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สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรม 

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน บนฐานความเชื่อถือ
ไว้วางใจ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

 
 
พัฒนาขีดสมรรถนะและความ
ทันสมัย ในการตอบสนองต่อ
ปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 
 

1. สามารถตรววิเคราะห์และรายงานผล ที่ตอบสนอง
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบ
ทางห้องปฏิบัติการ 

2. เป็นศูนย์กลางอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพ 

3. สามารถออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง ให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน 

4. มีส่วนร่วมในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติ 
ในสังคมและเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

ระดับความส าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ 
งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ
และทันต่อเหตุการณ์ (5 ระดับ) 

 

1. จ านวนข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ ์(2 ด้าน) 

2. ระดั บความส า เร็ จของการยกระดั บ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความ
ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
(5 ระดับ) 

3. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (100,000 ตัวอย่าง) 

4. จ านวนตัวอย่างปัสาวะที่ได้รับการตรวจ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
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ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล 
 

1. เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย 

2. เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมมืออที่ให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศ 

1. ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและ
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติ การ ใ นระดับ
มาตรฐานสากล (2 ด้าน) 

2. จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย (9 ห้องปฏิบัติการ) 

3. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (ร้อยละ 80) 

4. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มีศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัย
สุขภาพและเฝ้าระวังโรค (2 ด้าน) 

5.  
 

 
ยกระดับระดับองค์กรสู่ 

ความเป็นเลิศ 
 

1. วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
2. พัฒาความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
4. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
5. เป็นองค์การสมรรถนะสูง 

1. เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ร้อยละ 85) 

2. ร้อยละระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ 87) 
3. ร้อยละระดับการให้บริการ (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 

96) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดส าคญักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
 

เป้าหมาย : 80   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 

ค านิยาม: 
• ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาใช้บริการห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์  -

การแพทย์และห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• การได้รับประโยชน์ หมายถึง ผู้รับบริการได้น าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไปใช้ใน

การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 
เก็บข้อมูลโดยการใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตาผ่านแบบส ารวจการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  และประมวลผลโดยใช้สูตรการค านวณ 
ดังนี้ 
 
ร้อยละผู้รับบริการได้รับประโยชน์ฯ = (B/A)*100 

A  = จ านวนผู้รับบริการทั้งหมด 
B  = จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)  
• ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.)  
• ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (สสว.)  
• ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (รส.)  
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) 
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ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัยสุขภาพและเฝ้าระวัง
โรค 
 

เป้าหมาย : 2   หน่วยนับ : ด้าน 
 

ค านิยาม: 
• ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคข้าม

พรมแดน อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีผลให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินตามเกณฑ์กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR,CBRN) และ ASCC Blueprint B5 

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

วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 
เก็บข้อมูลผ่านระบบทะเบียนข้อมูลห้องปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด ใน 2 ด้าน คือ  
1. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านโรค 
2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.)  
• ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร(สคอ.)  
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)  
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จ านวนข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 

เป้าหมาย : 2   หน่วยนับ : ด้าน 
 

ค านิยาม: 
• ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ หมายถึง ข้อมูลอ้างอิงที่สามารถให้ข้อสรุป ข้อแนะน า หรือแก้ปัญหาได้ 2 

ด้าน ได้แก่ ด้านโรคและด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการก าหนดมาตรฐานมาจากผลทดสอบหรือผล
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติการ 

• ความทันสมัย หมายถึง สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันเหตุการณ์ 
 

วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 
ประเมินผลตามฐานข้อมูลข่ าวแจ้ ง เตือนภัย เ พ่ือรองรับการแก้ ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของ

กรมวิ ทยาศาสตร์ ก า ร แพทย์ ที่ กระบวนการพิจารณาโดยผ่ านคณะกรรมการเผยแพร่ ข่ าวสารข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการเผยแพร่ให้แก่ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยจ าแนกตามบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน 2 ด้าน คือ 

1. ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ในด้านโรค 
2. ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   
• คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• ประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ระดับความส าเร็จของการยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 

เป้าหมาย : 5   หน่วยนับ : ระดับ 
 

ค านิยาม: 
ระดับความส าเร็จของการยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง

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 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
2. ประกันคุณภาพยา 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพ่ือรองรับอาเซียนและ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน 

 

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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ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล 
 

เป้าหมาย : 2   หน่วยนับ : ด้าน 
 

ค านิยาม: 
• ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสามารถใน

การด าเนินงานตามเกณฑ์ของมาตรฐานสากลและธ ารงค์รักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าแนกเป็น 2 
ด้านคือ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย)  และด้านป้องกันและ
รักษาโรค (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 

1. โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 
2560 

2. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   
• ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) 
• ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  
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จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย 
 

เป้าหมาย : 9   หน่วยนับ : ห้องปฏิบัติการ 
 

ค านิยาม: 
 ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ใน 9 ด้าน ประกอบด้วยยา สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ชีววัตถุ รังสี
และเครื่องมือแพทย์ 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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ระดับความส าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
 

เป้าหมาย : 5   หน่วยนับ : ระดับ 
 

ค านิยาม: 
 องค์ความรู้ หมายถึง เป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้วเช่นชุดทดสอบ วิธีการตรวจ รูปแบบการด าเนินงาน 
งานวิจัยพัฒนา หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และประมวลผล สรุปและมี
ข้อเสนอแนะ 
 นวัตกรรม หมายถึง ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีพ้ืนฐานจากงานวิจัย พัฒนา 
 ยกระดับ หมายถึง องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ด าเ นินการ
ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 

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 การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง โดยใช้กลยุทธการสร้างพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
สร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการและสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 
อ้างอิง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

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

เป้าประสงค์เ พ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์  

2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน  
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ดังนั้น ในการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ประเมินจากระดับความส าเร็จผลการด าเนินงานของ
โครงการวิจัยในแต่ละด้าน ต้องมากกว่า ระดับ 4 (ร้อยละ 80) 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   
• ส านักยาและวัตถุเสพติด(สยวส.)  
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) 
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จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อน าไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

เป้าหมาย : 100,000   หน่วยนับ : ตัวอย่าง 
 

ค านิยาม: 
 ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่น าไปใช้ในการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง ผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสารเสพติดในของกลางและสารเสพติดในปัสสาวะเพ่ือน าผลไปใช้ในการด าเนินการทาง
อรรถคดี  
 

วิธีการประเมินตัวช้ีวัด: 
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลคือการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถเอาชนะยา

เสพติดได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยความส าเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานในทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาอันได้แก่ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปํญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (demand) และยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี 
(supply) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการน าสู่การปฏิบัติโครงการ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
และการควบคุมตัวยา/สารเคมี   

ทั้งนี้ในการตรวจประเมินตัวชี้วัดผ่านรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดต่อส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   
• ส านักยาและวัตถุเสพติด(สยวส.)  
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) 
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 สรุปความคลาดเลื่อนของงบประมาณและเงินบ ารุง ที่ได้รับจัดสรรกับท่ีรายงานในระบบ DOC ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

รวม 
เงินบ ารุง 

รวม 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณในระบบ DOC 

เงินงบประมาณ 
คลาดเคลื่อน

(ร้อยละ) เงินบ ารุง 
คลาดเคลื่อน

(ร้อยละ) รวม 
คลาดเคลื่อน

(ร้อยละ) 

1 ส านักงานเลขานุการกรม 112,176,100.00 5,354,440.00 117,530,540.00 118,176,100.00 5.35 0.00 -100 118,176,100.00 0.55 

2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,054,000.00 479,900.00 3,533,900.00 3,000,000.00 -1.77 0.00 -100 3,000,000.00 -15.11 

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 809,000.00 300,000.00 1,109,000.00 809,000.00 0 721,505.00 140.5 1,530,505.00 38.01 

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,009,000.00 51,000.00 1,060,000.00 1,000,000.00 -0.89 0.00 -100 1,000,000.00 -5.66 

5 กองแผนงานและวิชาการ 10,641,400.00 1,878,900.00 12,520,300.00 8,986,500.00 -15.55 2,080,000.00 10.7 11,066,500.00 -11.61 

6 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 5,051,000.00 1,637,800.00 6,688,800.00 5,051,004.15 0 1,169,800.00 -28.57 6,220,804.15 -7 

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 76,449,400.00 12,156,930.00 88,606,330.00 51,021,700.00 -33.26 9,921,600.00 -18.39 60,943,300.00 -31.22 

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 41,042,700.00 3,107,060.00 44,149,760.00 42,819,656.00 4.33 6,421,385.00 106.67 49,241,041.00 11.53 

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 25,133,200.00 2,864,900.00 27,998,100.00 26,433,200.00 5.17 1,850,000.00 -35.43 28,283,200.00 1.02 

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 10,624,940.00 12,813,500.00 23,438,440.00 12,374,940.00 16.47 12,813,500.00 0 25,188,440.00 7.47 

11 ส านักยาและวัตถุเสพตดิ 23,591,300.00 5,525,120.00 29,116,420.00 43,262,829.75 83.38 1,355,420.00 -75.47 44,618,249.75 53.24 

12 ส านักเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย  13,248,900.00 5,096,700.00 18,345,600.00 13,058,900.00 -1.43 212,000.00 -95.84 13,270,900.00 -27.66 

13 สถาบันชีววัตถุ 13,999,000.00 415,500.00 14,414,500.00 14,556,000.00 3.98 0.00 -100 14,556,000.00 0.98 

14 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 31,256,500.00 4,559,200.00 35,815,700.00 40,831,500.00 30.63 3,464,800.00 -24.00 44,296,300.00 23.68 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์ 4,247,500.00 6,798,560.00 11,046,060.00 4,085,000.00 -3.83 4,414,000.00 -35.07 8,499,000.00 -23.06 

16 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 
เชียงใหม่ 9,927,190.00 2,850,200.00 12,777,390.00 7,222,815.00 -27.24 0.00 -100 7,222,815.00 -43.47 

17 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 11,284,030.00 2,518,500.00 13,802,530.00 9,580,430.00 -15.10 5,040,600.00 100.14 14,621,030.00 5.93 

18 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก 16,311,130.00 2,635,410.00 18,946,540.00 14,751,930.00 -9.56 0.00 -100 14,751,930.00 -22.14 



 
 

                 I 13                                                                                                                แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ล าดับ หน่วยงาน 
งบประมาณ 

รวม 
เงินบ ารุง 

รวม 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณในระบบ DOC 

เงินงบประมาณ 
คลาดเคลื่อน

(ร้อยละ) เงินบ ารุง 
คลาดเคลื่อน

(ร้อยละ) รวม 
คลาดเคลื่อน

(ร้อยละ) 

19 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค ์ 18,498,450.00 1,843,400.00 20,341,850.00 18,383,380.00 -0.62 200,000.00 -89.15 18,583,380.00 -8.64 

20 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 
สระบรุ ี 73,772,100.00 69,800.00 73,841,900.00 73,772,100.00 0 0.00 -100 73,772,100.00 -0.09 

21 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 16,855,520.00 3,388,310.00 20,243,830.00 15,933,020.00 -5.47 0.00 -100 15,933,020.00 -21.29 

22 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
ชลบุร ี 12,642,330.00 2,916,030.00 15,558,360.00 11,822,130.00 -6.49 7,185,000.00 146.4 19,007,130.00 22.17 

23 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น 13,598,210.00 1,990,070.00 15,588,280.00 11,963,110.00 -12.02 2,625,000.00 31.9 14,588,110.00 -6.42 

24 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธาน ี 88,300,000.00 2,936,920.00 91,236,920.00 87,722,488.00 -0.65 8,785,920.00 199.15 96,508,408.00 5.78 

25 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสมีา 13,847,470.00 1,553,400.00 15,400,870.00 9,823,970.00 -29.06 0 -100 9,823,970.00 -36.21 

