใน 
ระดับประเทศและอาเซียน  
3. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร
ให้ได้คณุภาพมาตรฐาน
และสนบัสนุน ความพร้อม
สู่การกระบวนการรับรอง

ผู้ประกอบการ
อาหารในประเทศ 
และผู้น าเข้า/
ส่งออก
อุตสาหกรรม
อาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
คุณภาพ

และความ
ปลอดภัย
อาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผลติภณัฑ์ชุมชน หรือ 
ผลิตภณัฑ์ OTOP ด้าน
อาหารได้รับการพัฒนา
และยกระดับสูงขึ้น 
(Smart Product)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิต 
ภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

300,000.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.1385 ภัทรวดี สุกใส 

300,000.00 ศวก. ที่ 2 0.0350 วาลีย์ ทองทา 
มธุรส ทาทอง 

350,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0193 โลมไสล วงค์จันตา 

400,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.1000 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

350,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0500 เสาวนีย์ เวียงนิล 
นิตยา เพียรทรัพย ์

300,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.0700 พชรมน ทาขุลี 
ธัญญ์นิธิ จันทร์
เหลือง 

350,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.1000 เกตุ สินเทศ 
 

300,000.00 
 
 
 

ศวก.ท่ี 9 
 
 
 

0.0262 
 
 
 

กุลสุรยี์ ฉายเพิ่ม
ศักดิ์ 
ศศิธร สุกรฑีา 
ไพริน หาปัญนะ 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 4. เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุนองค์ความรู้
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ด้านอาหารก้าว
ไปสู่การขยายสินค้าใน 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและ smart 
products 5. เพื่อให้มี
ข้อมูล/สถานการณ์คณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร
ของประเทศให้ภาพรวม
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและ
ส่ง เสรมิอุตสาหกรรมด้าน
อาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

450,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.0600 พัชราภรณ์ เกียรติ
นิติประวตั ิ
ลิลิต อินทนา 
อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

350,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.0600 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
 

300,000.00 ศวก. 
ที่ 11/1 

0.0750 จ ารัส พูลเกื้อ 

450,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.0800 มงคล พัทธโน 

350,000.00 ศวก.ท่ี 
12/1 

0.0523 สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
นนทรัตน์ พรทรัพย์
มณ ี

4,150,000.00 สคอ. 0.2100 อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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12. คุณภาพสมุนไพรไทย 
รหัส

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

813-
1112-
P043-
M5118-
02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อตรวจรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร/ยาต ารับจาก
สมุนไพร  
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตวัตถดุิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร/ยา
ต ารับจากสมุนไพรของไทย
ให้ได้มาตรฐานสากล  
3.เพื่อส่งเสรมิศักยภาพของ
ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพรของไทยในการ
แข่งขันทางการค้าในตลาด
การค้าเสรีอาเซียน/ตลาด
สากล  
4.เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ภายในประเทศ  
5.เพื่อให้ได้ข้อมูลความ
เสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยด้าน
สมุนไพร  

ผู้ผลิตวัตถดุิบ
สมุนไพร/
ผลิตภณัฑ์จาก
สมุนไพร/ยาต ารับ
จากสมุนไพร ท้ัง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุดิบ/ผลติภณัฑ์/ยา
ต ารับจากสมุนไพร ได้รับ
การตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การขอรับใบ
ประกาศนียบตัร
เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสมุนไพรไทย ปี 
๒๕๖๑ และผ่านเกณฑ์
ประเภทที่ ๑ และ/หรือ
ประเภทที่ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,050,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

20,000.00 ศวก. ที่ 2 0.0100 อโณทัย ศรตีนไชย 

95,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0053 ไตรทศ ขันศริ ิ

20,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0500 นิตยา เพียรทรัพย ์

20,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.0100 กมลทิพย์ จุตาทิศ 

127,500.00 ศวก.ท่ี 8 0.0200 ชุลีพร จันทรเสนา 
เกตุ สินเทศ 
 

40,000.00 ศวก.ท่ี 9 
 

0.0035 ไพริน หาปัญนะ 
กุลธิดา อ าพันธ์
ทอง 
บรรจง กิติรตัน์
ตระการ 

72,500.00 ศวก.ท่ี 10 0.0700 กนกวรรณ มจุริ
นทร์ 
อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสมุนไพร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

25,000.00 ศวก.ท่ี 12 
 
 

0.0400 มงคล พัทธโน 

37,500.00 ศวก.ท่ี 
12/1 

0.0034 มิตรารุณ คล้ายวติ
ภัทร 

40,000.00 สวส. 0.00  

12,500.00 สยวส. 0.00  

20,000.00 สคอ. 0.00  

450,000.00 สวพ. 0.0408 สมจิตร์ เนียมสกลุ 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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13. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

601-
1112-
P071-
M5122-
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาและสรา้ง
ศักยภาพศูนย์แจ้งเตือนภัย 
เฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน เพื่อการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  
2. เพิ่มศักยภาพ อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุม
ขน ในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยสุขภาพใน
ชุมชน  
3. พัฒนาฐานข้อมูล“ระบบ
แจ้งเตือนภัย Single 
Window ”และส่งเสริมให้
มีการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การคุ้มครองผู้บรโิภค  
4. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์

หน่วยบริการปฐม
ภูมิ หมายถึง 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ศูนย์
สุขภาพชุมชน 
สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมิ
นทราชินี และ
สถานีอนามัย
พระราชทานนาม 
จ านวน 500 
หน่วยนับ แห่ง
(อ าเภอ) 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยา 
ศาสตร์