26 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี 78,842,580.00 951,300.00 79,793,880.00 76,878,780.00 -2.49 0 -100 76,878,780.00 -3.65 

27 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11     
สุราษฎร์ธาน ี 12,275,490.00 1,076,600.00 13,352,090.00 12,047,490.00 -1.86 984,000.00 -8.60 13,031,490.00     2.40 

28 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 
ภูเก็ต 6,162,680.00 2,255,890.00 8,418,570.00 5,785,880.00 -6.11 714,600.00 -68.32 6,500,480.00 -22.78 

29 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 
สงขลา 11,098,310.00 2,048,990.00 13,147,300.00 5,363,710.00 -51.67 0 -100 5,363,710.00 -59.20 

30 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 
ตรัง 13,766,670.00 1,823,460.00 15,590,130.00 13,392,070.00 -2.72 2,100,000.00 15.17 15,492,070.00 -0.63 

รวมท้ังสิ้น 769,516,100.00 93,897,790.00 863,413,890.00 75,684,500.00 -90.16 0 -100 75,684,500.00 -91.23 
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จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร (เดี่ยว) กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (442 โครงกำร) 
 

ล ำดับ หน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร งบประมำณรวม 

1 ส านักงานเลขานุการกรม 9              591,811,900.00  
2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 3,000,000.00                   
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 1,530,505.00                   
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 1,000,000.00                   
5 กองแผนงานและวิชาการ 14                11,066,500.00  
6 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 6,220,799.15                   
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 56                60,568,600.00  
8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 26                49,173,539.00  
9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 40                28,078,200.00  
10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 19                22,201,000.00  
11 ส านักยาและวัตถุเสพตดิ 9                31,882,749.75  
12 ส านักเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 12                13,274,900.00  
13 สถาบันชีววัตถุ 9                14,556,000.00  
14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 16                37,797,100.00  
15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์ 5 7,759,000.00                   
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่ 10 2,619,525.00                   
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 31                12,644,100.00  
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 25                14,140,400.00  
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค ์ 18                17,160,130.00  
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุร ี 3                73,511,600.00  
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 7                10,860,300.00  
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 17                13,450,800.00  
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 15                11,945,500.00  
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี 18                92,406,308.00  
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสมีา 4 6,605,000.00                   
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี 10                74,284,200.00  
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี 15 7,204,900.00                   

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 12 5,581,400.00                   
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 4 1,590,000.00                   
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 10                11,259,200.00  

รวม 442        1,235,184,155.90  
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จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร (บูรณำกำร) กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (12 โครงกำร) 
ล ำดับ รหัสโครงกำร/

กิจกรรม 
ชื่อโครงกำร งบประมำณ

ทั้งสิ้น 
จ ำนวน

หน่วยงำน 
หน่วยงำน
เจ้ำภำพ 

1 804-1112-P011-
L5739-04, 
804-1112-P031-
L5743-02, 
804-1112-P041-
L5747-06 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

10,000,000.00 11 ส านักงาน
เลขานุการกรม 

2 808-1112-P031-
L5743-04 

โครงการพัฒนาระบบจดัการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk 
management) และพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยตู้ชีวนิรภยัในห้องปฏิบัตกิาร 

3,048,500.00 15 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

3 808-1112-P031-
L5743-35 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาตา้นจุลชีพ 

2,464,000.00 15 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

4 809-1112-P011-
L5739-09 

สนับสนุนการแก้ไขปญัหาผูเ้สพยาเสพติดและ
การควบคุมตัวยา/สารเคม ี

30,240,500.00 
 

15 ส านักยาและ
วัตถุเสพตดิ 

5 809-1112-P022-
L5746-02 

ประกันคณุภาพยา 6,625,500.00 15 ส านักยาและ
วัตถุเสพตดิ 

6 810-1112-P041-
L5747-02 

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

3,780,000.00 15 ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

7 813-1112-P021-
L5745-47 

โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 1,050,000.00 16 สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

8 811-1112-P022-
L5746-12 

โครงการพัฒนาคณุภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภณัฑ์ชุมชนด้านอาหารสูม่าตรฐาน 

1,400,000.00 15 ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

9 811-1112-P022-
L5746-16 

โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั (Food 
Safety) 

9,518,000.00 15 ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

10 811-1112-P032-
L5744-04 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการตรวจ
วิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับ
อาเซียนและ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3,200,000.00 15 ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

11 812-1112-P041-
L5747-02 

โครงการเครือข่ายคณุภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วย
บริการปฐมภูมิ ประจ าปี 2560 

6,300,000.00 16 ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

12 609-1112-P021-
L5745-03 

โครงการบรูณาการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

5,600,000.00 15 ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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แผนงาน/โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน 

 หน่วยงานส่วนกลาง (โครงการเดี่ยว) 

1. ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 801-1112-
P021-L5745-02 

โครงการบริหารจัดการ
ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

0.1 บุคลกร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 
3.) ประสาน  จุลวงษ ์

1,386,200.00 1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและ
วิชาการของกรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ไดร้ับมอบหมาย ได้แก่ 
การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่
ผู้บริหาร และบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการ
วิจัย การประเมินความเสี่ยง และ
วิชาการต่างๆ การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2560 เชิงวิชาการ และ
การจัดท าบัญชีนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร้อยละ 
100 

ไม่ได้ระบุ
หลักการ

และเหตุผล 

2 801-1112-
P021-L5745-04 

โครงการฝึกอบรม การ
ออกแบบกระบวนการวิจัย
และการประเมินความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.2 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 

305,900.00 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการ
ทดสอบความรู้ภายหลังการฝึกอบรม 
ร้อยละ 80 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

3 801-1112-
P021-L5745-06 

โครงการฝึกอบรม การ
เขียนบทความผลงาน
ศึกษาวิจัยเพื่อตีพิมพ ์

0.2 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 

155,550.00 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการ
ทดสอบความรู้ภายหลังการฝึกอบรม 
ร้อยละ 80 

- 

4 801-1112-
P021-L5745-08 

โครงการจดัการความรู้ 
(KM) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ
2560 

0.15 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 

503,250.00 1. ผลส าเร็จของการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือการน าไปใช้ประโยชน์ขององค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้/
ชุมชนนักปฏิบัติ 4 เรื่อง 
 

ไม่ได้ระบุ
หลักการ

และเหตุผล 

5 801-1112-
P021-L5745-10 

โครงการพัฒนาวารสาร
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

0.1 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 
3.) ประสาน  จุลวงษ ์

146,400.00 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
กระบวนการจดัท าวารสารกรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ให้สามารถ
ตีพิมพ์วารสารได้ในเวลาที่ก าหนด 5 
ระดับ 

- 

6 801-1112-
P021-L5745-16 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของส านักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านวิชาการและทบทวน
การบริหารจัดการ 

0.05 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 

146,400.00 1. ร้อยละการด าเนินโครงการที่ส าเร็จ
ตามแผน ร้อยละ 100 

- 

7 801-1112-
P041-L5747-12 

โครงการประชุมสัมมนา 
แนวทางในการตรวจ
ติดตามภายใน (Internal 
audit ) ทุกมาตรฐาน
พร้อมกันISO9001 
ISO/IEC17025 
ISO15189 

0.1 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 

178,150.00 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับการฝึกอบรม 80 ร้อยละ 

- 



 I   18 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ISO/IEC17043 
ISO/IEC17011 

8 801-1112-
P041-L5747-14 

โครงการประชุมสัมมนา 
แนวทางในการประชุม
ทบทวนการบริหาร 
(Management review) 
ทุกมาตรฐานพร้อมกัน 
ISO9001 ISO/IEC17025 
ISO15189 
ISO/IEC17043 
ISO/IEC17011 

0.1 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) นิธิภัทร เนียมสอาด 
2.) ธนัญชนก เดสันเทียะ 

178,150.00 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับการฝึกอบรม 80 ร้อยละ 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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2. ส านักงานเลขานุการกรม 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 804-1112-
P011-L5739-16 

โครงการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.3600 ประชาชน 
สื่อมวลชน 
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน บุคลากร
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

1.) วิระวัญ อินทริง 5,000,000.00 1. จ านวนข่าว บทความ รายงาน ที่
เผยแพร่ 50 เรื่อง 

- 

2 804-1112-
P011-L5739-08 

โครงการจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย 
รักษาความสะอาด 
บ ารุงรักษาสวน บ ารุงและ
ซ่อมแซมต่างๆ 

0.0034 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 10,000,000.0
0 

ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

3 804-1112-
P021-L5745-14 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน
ภารกิจประจ า 

0.0005 บุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 1,500,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

4 804-1112-
P041-L5747-09 

โครงการจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย 
รักษาความสะอาด 
บ ารุงรักษาสวน บ ารุงและ
ซ่อมแซมต่าง ๆ 
 

0.006 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 17,462,900.0
0 

ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

5 804-1112-
P041-L5747-10 

โครงการเช่ารถยนต์ 4 
รายการ 

0.0031 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 9,117,400.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 



 I   20 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

6 804-1112-
P041-L5747-13 

ค่าสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง 

0.0201 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 59,000,000.0
0 

ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

7 804-1112-
P041-L5747-15 

ค่าใช้จ่ายส าหรับงานใน
ภารกิจประจ า 

0.0031 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 9,000,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

8 804-1112-
P061-L5748-11 
 
 

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าพื้นฐาน 0.0024 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 7,095,800.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

9 804-1113-
P061-L5748-12 

การเบิกจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

0.1614 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ณิชาภา ข่าทิพย์พาที 473,635,800.
00 

ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 819-1112-
P041-L5747-01 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2560 

0.5286 หน่วยรับตรวจ
ที่ตั้งอยู๋ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 
จ านวน 19 แห่ง 

1.) นงลักษณ์ พันธ์
สุวรรณ 

809,000.00 1. 1 1 ตัวช้ีวัด ยังไม่แก้ไข
ตัวช้ีวัด 

2 819-2112-
P041-L5747-02 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2560 

0.4714 หน่วยรับตรวจ
ที่ตั้งอยู๋ในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 
จ านวน 19 แห่ง 

1.) นงลักษณ์ พันธ์
สุวรรณ 

721,505.00 1. 1 1 ตัวช้ีวัด ยังไม่แก้ไข
ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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4. กองแผนงานและวิชาการ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 807-1112-
P021-L5745-09 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการความรู้ กอง
แผนงานและวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

0.0190 กองแผนงานและ
วิชาการ 

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 193,700.00 1. ร้อยละของบุคลากรกอง
แผนงานและวิชาการ ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพตามสายงาน ร้อย
ละ 85 

- 

2 807-1112-
P021-L5745-11 

โครงการอบรมการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 

0.0031 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 32,000.00 1. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดท าค าขอ
งบประมาณของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเข้า
รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- 

3 807-1112-
P021-L5745-12 

โครงการประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 
8 อุดรธาน ี

0.0037 ผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 38,300.00 1. รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตาม
แผนงานก่อสร้าง 1 ฉบับ 

- 

4 807-1112-
P021-L5745-13 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์กรมและแผน
ยุทธศาสตร์อาเซียน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท

0.0421 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 430,000.00 1. ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าคู่มือการแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ ร้อยละ 
100 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ย์สู่การปฏิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 807-1112-
P021-L5745-15 

โครงการพัฒนาโปรแกรม
ระบบตดิตาม แผนงาน/
งบประมาณ (DOC) 
ปีงบประมาณ 2560 

0.0521 กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 264,500.00 1. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่
ได้รับการเผยแพร่ 3 ฉบับ 

- 

6 807-1112-
P021-L5745-16 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อน
งานวิจัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

0.0275 กองแผนงานและ
วิชาการ 

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 280,000.00 1. ระดับความส าเร็จในการจดัท า
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
ระดับ 

- 

7 807-1112-
P021-L5745-18 

โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งท่ี 25 ปีงบประมาณ 
2560 

0.4853 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 4,953,000.00 1. รายงานผลการด าเนินงานและ 
ความก้าวกน้าของการด าเนินงาน
ในกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ 
ประจ าปี งบประมาณ 2559 
พร้อมปัญหาอุปสรรค ร้อยละ 100 

- 

8 807-1112-
P021-L5745-20 

โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

0.0098 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 100,000.00 1. ร้อยละของไฟลบ์ทความ
วารสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความถูกต้องการบันทึกข้อมูล
บรรณานุกรมของรายการ
วิทยานิพนธ์ ร้อยละ 90 

- 

9 807-1112-
P041-L5747-07 

โครงการบริหารจัดการ
การด าเนินงานของกอง
แผนงานและวิชาการ 

0.1000 กองแผนงานและ
วิชาการ 

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 2,141,600.00 1. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณและงานด้าน
บริหารจดัการของกองแผนงาน

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

และวิชาการมปีระสิทธิภาพ ร้อย
ละ 90 

10 807-1112-
P041-L5747-08 

โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการถอด
บทเรียนการด าเนินงาน
ของ ปีงบประมาณ 2559 
เพื่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน กองแผนงาน
และวชิาการ ปี 2560 

0.0196 กองแผนงานและ
วิชาการ 

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 200,000.00 1. ได้แนวทางในการด าเนินการ
ด าเนินงานของปี 2560 และจัดท า
แผนปฏิบัติการของกองแผนงาน
และวิชาการ 1 ฉบับ 

- 

11 807-1112-
P041-L5747-10 

การจัดท ารายงานประจ าปี
ของกองแผนงานและ
วิชาการ ปี 59 

0.01020 กองแผนงานและ
วิชาการ 

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 103,400.00 1. ผลการด าเนินงานของกอง
แผนงานและวิชาการไดร้ับการ
เผยแพร่ 1 ฉบับ 

- 

12 807-1112-
P041-L5747-19 

โครงการประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 และตรวจเยีย่ม
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

0.02450 ผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 250,000.00 1. รายงานความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 1 
ฉบับ 

- 

13 807-2112-
P011-L5739-06 

โครงการบริหารจัดการเงิน
บ ารุงกองแผนงานและ
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

0.1000 เจ้าหน้าท่ี
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 2,000,000.00 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดด้านการ
ค้นคว้าวิจัย ร้อยละ 85 

- 

14 807-2112-
P011-L5739-08 

โครงการปรับปรุงห้องสมุด
เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้
ของบุคลากร 

0.0078 เจ้าหน้าท่ีของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 80,000.00 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 85 

- 



 

 I 25 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

15 807-3112-
P011-L5739-17 

โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

0.0974 กองแผนงานและ
วิชาการ 

1.) รุจิราพร แตงผึ้ง 994,500.00 จ านวนบทเรียนที่มีแนวปฏิบัติเป็น
เลิศได้รับการถ่ายทอดจ านวน 1 

เรื่อง 

 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 815-1112-
P022-L5746-01 

โครงการจ้างบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

0.135 ผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ 
ของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ชุติมา โพธ์ิป้อม 1,650,000.00 1. ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 99.5 

- 

2 815-1112-
P022-L5746-02 

โครงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบประชุม
ทางไกลผ่านวดีีทัศน์ 
(Video Conference)
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ 

0.135 1. เจ้าหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ในระดับ
ผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติการ  
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีการ
บ ารุงรักษาจ านวน 
11 แห่ง ในระดับ
ผู้บริหาร และระดับ
ปฏิบัติการ 

1.) กนกพิชญ์ จันทร์
สุวรรณ 

945,000.00 1. ร้อยละความต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบประชุมทางไกล 
ร้อยละ 99.5 

- 

3 815-1112-
P022-L5746-03 

โครงการจดัจ้าง
บ ารุงรักษาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับส าหรับ
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

0.05 เชิงคุณภาพ  
1. มีระบบตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าอย่าง
ชัดเจน เป็นขั้นตอน 

1.) จุฑาฑิตย์ แสน
สะอาด 

49,915.50 1. จ านวนช่ัวโมงท่ีแก้ไขเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าขัดข้อง/ช ารดุให้
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 24 
ช่ัวโมง 

- 



 

 I 27 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

อุปกรณ์เครือข่าย
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ 

เชิงปริมาณ  
2. เครื่องส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับส าหรับ
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์
เครือข่ายมรีะบบการ
ท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐานปลอดภัย
และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  
กิจกรรม : 1. การ
ตรวจสอบการท างาน
เครื่องส ารองไฟฟ้า
ส าหรับห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และอุปกรณ์
เครือข่ายความถี่เป็น
แบบเดือนละ 1 ครั้ง 
2. การบ ารุงรักษา
แบบ On-site 
Service กรณีที่เกดิ
ปัญหาต้องเข้า
ด าเนินการ ความถี่
ตามเหตุที่เกิดขึ้น 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ เวลา 8:00 -
17:00 น 3. การ
บ ารุงรักษาแบบ On-
site Service กรณีที่
ไม่เกดิปัญหาเฉลี่ย
เดือนละ 1 ครั้ง ใน
ระหว่างบ ารุงรักษา 
4. การให้บริการแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน
ผ่านโทรศัพท์ ทุกวัน
ตามวันเวลาราชการ 
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ เวลา 8:00 -
17:00 น 5. การให้
ค าปรึกษาค าแนะน า
กับปญัหาที่เกิดขึ้น
รวมถึงการแก้ปัญหา
ทางโทรศัพท์เพ่ือ
แก้ปัญหาความถีต่าม
เหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์เวลา
8:00-17:00 น 6. 
การติดตั้งอุปกรณ์
ทดแทนกรณีอุปกรณ์
ดังกล่าวในโครงการ



 

 I 29 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

เกิดความเสียหาย
ความถี่ตามเหตุที่
เกิดขึ้น ตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลา 8:00 -17:00 น 

4 815-1112-
P022-L5746-04 

โครงการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศส าหรับ
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์เครือข่าย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ 

0.05 เชิงคุณภาพ 1. มี
ระบบตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ
อย่างชัดเจน เป็น
ขั้นตอน เชิงปริมาณ 
2. เครื่องปรับอากาศ
ส าหรับห้องควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และอุปกรณ์
เครือข่ายมรีะบบการ
ท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน ปลอดภยั
และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

1.) จุฑาฑิตย์ แสน
สะอาด 

49,680.00 1. จ านวนช่ัวโมงท่ีตรวจสอบ 
แก้ไขเครื่องปรับอากาศให้ใช้งาน
ได้เป็นปกติ 24 ช่ัวโมง 

- 

5 815-1112-
P022-L5746-05 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 

0.07 บุคลากรภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) สีหนาท ศิวเสน 120,000.00 1. ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ร้อยละ 100 

- 



 I   30 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

6 815-1112-
P022-L5746-06 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการครุภณัฑ์ (AMS) 

0.07 ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่
พัสดุของแต่ละ
หน่วยงาน และ
บุคลากรภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ชนิสา คุณาวุฒิ 120,000.00 1. ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการครุภณัฑ์ ร้อยละ 
100 

- 

7 815-1112-
P022-L5746-08 

ระบบบรหิารจดัการความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
: ISO 27001 

0.07 ร้อยละ 80 1.) ปัทมา อยู่สิน 154,445.00 1. จ านวนครั้งท่ีจัดอบรม/สมัมนา
ระบบบรหิารจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ : ISO 27001 
3 ครั้ง 

- 

8 815-1112-
P022-L5746-09 

โครงการอบรมสมัมนา
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง 
(DIO) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.08 จ านวน 60 คน 
รายละเอียดดังนี้  
1. ผู้บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง  
2. ผู้บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง 
และผูร้ับผดิชอบดูแล
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
3. วิทยากร  
4. ผู้จัดการประชุม 

1.) อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

400,000.00 1. จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม/
สัมมนาผู้บรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง(DIO) 1 ครั้ง 

- 

9 815-1112-
P022-L5746-11 

โครงการบ ารุงรักษา
ระบบงานและฐานข้อมูล 

0.07 ผู้บริหาร, แพทย,์ 
เภสัช, 
นักวิทยาศาสตร์

1.) พรพิทักษ์ ศรีจันทร์ 200,000.00 1. ร้อยละความส าเร็จการ
บ ารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้อมูล ร้อยละ 100 

- 



 

 I 31 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

การแพทย์ และ
บุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

10 815-1112-
P022-L5746-13 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
รับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห ์

0.07 ผู้บริหาร, แพทย,์ 
เภสัช, 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และ
บุคลากรของกรมฯ 

1.) อาคม สาล ี 136,363.65 1. จ านวนรายงานผลที่ไดร้ับการ
พัฒนาจากระบบ ilab 10 ฉบับ 

- 

11 815-1112-
P022-L5746-15 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการ(เงิน
งบประมาณ) 

0.08 บุคลากรของศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

1,123,595.00 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 

- 

12 815-1112-
P022-L5746-16 

โครงการจ้างเหมาเจ้า
พนักงานธุรการ 

0.02 กลุ่มพัฒนาวิชาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

51,000.00 1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผน ร้อยละ 100 

- 

13 815-1112-
P061-L5748-14 

โครงการสนับสนุน(ค่าเช่า
บ้าน ค่าประกันสังคม) 

0.02 บุคลากรศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

51,000.00 1. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 100 

- 

14 815-2112-
P022-L5746-12 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการ(เงินบ ารุง) 

0.08 บุคลากรของศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.) อนัญญา ประเสริฐ
นิธิบูรณ ์

1,169,800.00 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 818-1112-
P041-L5747-01 

การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

0.25 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กองแผนงาน
และวิชาการและ
หน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าภาพตัวช้ีวัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
2560 ทั้ง 2 มิติ 4 
ด้าน 

1.) ทัชชา สิงหทะแสน 30,000.00 1. ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ
ของกรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 1 ชุด 

- 

2 818-1112-
P041-L5747-02 

การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

0.25 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ทุกตัวช้ีวัด 

1.) ทัชชา สิงหทะแสน 126,000.00 รายงานผลการปฏิบัตริาชการ ของ
กรม รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 
รวมทั้งหมด 4 ชุด 

- 

3 818-1112-
P041-L5747-03 

การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

0.15 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) พัชราภรณ์ กิตติสุนท
โรภาศ 

210,000.00 1. ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
จ านวน 30 ชุด 

- 

4 818-1112-
P041-L5747-04 

การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของหน่วยงานใน
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์

0.15 หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) พัชราภรณ์ กิตติสุนท
โรภาศ 

255,000.00 1. ผลคะแนนการปฏิบตัิราชการ
ของหน่วยงาน ปี 59 จ านวน 31 
ชุด 

- 



 

 I 33 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

การ แพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

5 818-1112-
P041-L5747-05 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

0.2 1. คณะท างาน
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  
2. เจ้าของ
กระบวนงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องหมวด 1 - 
หมวด 7 

1.) นงรักษ์ กิจไธสง 379,000.00 1. รายงานผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐเพื่อสมัครรับรางวัลราย
หมวดอย่างน้อย 1 หมวด 1 หมวด 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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7. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 805-1112-
P021-L5745-11 

การวิจัยและพัฒนาด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

0.1 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1.) จรรยา มีศร ี
2.) สิริมา สายรวมญาต ิ
3.) ศิริพร ทองประกาย
แสง 

2,500,000.00 1. รายงานผลการใช้สารกลุ่มพารา
เบนในผลติภณัฑ์สุขภาพที่ทันสมยั 
และสามารถตอบปัญหา
สาธารณสุขได้ 1 เรื่อง 

- 

2 805-1112-
P022-L5746-12 

การประเมินคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย 

0.1 กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ส านัก
คณะกรรมการ
อาหารและยา  

1.) จรรยา มีศร ี
2.) ละเวง นิลมณ ี
3.) นิทัชชา พลเก่ง 
4.) เมนะกา วิวน 

671,440.00 1. ได้ข้อมูลส าหรบัการเผยแพรส่่ง
กรมฯ และส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
จ านวน 3 เรื่อง 