การแพทย์ 
ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝา้
ระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน ท่ีมี
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพไม่
ปลอดภัย ครอบคลมุพื้นท่ี
อ าเภอต่างๆ (เพ่ิมขึ้น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

957,220.00 ศวก.ท่ี 1 0.1000 วิทยาคม ผาพิศาล 

426,280.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.3906 อุกฤษฎ์ สุกใส 

515,780.00 ศวก. ที่ 2 0.0700 อโณทัย ศรตีนไชย 

161,200.00 ศวก.ท่ี 3 0.0216 ไตรทศ ขันศริ ิ
 

149,360.00 ศวก.ท่ี 4 0.0030 ศรัณยา ธาราแสวง 

243,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.1000 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

527,320.00 ศวก.ท่ี 6 0.1000 นิตยา เพียรทรัพย ์

288,720.00 ศวก.ท่ี 7 0.0700 ศุภลักษณ์ พริ้ง
เพราะ 

234,520.00 ศวก.ท่ี 8 0.0400 เกตุ สินเทศ 
 

447,280.00 ศวก.ท่ี 9 
 
 
 

0.0391 ไพริน หาปัญนะ 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแพทย์ในชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

239,840.00 ศวก.ท่ี 10 0.0700 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

438,880.00 ศวก.ท่ี 11 0.0800 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
 

110,120.00 ศวก. 
ที่ 11/1 

0.1000 จ ารัส พูลเกื้อ 

125,160.00 ศวก.ท่ี 12 0.0400 มงคล พัทธโน 

135,320.00 ศวก.ท่ี 
12/1 

0.0304 สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
นนทรัตน์ พรทรัพย์
มณ ี

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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14. โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

608-
1112-
P081-
M5124-
09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสรมิ และสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ไดร้ับการพัฒนา
ระบบคณุภาพตาม
มาตรฐาน  
2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ สามารถ
สนับสนุนการให้บริการ
สุขภาพของสถานพยาบาล
และ หน่วยงานสาธารณสุข
ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
ของโรงพยาบาล
ภาครัฐท่ัว
ประเทศ จ านวน 
946 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยา 
ศาสตร์

การแพทย์ 
ที ่7 

(ขอนแก่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ธ ารงการ
รับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174,000.00 ศวก.ท่ี 1 0.0500 วิทยาคม ผาพิศาล 

144,000.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.0063 อัมรา โยวัง 

144,000.00 ศวก. ที่ 2 0.0700 มธุรส ทาทอง 

171,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0095 เจตน์ วันแต่ง 
 

273,000.00 ศวก.ท่ี 4 0.0021 จุฑารสัมี กุลพันธ์ 

207,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.0500 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

237,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0500 นิตยา เพียรทรัพย ์

390,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.0900 วัจนา ช่างทอง 
ดาราวรรณ เวียง
ยศ 

273,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.0200 เกตุ สินเทศ 
บุญนิภา สุวรรณ
กาล 
ภัทรพร เชยประ
ทุม 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

276,000.00 ศวก.ท่ี 9 
 
 
 

0.0241 ไพริน หาปัญนะ 
บรรจง กิติรตัน์
ตระการ 
บุณยอร ยุทธยงค ์

228,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.0700 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

174,000.00 ศวก.ท่ี 11 0.0400 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
 

63,000.00 ศวก. 
ที่ 11/1 

0.0850 จ ารัส พูลเกื้อ 

159,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.0400 มงคล พัทธโน 

87,000.00 ศวก.ท่ี 
12/1 

0.0079 ทิพวรรณ กังแฮ 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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15. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปีงบประมาณ 2561 
 
 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

609-
1112-
P071-
M5123-
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
การการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการทาง
การแพทย์ และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช 21 แห่ง  
2. เพื่อสนับสนุนให้
ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ และห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช มีระบบ
คุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล และ
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน  
3. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช สามารถสนับสนุน

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
และ
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราช 21 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยา 
ศาสตร์

การแพทย์ 
ที่ 8 

(อุดรธานี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทุก
แห่ง ได้รับการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 
21 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,500,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000.00 ศวก.ท่ี 1/1 0.0126 อัมรา โยวัง 

100,000.00 ศวก. ที่ 2 0.0400 อโณทัย ศรตีนไชย 

50,000.00 ศวก.ท่ี 3 0.0028 ไตรทศ ขันศริ ิ

50,000.00 ศวก.ท่ี 5 0.0500 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

50,000.00 ศวก.ท่ี 6 0.0500 นิตยา เพียรทรัพย ์

100,000.00 ศวก.ท่ี 7 0.0300 วัจนา ช่างทอง 
ธีรวัฒน์ สุภาวัฒน
พันธ ์
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ

รายหน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

ผู้รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการสุขภาพของ
สถานพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข
ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. เพื่อสนับสนุน นโยบาย
รัฐบาลด้านสาธารณสุข ใน
การสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,700,000.00 ศวก.ท่ี 8 0.0900 เกตุ สินเทศ 
 

100,000.00 ศวก.ท่ี 10 0.0700 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

100,000.00 ศวก.ท่ี 11 
 

0.0400 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
 

100,000.00 ศวก.ท่ี 12 0.0300 มงคล พัทธโน 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตัวชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะท่ีพิจารณาแล้วว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชี้วัดท่ีเหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