- 

3 805-1112-
P022-L5746-13 

การตรวจวเิคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

0.1 กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน และ
ประชาชน ที่ส่งตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอาง 
ผลิตภณัฑ์วัตถุ
อันตรายที่ใช้ทาง
สาธารณสุข และ
ผลิตภณัฑ์ทางการ
แพทย ์

1.) จรรยา มีศร ี
2.) สุวรรณา เธียรอังกูร 

663,860.00 1. ข้อมูลคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง และผลิตภณัฑ์วตัถุ
อันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข 2 
เรื่อง 

- 



 

 I 35 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

4 805-1112-
P032-L5744-14 

การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอาง เพื่อรองรับ
อาเซียน / ด่านสินค้า 

0.15 ผู้รับบริการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะหจ์ากภาครัฐ 
และเอกชน 

1.) จรรยา มีศร ี
2.) สุดธิดา หมีทอง 

2,800,000.00 1. พัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์
และการให้บริการตรวจวเิคราะห์
คุณภาพของสมุนไพรใน
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 7 ชนิด 
ได้แก่ มะหาด กาแฟ ฟักข้าว 
อัญชัน มะขาม และมะค าดีควาย  

- 

5 805-1112-
P041-L5747-01 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

0.15 ห้องปฏิบัติการ
เครื่องส าอางของ
ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย 
หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงาน
ภาคเอกชน และ
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศในภมูิภาค
อาเซียน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.) จรรยา มีศร ี
2.) ชมพูกานต์ เธียรชวา
นนท์ 

444,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ - 

6 805-1112-
P041-L5747-09 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วัตถุอันตราย 

0.15 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

1.) จรรยา มีศร ี
2.) ชมพูกานต์ เธียรชวา
นนท์ 

200,000.00 การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการควบคมุคณุภาพ
สารก าจดัศัตรูพืชที่ใช้ทาง
สาธารณสุขตามข้อก าหนดของ
ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (Capacity Building 
on WHO Collaborating 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

Center for Quality Control of 
Pesticide Use in Public 
Health) 5 เรื่อง 

7 805-1112-
P041-L5747-10 

พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ 

0.1 เจ้าหน้าท่ีส านัก
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1.) จรรยา มีศร ี 356,000.00 การพัฒนากลไกการบรหิารงาน
ของส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย ร้อยละ 95 

- 

8 805-1115-
P041-L5747-17 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบรายจ่าย
อื่น) 

0 ห้องปฏิบัติการ
เครื่องส าอางของ
ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย 
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศในภมูิภาค
อาเซียน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.) จรรยา มีศร ี 414,400.00 1. เข้าร่วมประชุมใน
คณะกรรมการวิชาการใน
ต่างประเทศ 3 ครั้ง 

- 

9 805-1115-
P041-L5747-18 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุ
อันตราย (งบรายจา่ยอื่น) 

0 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

1.) จรรยา มีศร ี 285,200.00 1. การเข้าร่วมประชุม 
FAO/WHO/JMPS and CIPAC – 
Meeting 1 ครั้ง 

- 

10 805-1116-
P022-L5746-19 

การตรวจวเิคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย (งบลงทุน) 

0 ห้องปฏิบัติการส านัก
เครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

1.) จรรยา มีศร ี
2.) จิตรลัดดา พลอาสา 

4,728,000.00 1. จ านวนรายการครุภณัฑ์ที่จัดหา
ได้ส าเรจ็ตามระเบียบพัสดุ 8 
รายการ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

11 805-2112-
P041-L5747-15 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านเครื่องส าอางของ
ภาครัฐและเอกชน (เงิน
บ ารุง) 

0.1 นักวิเคราะหจ์าก
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางของ
ภาครัฐและเอกชน 

1.) จรรยา มีศร ี 190,000.00 1. การให้บริการทดสอบความ
ช านาญด้านเครื่องส าอาง 8 
แผนงาน 

- 

12 805-2112-
P041-L5747-16 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวัตถุอันตรายของ
ภาครัฐและเอกชน (เงิน
บ ารุง) 

0.05 นักวิเคราะหจ์าก
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหด์้านวัตถุ
อันตรายของ
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.) จรรยา มีศร ี 22,000.00 1. การให้บริการทดสอบความ
ช านาญด้านวัตถุอันตราย 2 
แผนงาน 

- 

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

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 806-1112-P021-
L5745-02 

โครงการประกันคณุภาพ
และประเมินความเสี่ยง
ของวัคซีน ชีววัตถุเพื่อ
การรักษา และน้ ายา
วินิจฉัยโรคที่ตดิต่อทาง
เลือด 

0.43 ผู้ผลิตชีววัตถุ และ 
หน่วยงานควบคุม
ก ากับด้านชีววัตถ ุ

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

4,500,000.00 1. จ านวนตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจ
วิเคราะห์ 750 ตัวอย่าง 

- 

2 806-1112-P041-
L5747-03 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชีววัตถ ุ

0.29 ห้องปฏฺบัติการชีว
วัตถ ุ

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

3,010,900.00 1. ได้รับการตรวจประเมินจาก
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 
และแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจตดิตามภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 1 ครั้ง 

- 

3 806-1112-P041-
L5747-04 

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ของประเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพวัคซีนไอกรน
ชนิดไร้เซลล ์

0.03 ห้องปฏิบัติการด้าน
วัคซีน สถาบันชีว
วัตถ ุ

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

300,000.00 1. ได้วิธีมาตรฐานตรวจวิเคราะห์
เพื่อควบคุมคุณภาพวัคไอกรนชนิด
ไร้เซลล์ 1 เรื่อง 

- 

4 806-1112-P051-
L5741-01 

ความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์เลือด
ชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่
จ าหน่ายในประเทศไทย
จากไตเตอร์ของ
แอนติบอดีของหมู่เลือด 
ABO และ Rh 

0.05 ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 
2.) กนิษฐา ภูวนาถนรานุ
บาล 

499,800.00 1. รายงานคุณภาพความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ์ทีส่่งให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 1 เรื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

5 806-1112-P061-
L5748-05 

ค่า Fix cost (เงินสมทบ
ประกันสังคม) 

0.005 พนักงานราชการ
สถาบันชีววัตถุ 

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

45,000.00 1. ร้อยละระดับความส าเร็จในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 1 เปอร์เซ็นต ์

- 

6 806-1115-P021-
L5745-06 

โครงการประชุม Expert 
Committee on 
Biological 
Standardization 
(ECBS) 

0.02 ห้องปฏิบัติการของ
สถาบันชีววัตถุ 

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

234,000.00 ร้อยละระดับความส าเร็จในการใช้
จ่ายงบประมาณ 1 เปอรเ์ซ็นต ์

- 

7 806-1115-P021-
L5745-07 

การประชุม ASEAN 
consultative committee 
on standard and quality 
-Pharmaceutical 
products working on 
standard and quality -
Pharmaceutical 
products working group 
(ACCSQ-PPWG ) 

0.02 ห้องปฏฺิบัติการ ของ
สถาบันชีววัตถุ 

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

187,500.00 1. ร้อยละระดับความส าเร็จในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 1 เปอร์เซ็นต ์

- 

8 806-1115-P021-
L5745-08 

โครงการประชุม ASEAN 
Consultative Committee 
on Standards and 
Quality - ASEAN Medical 
Device Committee 
(AMDC) 

0.005 ห้องปฏฺิบัติการด้าน
วัคซีน และ ด้านชีว
วัตถุเพื่อการรักษา 

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

135,500.00 1. ร้อยละระดับความส าเร็จในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 1 เปอร์เซ็นต ์

- 

9 806-1116-P041-
L5747-09 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

0.15 ห้องปฏิบัติการ 
สถาบันชีววัตถุ 

1.) อุบลวรรณ ชัยอารยะ
เลิศ 

5,643,300.00 1. จ านวนรายการครุภณัฑ์ที่จัดหา
แล้วเสร็จ 4 รายการ 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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9. ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 810-1112-P022-
L5746-05 

วิจัยพัฒนาวิธีมาตรฐาน
ทางรังสีและเครื่องมือ
แพทย ์

0.0466 สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ และกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

1.) อติภา ชูแตง 400,000.00 ได้คู่มือการปฏิบตัิงานมาตรฐาน
วิธีการทดสอบเครื่องเฝ้าระวัง
ผู้ป่วย 1 เรื่อง 

- 

2 810-1112-P021-
L5745-03 

การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการส านักรังสี
และเครื่องมือแพทย ์

0.0584 ห้องปฏิบัติการของ
ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

1.) อติภา ชูแตง 500,000.00 1. จ านวนรายการเครื่องมือท่ี
ด าเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ 27 
รายการ 

- 

3 810-1112-P021-
L5745-04 

บริหารจดัการส านักรังสี
และเครื่องมือแพทย ์

0.0584 กลุ่ม/
ห้องปฏิบัติการ/ฝ่าย 

1.) อติภา ชูแตง 500,000.00 1. ร้อยละระดับความส าเร็จในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 96 ร้อยละ 

- 

4 810-2112-P021-
L5745-07 
 

การประเมินคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์ทางเครื่องมือ
แพทย ์

0.5152 ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือแพทย ์1 
และห้องปฏิบตัิการ
เครื่องมือแพทย์ 2 

1.) อติภา ชูแตง 4,414,000.00 1. ร้อยละ 100 ของผลิตภณัฑ์
เครื่องมือแพทย์ท่ีส่งมาตรวจ
วิเคราะหไ์ดร้ับการประเมิน
คุณภาพ 100 ร้อยละ 

- 

5 810-1116-P041-
L5747-06 

จัดหาครภุณัฑ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

0.2000 ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเครื่องก าเนิด
รังสีวินิจฉัย และ
ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือแพทย์ 2 

1.) อติภา ชูแตง 1,945,000.00 1. จ านวนรายการครุภณัฑ์ที่จัดหา
แล้วเสร็จ 3 รายการ 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 808-1112-P021-
L5745-18 

การศึกษาคุณลักษณะ
ของเชื้อ 
Enteroaggregative 
Escherichia coli ใน
ประเทศไทย 

0.0037 กรมควบคุมโรค/
โรงพยาบาล/
บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

1.) ศรีวรรณา  หัทยานา
นนท์ 

190,000.00 1. ข้อมูลคุณลักษณะเชื้อ EAEC 
ในประเทศไทย 1 ข้อมูล 

- 

2 808-1112-P021-
L5745-22 

การตรวจวินจิฉัยเชื้อ
ไวรัสและแบคทีเรีย
สาเหตุก่อโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน ด้วยวิธี 
Multiplex real- time 
PCR (เงินงบประมาณ) 

0.0219 ตัวอย่างอุจจาระ
ผู้ป่วยท่ีมีอาการ
อุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ซึ่งเป็น
ตัวอย่าง สอบสวน
โรค หรือตัวอย่าง
จากโรงพยาบาล
เครือข่ายของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ านวน
ไม่น้อยกว่า 300 
ตัวอย่าง 

1.) โศภิตา กาหลง 
2.) ฐิติพร ใจกว้าง 

1,300,000.00 1. จ านวนตัวอย่างท่ีพบเชื้อที่เป็น
สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง 300 
ตัวอย่าง 

- 

3 808-1112-P021-
L5745-26 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
สัตว์ทดลอง 

0.0169 1. นักทดสอบและ
นักวิจัยของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ 2. 
ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่

1.) นวขนิษฐ์ สัจจานนท์ 1,000,000.00 1. ห้องปฏิบัติการสตัว์ทดลอง
ยังคงสามารถธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพมาตรฐานสตัว์ทดลอง
สากล AAALAC International 
เพื่อให้งานทดสอบและวิจยัที่ใช้
สัตว์ทดลองของ

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

จ าเป็นต้องน าผลการ
ทดสอบใน
สัตว์ทดลองไปใช้
อ้างอิงหรือข้ึน
ทะเบียน
ระดับประเทศ 3. 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาที่น า
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ถูกร้องเรียนโดย
ผู้บริโภคมาให้
ด าเนินการทดสอบ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุก
โครงการมคีวามน่าเชื่อถือและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 40 
เปอร์เซ็นต ์

4 808-1112-P021-
L5745-31 

โครงการส ารวจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจหา
ไวรัสโปลโิอเพื่อ
ตอบสนองการกวาดล้าง
โรคโปลิโอตามพันธะ
สัญญานานาชาต ิ

0.0017 บ่อบ าบัดน้ าเสีย ซึ่ง
ประกอบด้วยโรง
ควบคุมคุณภาพน้ า
ดินแดง ส านักการ
ระบายน้ า 
กรุงเทพมหานคร 
และที่ระบบบ าบัดน้ า
เสียเทศบาลต าบล
บางปลา โดย
องค์การจัดการน้ า
เสีย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

1.) รัตนา ตาเจริญเมือง 
2.) รติกร กัณฑะพงศ์ 
3.) อภิรดี อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 
4.) กรกฏ แดงใหม่ 

103,480.00 1. ร้อยละของการรายงานผลการ
ตรวจแล้วเสร็จภายใน 42 วัน 100 
ร้อยละ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

และสิ่งแวดล้อม จ.
สมุทรสาคร 

5 808-1112-P021-
L5745-36 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

0.0253 ห้องปฏิบัติการที่เปดิ
ให้บริการและ
หน่วยงานสนับสนุน
ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) อุรุญากร จันทร์แสง 
2.) ดวงกมล อัศวุตมาง
กุร 

1,500,000.00 1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 80 
ร้อยละ 

- 

6 808-1112-P021-
L5745-38 

การทบทวนการบริหาร
ระบบคณุภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

0.0004 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในระบบคุณภาพ 
ภายในสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ านวน 
80 คน 

1.) ดวงกมล อัศวุตมาง
กุร 

22,600.00 1. ความส าเร็จของการจัดประชุม 
1 ครั้ง 

- 

7 808-1112-P021-
L5745-53 

การจ าแนกสายพันธ์ุของ
เชื้อ Coxiella burnetii 
ที่พบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
น าโรคและผู้ป่วยของ
ประเทศไทย โดยวิธ ี
multispacer 
sequence typing 
(MST) 

0.0094 แพทย์ สัตวแพทย์ 
นักเทคนิคการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ บุคลากร
สาธารณสุข 

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

560,000.00 1. วิธีทดสอบ 1 วิธี - 

8 808-1112-P021-
L5745-57 

ความชุก อุบัติการณ์ของ
โรคลิชมาเนียและท๊อก
โซพลาสโมซสิในสตัว์

0.0027 สัตว์ (สุนัข และ 
แมว) ในภาคเหนือ, 
ภาค

1.) วัฒนพงศ์ วุทธา 160,000.00 1. สรุปผลการทดสอบและรายงาน
ฉบับสมบรูณ์ 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ทางภาคเหนือ, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
100 ตัวอย่าง 

9 808-1112-P021-
L5745-59 

การศึกษาระดับตะกั่ว 
แคดเมียม ปรอท และ
สารหนูในประชากรไทย 

0.0184 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการควบคุมมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม 
สามารถน าข้อมูลทีไ่ด้
ไปใช้ในการวางแผน
เพื่อการป้องกันหรือ
ควบคุมมลพิษ ก่อนที่
จะมีผลหรืออันตราย
ต่อสุขภาพ 

1.) ดุษฎี พลภัทรพิเศษ
กุล 
2.) สถาพร แรมช่ืน 

1,090,720.00 1. วิธีการตรวจโลหะ จ านวน 4 
ชนิด 

- 

10 808-1112-P021-
L5746-25 

การศึกษาพฤติกรรมการ
ตอบสนองของยุงลาย
บ้านต่อสารเคมีก าจัด
แมลงภายใต้สภาวะโลก
ร้อน (ภายใต้โครงการ
การพัฒนาเพื่อการ
ติดตามและเตือนภยัโรค
น าโดยแมลง โดยใช้
แบบจ าลองจากข้อมูล
ดาวเทียม, GIS และผล
การศึกษาด้านโรคและ
แมลงพาหะในสภาวะ
โลกร้อน) 

0.0022 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการควบคุม
ประชากรยุงลายใน
พื้นที่ศึกษา 

1.) จิตติ จันทร์แสง 
2.) สุนัยนา สท้านไตร
ภพ 
3.) ธ ารงค์ ผลชีวิน 
4.) พรรณเกษม แผ่พร 

132,500.00 1. ข้อมูลพฤติกรรมการตอบสนอง
ของยุงลายต่อสารเคมีก าจัดแมลง 
2 พื้นที่ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

11 808-1112-P021-
L5746-41 

โครงการก าจดัโรคหัด
ตามพันธะสญัญา
นานาชาติ 

0.0184 กระทรวงสาธารณสุข 1.) อัจฉริยา ลูกบัว 
2.) พัชชา อินค าสืบ 
3.) อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณา
วุฒิ 
4.) ประสพชัย อร่าม
รุ่งโรจน ์

1,091,000.00 1. ร้อยละของจ านวนตัวอย่าง
ตรวจวินิจฉัยโรคหดัและหัด
เยอรมันด้วยวิธี ELISA IgM ที่
รายงานผลเข้าสู่ระบบ online 
ของโครงการภายใน 48 ช่ัวโมง 
90 ร้อยละ 

- 

12 808-1112-P022-
L5745-12 
 
 
 

เฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงชนิดซี
โรทัยป์ไวรัสเดงกีใน
ประเทศไทย พ.ศ.2560 

0.0135 โรงพยาบาล
เครือข่าย ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1.) ศิริรัตน์ แนมขุนทด 
2.) ภัทร วงษ์เจริญ 
3.) สุมาลี ชะนะมา 
4.) อริสรา โปษณเจริญ 
5.) พงศ์ศิริ ตาลทอง 

800,000.00 1. ฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออกปี
พ.ศ.2560 1 ชุด 

- 

13 808-1112-P022-
L5746-08 

การประเมินความเสีย่ง
โรคตดิเช้ือริกเกต็เซีย 
โรคสตัว์สู่คนใน
ประชากรพื้นท่ีเสี่ยง 
อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 

0.0051 ตัวอย่างเลือดครบ
ส่วนของประชากรใน
พื้นที่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จ านวน 
800 ตัวอย่าง 

1.) เดชา แปงใจ 
2.) วัชรี สายสงเคราะห ์
3.) ชลลดา มีทรัพย ์
4.) ศุภลักษณ์ ยะแสง 

305,000.00 1. เช้ือก่อโรคประจ าถิ่นหรือเชื้อ
อุบัติใหม่ที่พบ 1 ข้อมูล 

- 

14 808-1112-P022-
L5746-20 

การเฝา้ระวังการกลาย
พันธุ์และการดื้อยาของ
เชื้อไข้หวัดใหญ/่ไข้หวัด
นกและเช้ือไวรัสทางเดิน
หายใจท่ีเป็นปัญหา
สาธารณสุข 

0.1012 ผู้บริหาร แพทย์ 
เจ้าหน้าท่ีส านัก
ระบาด กรมควบคุม
โรค 

1.) มาลินี จิตตกานต์
พิชย์ 

6,000,000.00 1. จ านวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับ
การตรวจวเิคราะห์เช้ือไข้หวดั
ใหญ่/ไขห้วัดนกและไวรัสระบบ
ทางเดินหายใจท่ีเป็นปญัหา
สาธารณสุข 900 ตัวอย่าง 

- 

15 808-1112-P041-
L5747-10 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การก าหนด
ทิศทาง และการ

0.0041 1. อธิบดี/รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  

1.) นภวรรณ เจนใจ 
2.) วราลักษณ์ เลิศสภุาง
คกูล 

340,000.00 1. ความส าเร็จของการจัดประชุม 
เชิงปฎิบัติการก าหนดทิศทาง และ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่ การ

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่
การปฏิบัติ ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

2.ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการและที่
ปรึกษาสถาบันฯ  
3. หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/
งาน/โครงการ องค์
ประชุมสถาบันฯ 
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  
4. คณะท างาน รวม
ทั้งสิ้น 60 คน 

ปฏิบัติของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2560 1 ครั้ง 

16 808-1112-P041-
L5747-12 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 9 เดือน ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

0.0045 บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข้อง และ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
อดีตข้าราชการ ของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ านวน 
70 คน 

1.) นภวรรณ เจนใจ 
2.) วราลักษณ์ เลิศสภุาง
คกูล 

372,400.00 1. ความส าเร็จของการจัดประชุม
เชิงปฎิบัติการการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 1 ครั้ง 

- 

17 808-1112-P041-
L5747-14 

สนับสนุนงานกีฏวิทยา 0.0024 หน่วยงานภายใน
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข และ
หน่วยงานภายนอก 

1.) จิตติ จันทร์แสง 200,000.00 1. 
?????????????????????????????? 
2,000,000 ??? 2000000 ??? 

ยังไม่แก้ไข
ตัวช้ีวัด 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

18 808-1112-P041-
L5747-16 

การพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2560 (ส่ง
บุคลากรของสถาบันเข้า
ร่วมการประชุมอบรม
สัมมนา ณ หน่วยงาน
ภายนอก) 

0.0122 ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงินบ ารุง 
และบุคลากรของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) นภวรรณ เจนใจ 
2.) วราลักษณ์ เลิศสภุาง
คกูล 
3.) กมลพรรณ ครึ้มยา
นาง 

1,000,000.00 1. บุคลากรของสถาบันฯทีร่้องขอ
เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา 
ณ หน่วยงานภายนอก สามารถ
เข้าร่วมได้ตามที่ร้องขอ 100 คน 

- 

19 808-1112-P041-
L5747-22 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
กลาง Pulsed-Field 
Gel Electrophoresis 

0.0012 นักวิจัย/นักวิเคราะห์ 
จากห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ภายใน
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) ศรีวรรณา  หัทยานา
นนท์ 

100,000.00 1. ผลประเมินความพึงพอใจ 85 
ร้อยละ 

- 

20 808-1112-P041-
L5747-27 

การพัฒนาคุณภาพ
อาหารเลี้ยงเช้ือและ
เครื่องมือปลอดเชื้อ 

0.0034 ห้องปฏิบัติการทุก
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) ทิพมาศ สุทธิวราคม 200,000.00 1. ความพึงพอใจในการให้บริการ 
90 เปอร์เซนต ์

- 

21 808-1112-P041-
L5747-30 

การพัฒนา/ธ ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

0.0037 บุคลากรและ
ผู้รับบริการของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) จิตติ จันทร์แสง 300,000.00 1. ร้อยละของกิจกรรมที่
ด าเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 80 ร้อยละ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

22 808-1112-P041-
L5747-45 

สุขภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยในสถานท่ี
ท างาน 

0.0244 1. ห้องปฏิบัติการ
ด้านโรคติดเชื้อและ
ไม่ตดิเช้ือภายใน
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข อาคาร 
๑ ๙ ๑๐ อาคารซา
ซากาวะอุทิศ อาคาร
สัตว์ทดลอง  
2. ห้องปฏิบัติงาน
หน่วยงานสนับสนุน
ภายในสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข อาคาร 
๑ , ๙ , ๑๐ อาคาร
ซาซากาวะอุทิศ 
อาคารสตัว์ทดลอง 

1.) สุพิชฌาย์ เติมเสรีกุล 2,000,000.00 1. ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ 80 ร้อยละ 

- 

23 808-1112-P041-
L5747-47 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการโรคตดิ
เชื้ออุบัติใหม่ 

0.0066 ผู้รับผิดชอบ
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่ 
(EID-Lab Network) 
จากศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
โรงพยาบาลในส่วน

1.) อจัฉรียา อนุกูล
พิพัฒน์ 
2.) นันทวรรณ เมฆา 
3.) ฐิติพร ใจกว้าง 

543,200.00 1. จ านวนเครือข่ายห้องปฏิบตัิการ
โรคตดิเช้ืออุบัติใหม่ที่ได้รับการ
อบรม 80 แห่ง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ภูมิภาค และ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ านวน 
80 คน 

24 808-1112-P041-
L5747-49 

โครงการสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการกลาง 
ฝ่ายทรัพยากรกลางทาง
ห้องปฏิบัติการ 

0.0024 1.ตัวอย่างจากการ
วิจัยทั้งใน
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กรมควบคุม
โรค และหน่วยงาน
อื่น  
2.โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั 
หน่วยงานราชการ
และหน่วยงาน
เอกชนท่ีมีความ
ประสงค์จะใช้บริการ
เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง
ในการควบคุม
คุณภาพการทดสอบ 
การศึกษาวิจัยตา่งๆ 
และการเรียนการ
สอน  
3.บุคลากร
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์

1.) อัจฉรียา อนกุูลพิพัฒน ์
2.) พนิดา เกษรประเสริฐ 
3.) วรรณพร จรูญลักษณ์ค
นา 

200,000.00 1. ร้อยละความทันเวลาของการ
ให้บริการ 90 ร้อยละ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

สาธารณสุข ที่ท าวิจัย
ศึกษาล าดับสาร
พันธุกรรม และ
บุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอก
สถาบันฯ  
4.งานวิจัยและงาน
ชันสูตรโรคตดิเช้ือ
อันตรายรา้ยแรงซึ่ง
อาจเป็นโรคอุบตัิใหม่
หรือโรคอุบตัิซ้ า ของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

25 808-1112-P041-
L5747-56 

การจัดการความรู้ด้าน
พิษวิทยา ประจ าปี 
2560 

0.0059 เจ้าหน้าท่ีห้อง
ปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะห์ทาง
พิษวิทยา/เจ้าหน้าท่ี
จากหน่วยงาน
ส่วนกลาง และศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 
39คน 

1.) อภิวัฏ ธวัชสิน 350,000.00 1. จ านวนผู้เข้าอบรม 39 คน - 

26 808-1112-P041-
L5747-61 
 

การเก็บรักษาเซลล์
ลูกผสม 

0.0015 หน่วยงาน
สาธารณสุขท่ีน า
แอนติบอดีหรือชุด
ทดสอบไปใช้งาน 

1.) พิไลลักษณ์ อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 

120,000.00 1. เตรียมแอนติบอดีบรสิุทธ์ิ
ส าหรับการผลิตชุดทดสอบ 2 ขนิด 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

27 808-1112-P041-
L5747-63 

การตรวจวเิคราะห์เช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี 
MALDI-TOF MS, 
VITEK และวิธีเพาะเชื้อ 

0.0022 โรงพยาบาล ส านัก
ระบาดวิทยา 
มหาวิทยาลยั 

1.) พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ 
โอกาดะ 
2.) สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ 

130,000.00 1. ได้ข้อมูลสเปคตรัมของเชื้อที่พบ
ในประเทศไทย 1 เรื่อง 

- 

28 808-1112-P041-
L5747-65 

โครงการงานสนับสนุน
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

0.0585 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของ
หน่วยงานภายในของ
สถาบันฯ มีการวาง
ระบบท่ีชัดเจน 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ในการบริการ 

1.) ประคอง ศรีบรรทัดทอง 
2.) สุรีรัตน์ หนูพิมทอง 

4,800,000.00 1. วิธีทดสอบ 1 วิธี ตัวช้ีวัดใหไ้ม่
สอดคล้อง

กับวัตุ
ประสงค์ของ

โครงการ 

29 808-1112-P041-
L5747-70 

การพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

0.0024 ข้าราชการและ
บุคลากรทุกคนที่
ปฏิบัติงานใน
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) พิไลลักษณ์ อัคค
ไพบูลย์ โอกาดะ 
2.) สุขใจ ผลอ าไพสถิตย ์
3.) ฐิติพร ใจกว้าง 
4.) สุภาวดี สายแถม 

200,000.00 1. บุคลากรภายในสถาบันฯ ไดร้ับ
การปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรม ร้อย
ละ 85 

- 

30 808-1112-P051-
L5742-08 

โรคไขซ้ิกา: พัฒนาวิธี
ตรวจและระบาดวิทยา
ในประเทศไทย 

0.0070 ส านักระบาดวิทยา 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั 

1.) ศิริรัตน์ แนมขุนทด 
2.) ภัทร วงษ์เจริญ 
3.) สุมาลี ชะนะมา 
4.) อริสรา โปษณเจริญ 
5.) พงศ์ศิริ ตาลทอง 
 
 
 

413,000.00 1. ตรวจสารพันธุกรรมไวรสัซิกา 
200 ตัวอย่าง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

31 808-1112-P051-
L5742-39 

การศึกษาพันธุกรรมของ
ไวรัสหัด คางทูมและหัด
เยอรมัน สายพันธ์ุที่แยก
ได้ในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-
2560 

0.0160 กระทรวงสาธารณสุข 1.) อัจฉริยา ลูกบัว 
2.) พัชชา อินค าสืบ 
3.) อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ 

949,100.00 1. สามารถวิเคราะห์หาสายพันธ์ุ
ไวรัสหัด คางทูม หัดเยอรมัน
จ านวนรวมทั้งสิ้น 30 สายพันธ์ุ 

- 

32 808-1112-P051-
L5745-13 

การผลิตชุดน้ ายา
วินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิ
กาโดยเทคนิค Real-
time RT-PCR 

0.1063 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1.) ศิริรัตน์ แนมขุนทด 
2.) ภัทร วงษ์เจริญ 
3.) สุมาลี ชะนะมา 
4.) อริสรา โปษณเจริญ 
5.) พงศ์ศิริ ตาลทอง 

6,300,000.00 1. จ านวนชุดน้ ายาที่ผลติ 15000 
ตัวอย่าง 

- 

33 808-1112-P052-
L5740-46 

การศึกษาความสามารถ
ในการยับยั้งไวรสัหดั
สายพันธ์ุท้องถิ่นที่แพร่
ระบาดในปัจจุบันใน
ตัวอย่างน้ าเหลืองจากผู้
ได้รับวัคซีน ผู้ป่วยโรค
หัดที่มีประวัติได้รับ
วัคซีนและผู้ได้รับการ
กระตุ้นโดยธรรมชาต ิ

0.0059 กรมควบคุม
โรคตดิต่อ  
กระทรวงสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  
องค์การอนามัยโลก 

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

350,000.00 1. จ านวน standard control 
serum 1 ชนิด 

- 

34 808-1112-P053-
L5742-16 

การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองและภูมิ
สารสนเทศส าหรับการ
ติดตามและการเตือนภัย
โรคที่น าโดยแมลงใน
สภาวะโลกร้อน(การ

0.0083 พื้นที่ศึกษา 4 ภาค
ของทั้งประเทศ 

1.) อุรุญากร จันทร์แสง 
2.) จิตติ จันทร์แสง 
3.) สุนัยนา สท้านไตรภพ 
4.) นิตยา เมธาวณิชพงศ ์

491,500.00 1. 
????????Models???????????????
???????????????????? 2 Models 

ยังไม่แก้ไข
ตัวช้ีวัด 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

พัฒนาการติดตามและ
การเตือนภยัโรคที่น า
โดยแมลงโดยใช้
แบบจ าลองจากข้อมูล
ดาวเทียมGISและผล
การศึกษาด้านโรคและ
แมลงพาหะทาง
ห้องปฏิบัติการในสภาวะ
โลกร้อน) 

35 808-1112-P053-
L5742-23 

การพัฒนาวิธี PCR-
Reverse Dot Blot 
Hybridization ส าหรับ
ตรวจหามิวเตช่ันของ 
เบต้าธาลสัซเีมีย 

0.0065 ถ่ายทอดให้กับศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อการ
ตรวจหาเบต้าธาลัสซี
เมียในพ้ืนท่ี 

1.) สาวิตรี ด้วงเรือง 
2.) พิมพ์มาดา อณพัชทัศ
พงศ์ 
3.) วราลักษณ์ เลิศสุภางคกูล 
4.) อารีรัตน์ ขอไชย 
5.) สุภาวดี สายแถม 

385,000.00 1. เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 1 
เรื่อง 

- 

36 808-1112-P053-
L5742-34 

การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของชนิด 
การแพร่กระจาย และ
ความหนาแน่นของยุง
พาหะน าโรคมาลาเรยี 
รวมทั้งการส ารวจศัตรู
ธรรมชาตเิพื่อการเตือน
ภัยในสภาวะโลกร้อน 

0.0074 จังหวัดที่เป็น
พรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

1.) อุรุญากร จันทร์แสง 
2.) จิตติ จันทร์แสง 
3.) นิตยา เมธาวณิชพงศ ์

441,400.00 1. แผนท่ี GIS แสดงชนิด การ
แพร่กระจาย และความหนาแน่น
ของยุงพาหะน าโรคมาลาเรีย 1 
แผนที ่

- 

37 808-1112-P053-
L5742-43 

การพัฒนาวิธีตรวจหา
เชื้อ Campylobacter 
spp Salmonella 

0.0078 ผู้วิจัยจะเผยแพร่
ข้อมูลให้กับ
ห้องปฏิบัติการและ

1.) ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
2.) ชุติมา จิตตประสาทศีล 
3.) ภัทรภร ชัยชนะ 

461,300.00 1. พัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ 
Campylobacter spp 

- 



 I   54 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

Escherichia coli ด้วย
วิธี Multiplex PCR 

เครือข่ายตา่งๆใน
ประเทศ และ
ห้องปฏิบัติการสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

Salmonella Escherichia coli 
ด้วยวิธ ีMultiplex PCR 1 วิธี 

38 808-1112-P053-
L5742-69 

การพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลโดยวิธีดเีอ็นเอ
บาร์โคด้ส าหรับการ
ตรวจสอบพิษ กลุม่ 
Cyclic peptide 
Alkaloid muscarine 
และ Gastrointestinal 
related toxins ในเห็ด
พิษ 
 
 

0.0074 ตัวอย่างเห็ด 1.) สิทธิพร ปานเม่น 
2.) ศิริวรรณ ลือดัง 

440,000.00 1. ฐานข้อมูลล าดบันิวคลีโอไทด์ 
50 ตัวอย่าง 

- 

39 808-1113-P021-
L5745-37 

การฟื้นฟูความรู ้ 0.0031 กลุ่มเป้าหมาย : ครั้ง
ที่ ๑ บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ านวน 
๕๐ คน ครั้งท่ี ๒ 
จ านวน ๒๐๐ คน 
ครั้งท่ี ๓ จ านวน ๖๐ 
คน 

1.) ดวงกมล อัศวุตมางกุร 184,800.00 1. ความส าเร็จของการจัดการ
ฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพ 3 
ครั้ง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

40 808-1113-P041-
L5747-56 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาการ
จัดท า antibiogram 
เพื่อเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพตามมาตรฐาน 
CLSI 

0.0020 นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์หรือนัก
เทคนิคการแพทย์
จากศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 
15 คน 

1.) เอกวัฒน์ อุณหเลขกะ 
2.) วันทนา ปวีณกิตติพร 

160,000.00 1. ด าเนินการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสร็จสิ้น 1 ครั้ง 

- 

41 808-1113-P041-
L5747-71 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายเช้ือแบคทีเรีย
ดื้อยาต้านจลุชีพ 

0.0265 นักเทคนิคการแพทย์, 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และเจ้า
พนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จาก
โรงพยาบาล ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) เอกวัฒน์ อุณหเลขกะ 
2.) วันทนา ปวีณกิตติพร 

1,573,000.00 1. ด าเนินการจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสร็จสิ้น 1 ครั้ง 

- 

42 808-1114-P031-
L5744-51 

ค่าสมาชิก IANPHI 0.0017 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ สวส 

1.) นภวรรณ เจนใจ 100,000.00 1. จ านวนเรื่อง 1 เรื่อง - 

43 808-1115-P051-
L5741-67 

โครงการทดลองใช้วิธี
ทางชีวโมเลกุลเพื่อ
ควบคุมและป้องกันโรค
ติดเชื้อแบคทีเรยีก่อโรค

0.0034 ทดสอบ 1.) ศิริพร จันทน์โรจน ์ 200,000.00 1. การน าเสนอผลงานท่ีได้ 2 
ผลงาน 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ทางเดินอาหารใน จ.
ตาก 

44 808-1115-P051-
L5741-68 

การตรวจหาและจ าแนก
เชื้อสาเหตุของโรค
อุจจาระร่วงในผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในประเทศ
ไทยโดยวิธีทางอณู
ชีววิทยา/จีโนมิกส์ และ
การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคชนิดใหม ่

0.0067 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับห้องปฏิบัติการ
อื่นๆที่สนใจ 

1.) ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
2.) ศิริพร จันทน์โรจน ์
3.) สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ 

400,000.00 1.น าเสนอผลงาน 1 เรื่อง - 

45 808-1115-P051-
L5742-57 

การสังเคราะห์ Viral 
Like Particles เพื่อ
พัฒนาวิธีการตรวจหา
ระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัส
โนโร 

0.0025 หน่วยงานท่ีน าไปใช้
ประโยชน์: แพทย์
และบุคลากรทาง
สาธารณสุข กรม
ควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

1.) รัตนา ตาเจริญเมือง 
2.) เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต 
3.) รติกร กัณฑะพงศ์ 
4.) ผกาพรรณ สิงห์ชัย 
5.) สมปอง อุปชัย 
 

150,000.00 1. จ านวนชุดทดสอบเพื่อตรวจหา
ระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโนโรโดย
วิธี ELISA 1 ชุดทดสอบ 

- 

46 808-1115-P053-
L5742-08 

การแยกสายพันธ์ุเชื้อวัณ
โรคด้วยวิธมีาตรฐานใหม่
และการประยุกต์ใช้เพื่อ
ศึกษาระบาดวิทยาวัณ
โรค (โครงการย่อยท่ี 3 
ภายใต้แผนงานวิจยั 
RCC-ERI) 

0.0034 ห้องปฏิบัติการ
ภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และสนใจ 

1.) เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 200,000.00 1. วิธีการแยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรค 
2 วิธี 

- 

47 808-1115-P053-
L5742-18 

การศึกษาการดื้อยาของ
เชื้อวัณโรคและระบาด

0.0219 ห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

1.) เบญจวรรณ เพชร
สุขศิร ิ

1,300,000.00 1. ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ 1 
จ านวน 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

วิทยาโมเลกุลวณัโรคดื้อ
ยา 1 

และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและสนใจ 

48 808-1115-P053-
L5742-20 

การพัฒนาวิธีทดสอบ
ความระคายเคืองต่อ
ดวงตาด้วย 
Reconstituted three 
dimensional cornea 
cell models 

0.0166 นักวิจัยหรือ
หน่วยงานท่ีทดสอบ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ด้านความปลอดภยั
ต่อดวงตา 

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

986,000.00 1. รูปแบบการทดสอบ 1 วิธี - 

49 808-1115-P053-
L5742-28 

สายพันธ์ุของเชื้อไวรัส 
ก่อโรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน และ ไวรสัตับ
อักเสบ เอ และ อี ใน
แหล่งน้ า ที่สัมพันธ์กับ
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
อาหาร 

0.0164 แพทย์และบุคลากร
ทางสาธารณสุข กรม
ควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

1.) รัตนา ตาเจริญเมือง 
2.) เกรียงศักดิ์ ฤชุ
ศาศวัต 
3.) รติกร กัณฑะพงศ์ 
4.) ผกาพรรณ สิงห์ชัย 

970,000.00 1. จ านวนข้อมูล 3 ข้อมูล - 

50 808-1115-P053-
L5742-55 

การศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อโรค
อาหารเป็นพิษในเนื้อไก่
และคน 

0.0133 ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายในประเทศ 
และห้องปฏิบตัิการ
สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

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

787,000.00 1. ได้เผยแพร่ข้อมลูในวารสารหรอื
การประชุมวิชาการ 1 เรื่อง 

- 

51 808-1115-P053-
L5742-64 

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxinด้วย
วิธีอิมมูโนโครมาโทก
ราฟ ี

0.0149 ประโยชนส์ู่ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
โรงพยาบาลต่างๆ 

1.) อภิชัย ประชาสุภาพ 
2.) พรทิพย์ เช้ือแพ่ง 
3.) ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย ์
4.) ปนัดดา เทพอัคคร 
5.) สกุลรัตน์ สุนทรฉัต

884,000.00 1. ได้ชุดทดสอบที่มคีุณภาพ
สามารถน าไปใช้เป็นครื่องมือใน
การแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ 1 ชุด 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

และอุตสาหกรรม
อาหาร 

ราวัฒน ์
6.) กรัณย์ สุทธิวราคม 
7.) ชุติมา จิตตประสาทศีล 
8.) ธนิตชัย ค าแถลง 
9.) กชรัตน์ จงปิติทรัพย์ 
10.) กฤศมน โสภณดิลก 
11.) นงลักษณ์ พุทธิรักษก์ุล 
12.) อณิชา เลื่องชัยเชวง 

52 808-2112-P021-
L5745-20 

การตรวจวินจิฉัยเชื้อ
ไวรัสและแบคทีเรีย
สาเหตุก่อโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน ด้วยวิธี 
Multiplex real- time 
PCR (เงินบ ารุง) 

0.0118 ตัวอย่างอุจจาระ
ผู้ป่วยท่ีมีอาการ
อุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ซึ่งเป็น
ตัวอย่าง สอบสวน
โรค หรือตัวอย่าง
จากโรงพยาบาล
เครือข่ายของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ านวน
ไม่น้อยกว่า 300 
ตัวอย่าง 

1.) โศภิตา กาหลง 
2.) ฐิติพร ใจกว้าง 

700,000.00 1. จ านวนตัวอย่างทีพบเชื้อสาเหตุ
ก่อโรคอุจจาระร่วง 300 ตัวอย่าง 

- 

53 808-2112-P021-
L5745-66 

โครงการเตรยีมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข เพื่อรองรบั
โรคระบาด 

0.0557 ห้องปฏิบัติการหน่วย
วินิจฉัยโรคกลางและ
ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของ
สถาบันวิจัย

1.) นันทวรรณ เมฆา 
2.) โศภิตา กาหลง 
3.) ฐิติพร ใจกว้าง 

3,300,000.00 1. จ านวนกลุ่มโรคระบาดที่
ห้องปฏิบัติการสามารถเฝ้าระวัง
และตรวจวิเคราะหไ์ด้ 2 กลุ่มโรค 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

54 808-2112-P041-
L5747-68 

โครงการงานสนับสนุน 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

0.0722 หน่วยงานภายใน
สถาบันฯ จ านวน 1 
หน่วยงาน 

1.) ประคอง ศรีบรรทดั
ทอง 

5,921,600.00 1. วิธีทดสอบ 1 วิธี - 

55 808-1112-P041-
L5747-72 

การจัดการความรู้ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ประจ าปี 
2560 

0.0018 บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.) พิมพ์มาดา อณพัชทัศ
พงศ์ 
2.) เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต 
3.) สิทธิพร ปานเม่น 

150,000.00 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม/น า
ความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ดไ้ม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

- 

56 808-1116-P031-
L5743-73 

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 รายการ 

0.1225  ….. 1.) สุรีรัตน์ หนูพิมทอง 7,260,000 1. วิธีทดสอบ 1 วิธี ไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมา

ย 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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11. สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 813-1112-P021-
L5745-07 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

0.0058 ภาครัฐ/เอกชน ที่ใช้
บริการของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต ์ 160,000.00 1. จ านวนระบบท่ีสถาบันวิจยั
สมุนไพรด าเนินการตามระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2015 และ 
ISO/IEC 17025:2005 2 ระบบ 

- 

2 813-1112-P021-
L5745-34 

บริหารจดัการกลาง 0.0985 บุคลากรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) กุลชญา ไชยราช 
3.) พัฒนฉัตร การวุฒิ 
4.) อังคณา พิมพา 

2,460,000.00 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรพัฒนาตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 1 แห่ง 

- 

3 813-1112-P021-
L5745-39 

โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย ์

0.024 1. เกษตรกร/ชุมชน
แหล่งปลูกสมุนไพร 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการแพทย์แผน
ไทย 
3. หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.) นงนุช มณีฉาย 
2.) ประถม ทองศรีรักษ์ 

600,000.00 1. ผลิตกล้าสมุนไพร ให้การศึกษา
ดูงาน และให้การสนับสนุนกล้า
สมุนไพรเพื่อส่งเสรมิการปลูก
ให้แก่เกษตรกรทีส่นใจ 40000 ต้น 

- 

4 813-1112-P021-
L5745-40 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

0.0153 บุคลากรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) กุลชญา ไชยราช 
3.) พัฒนฉัตร การวุฒิ 
4.) อังคณา พิมพา 

700,000.00 1. บุคลากรของสถาบันวิจัย
สมุนไพรได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 

- 

5 813-1112-P021-
L5746-11 

การศึกษาฤทธ์ิต้านการ
อักเสบของสมุนไพรใน
เซลล์ภูมิคุม้กัน
เพาะเลี้ยง 

0.0082 นักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1.) เดชมนตรี วจีสุนทร 
2.) ฐิติพร ทับทิมทอง 

200,000.00 ได้ข้อมลูฤทธิ์ต้านการอักเสบ และ
กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด
สมุนไพร 1 เรื่อง 

- 



 

 I 61 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

6 813-1112-P021-
L5746-12 

การศึกษาฤทธ์ิลดไขมัน
ของสมุนไพรในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลอง 

0.036 ผู้ที่สามารถน าข้อมลู
สารสกัดสมุนไพร 
และ/หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดไปใช้ประโยชน์
ได้ ได้แก่ นักวิจัย
หรือประชาชน
ผู้สนใจ ผูผ้ลติ
ผลิตภณัฑ์ทางเลือก
เพื่อสุขภาพจาก
สมุนไพร ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/ 
องค์การเภสัชกรรม/ 
มหาวิทยาลยั 

1.) สดุดี รัตนจรสัโรจน ์ 900,000.00 1. เรื่อง 1 เรื่อง แก้ไขตัวช้ีวัด 

 

7 813-1112-P021-
L5746-14 

การศึกษาฤทธ์ิลดน้ าตาล
ของสารสกัดสมุนไพร
โดยการกระตุ้นการขน
ถ่ายกลูโคสในเซลลไ์ขมัน 
3T3-L1 และ เซลล์
กล้ามเนื้อ L6 

0.016 ข้อมูลจากการศึกษา
ครั้งนี้อาจน าไปสู่
การศึกษาใน
สัตว์ทดลองทางด้าน
ประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และสมบตัิ
การดูดซมึของสาร
สกัดจากสมุนไพร 
เป็นต้น รวมทั้งอาจ
น าไปใช้เป็นแนวทาง

1.) สุภัชฌา พูนศรัทธา 400,000.00 1. เรื่อง 1 เรื่อง - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ส าหรับงานวิจยั
สมุนไพรทางคลินิก 
เพื่อการพัฒนา
สมุนไพรสูผ่ลติภณัฑ์
ยาต่อไป 

8 813-1112-P021-
L5746-27 

โครงการการพัฒนา
โรงงานต้นแบบผลิต
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรตาม
มาตรฐาน GMP 

0.028 ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร และ
ประชาชนท่ัวไป 

1.) พรศรี ประเสริฐวาร ี
2.) เสาวณีย์ ทองด ี
3.) ปิยะวรรณ บูชา 
4.) บุญญาณี ศภุผล 

700,000.00 1. ผลิตภัณฑส์มุนไพร 1 
ผลิตภณัฑ ์

- 

9 813-1112-P021-
L5746-44 

โครงการบรูณาการ
ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อ
การสื่อสารผ่าน
โปรแกรมประยุกต์บน 
Smart Phone 

0.0437 ผู้รับบริการ 
ประชาชนท่ัวไป 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) กุลชญา ไชยราช 
3.) ฐตินภา นุ่มใส 

2,000,000.00 1. พัฒนาระบบ Application 
ด้านสมุนไพร 1 ระบบ 

- 

10 813-1112-P041-
L5747-55 

บริหารจดัการส่วนกลาง
ของสถาาบันวิจัยสมไุพร 

0 บุคลากรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กลุ่มงน/
ห้องปฏิบัติการ/
ศูนย์/ฝา่ย 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) กุลชญา ไชยราช 
3.) พัฒนฉัตร การวุฒิ 
4.) อังคณา พิมพา 

40,000.00 1. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 90 

- 

11 813-1112-P051-
L5741-04 

โครงการคณุภาพทาง
เคมีและฤทธ์ิลดไขมันใน
หลอดทดลองของ
สมุนไพรไทย 

0.024 ……. 1.) สมจิตร์ เนยีมสกุล 600,000.00 1. องค์ความรู้เอกลักษณแ์ละ
คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 1 
โครงการวิจัย 

ไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมา

ย 

12 813-1112-P051-
L5741-05 

โครงการศึกษา
ข้อก าหนดทางเคมีของ
สมุนไพรผลฟักข้าว 

0.02 ……. 1.) สมจิตร์ เนยีมสกุล 500,000.00 1. องค์ความรู้ในจัดท าเอกลักษณ์
และข้อก าหนดในการควบคุม

ไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมา

ย 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร 1 
โครงการวิจัย 

 

13 813-1112-P051-
L5741-18 

การศึกษาฤทธ์ิและกลไก
การต้านเชื้อ 
Staphylococcus 
aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิ
ซิลลิน ของสารสกดั
มะขามป้อม 
 
 

0.0108 นักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือ
หน่วยงานท่ีจะน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน ์

1.) ปัทมาวดี เส
ตะกัณณะ 

270,000.00 1. รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัย 1 เรื่อง 

- 

14 813-1112-P051-
L5741-22 

คุณภาพทางเคมีของ
กะเม็ง 

0.0088 -สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  
-ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  
-ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท้ัง 14 
แห่ง 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  
-กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก  

1.) ปัตย์ ธาราไพศาล 220,000.00 1. รายงานความก้าวหน้าข้อมลู
คุณภาพทางเคมี-ฟิสิกส์ของกะเม็ง 
1 เรื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

-ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา  
-องค์การเภสัชกรรม  
-องค์กรด้านการ
วิเคราะห์และวิจยั
สมุนไพร  
-เกษตรกรที่ปลูก
สมุนไพรและ/หรือ
เลี้ยงสตัว์  
-ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

15 813-1112-P051-
L5741-36 

จัดท ามาตรฐานทาง
เภสัชเวทของสมุนไพรที่
มีฤทธ์ิลดไขมัน 

0.0016 นักวิจัยสมุนไพร 
อนุกรรมการจัดท า
ต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย 
อาจารย์ นักเรยีน 
นักศึกษา 

1.) ไพริน ทองคุ้ม 
2.) โสภิดาวรรณ วิเชียร
กุล 

40,000.00 1. มีข้อมูลลักษณะทางเภสัชเวท
ของเครื่องยาสมุนไพร 2 ชนิด 

- 

16 813-1112-P051-
L5742-10 

การศึกษาคุณภาพทาง
เคมีของกล้วยน้ าว้าและ
กล้วยหักมุก 

0.012 สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ส านักยาและ
วัตถุเสพตดิ 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ โรงพยาบาล
ภาครัฐ กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย

1.) เสกรชตกร บัวเบา 300,000.00 1. องค์ความรู้ด้านสมุนไพร 1 
เรื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

และการแพทย์
ทางเลือก ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

17 813-1115-P051-
L5742-50 

การพัฒนาต ารับยา
รักษาโรคผิวหนังจาก
สารสกัดมังคดุ 

0.016 ประชาชนท่ัวไป 1.) พรศรี ประเสริฐวาร ี 400,000.00 1. ผลิตภัณฑ์ 1 ต ารับ - 

18 813-1115-P051-
L5742-52 
 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สุขภาพจากผงนัว 

0.02 หน่วยงานและ
ประชาชนผู้สนใจรับ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติ
ในเชิงพาณิชย ์

1.) ปิยะวรรณ บูชา 500,000.00 1. ได้ผลิตภณัฑ์ทีส่ามารถน าไป
เป็นอาหารเสรมิสุขภาพ 1 องค์
ความรู ้

- 

19 813-1115-P051-
L5742-54 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สุขภาพจากมะขามป้อม 

0.02 นักวิชาการ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการด้าน
อาหารเสริม และ
ผู้บริโภค 

1.) บุญญาณี ศภุผล 500,000.00 1. ได้ผลิตภณัฑ์ทีส่ามารถน าไป
เป็นอาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ 1 
ผลิตภณัฑ ์

- 

20 813-1112-P051-
L5742-29 

โครงการเผยแพร่
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อ
ประชาสมัพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์ ปีงบประมาณ 2560 

0.0219 ข้าราชการและบุคคล
ทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ และ 
ประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัย ตาม
นโยบายของ

1.) พรศรี ประเสริฐวาร ี
2.) เสาวณีย์ ทองด ี
3.) ปิยะวรรณ บูชา 
4.) บุญญาณี ศภุผล 

1,000,000.00 1. ผลิตภัณฑ์ 35000 ช้ิน - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

21 813-1112-P052-
L5740-06 

บริหารจดัการส่วนกลาง 0.0095 บุคลากรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) พัฒนฉัตร การวุฒิ 
3.) อังคณา พิมพา 

237,400.00 1. บริหารจัดการกลางของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 1 แห่ง 

เพิ่มเตมิ
ข้อมูลในช่อง 
1) 
วัตถุประสง
ค์ของ
โครงการ  
2 )
ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับ 

22 813-1115-P053-
L5742-48 

การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภณัฑ์จากผงนัว 

0.044 - ผู้ผลติผลิตภัณฑ์
ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพร  
- นักวิจัยด้าน
สมุนไพร  
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/
องค์การเภสัชกรรม/
มหาวิทยาลยั  
- ประชาชนท่ัวไป 

1.) พรชัย สินเจริญ
โภไคย 

1,100,000.00 1. รายงานความก้าวหน้าผล
การศึกษาพิษวิทยาของผลิตภณัฑ์
จากผงนัว 1 เรื่อง 

- 

23 813-1112-P053-
L5742-25 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากผัก
เชียงดา 

0.028 - ผู้ผลติผลิตภัณฑ์
ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพร  

1.) พรชัย สินเจริญ
โภไคย 

700,000.00 1. รายงานผลการศึกษาพิษต่อ
เซลล์เพาะเลี้ยงและฤทธ์ิก่อกลาย

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

- นักวิจัยด้าน
สมุนไพร  
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/
องค์การเภสัชกรรม/
มหาวิทยาลยั  
- ประชาชนท่ัวไป 

พันธุ์โดยใช้เชื้อแบคทีเรียของสาร
สกัดผักเชียงดา 1 เรื่อง 

24 813-1112-P053-
L5742-26 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจาก
กระเจี๊ยบเขียว 

0.024 ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์
ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพร นักวิจัย
ด้านสมุนไพร 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/
องค์การเภสัชกรรม/
มหาวิทยาลยั 
ประชาชนท่ัวไป 

1.) พราว ศุภจริยาวัตร 600,000.00 1. รายงานผลการศึกษาพิษต่อ
เซลล์เพาะเลี้ยงและฤทธ์ิก่อกลาย
พันธุ์โดยใช้เชื้อแบคทีเรียของสาร
สกัดกระเจี๊ยบเขียว 1 เรื่อง 

- 

25 813-1112-P053-
L5742-30 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดสมุนไพร
รากสามสิบ 

0.028 - ผู้ผลติผลิตภัณฑ์
ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
จากสมุนไพร 
- นักวิจัยด้าน
สมุนไพร 
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/

1.) ศรายุธ ระดาพงษ ์ 700,000.00 1. รายงานผลการศึกษาพิษต่อ
เซลล์เพาะเลี้ยงและฤทธ์ิก่อกลาย
พันธุ์โดยใช้เชื้อแบคทีเรียของสาร
สกัดรากสามสิบ 1 เรื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

องค์การเภสัชกรรม/
มหาวิทยาลยั 
- ประชาชนท่ัวไป 

26 813-1112-P061-
L5748-45 

Fixcost/ ประกันสังคม 0.0209 บุคลากรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) กุลชญา ไชยราช 
3.) พัฒนฉัตร การวุฒิ 
4.) อังคณา พิมพา 

955,800.00 1. บุคลากรของสถาบันวิจัย
สมุนไพร 1 แห่ง 

- 

27 813-1115-P041-
L5747-46 

โครงการวิจัยเพื่อจัดท า
มาตรฐานสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาต ิ

0.0208 กลุ่มจัดท าต ารายา
ของประเทศไทย 
ส านักยาและวัตถุเสพ
ติด 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์

1.) ภูริทัต รัตนสิร ิ
2.) วารุณี จิรวัฒนาพงศ ์

520,000.00 1. ได้ข้อก าหนดคณุภาพทางเคมี
ของสมุนไพรเจตมลูเพลิงขาว 1 
ชนิด 

- 

28 813-1115-P051-
L5741-19 

จัดท ามาตรฐานทาง
เภสัชเวทของสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาต ิ

0.008 นักวิจัยสมุนไพร 
อนุกรรมการจัดท า
ต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย 
อาจารย์ นักเรยีน 
นักศึกษา 

1.) ไพริน ทองคุ้ม 
2.) โสภิดาวรรณ วิเชียร
กุล 

200,000.00 1. มีข้อมูลลักษณะทางเภสัชเวท
ของเครื่องยาสมุนไพร 3 ชนิด 

- 

29 813-1115-P051-
L5741-37 

โครงการการศึกษา
คุณภาพทางเคมีและ
คุณค่าทางอาหารของผง
นัวและผลมะขามป้อม 

0.048 

  

1.) สมจิตร์ เนยีมสกุล 1,200,000.00 1. ได้องค์ความรูด้้านคณุภาพทาง
เคมีของสมุนไพร 1 โครงการวจิัย 

- 

30 813-1115-P051-
L5742-17 

การพัฒนาและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีวิเคราะห์สาร 

0.008 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กลุ่มผู้บริโภค 

1.) เดชมนตรี วจีสุนทร 200,000.00 เรื่อง 1 เรื่อง แก้ไขตัวช้ีวัด 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

Miroestrol ในตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์แคปซลู
กวาวเครือขาวโดยวิธี 
HPLC 

31 813-1115-P051-
L5742-41 

การประเมินคณุลักษณะ
ทางเคมี-ฟิสิกส์ของเหง้า
กระชาย 

0.004 - สถาบันวิจัย
สมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์
- กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
- องค์การเภสัชกรรม 
- กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
- เกษตรกรที่ปลูก
สมุนไพรและ/หรือ
เลี้ยงสตัว ์
- ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

1.) ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 100,000.00 1. ข้อมูลคุณลักษณะทางเคมี
ฟิสิกส์ 1 เรื่อง 

- 

32 813-1115-P051-
L5742-43 

คุณลักษณะทางเคมี-
ฟิสิกส์ของกานพล ู

0.008 - สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

1.) ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 200,000.00 1. คุณลักษณะทางเคมีฟสิิกส์ 1 
เรื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย ์
- กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
- องค์การเภสัชกรรม 
- กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
- เกษตรกรที่ปลูก
สมุนไพรและ/หรือ
เลี้ยงสตัว ์
- ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร 

33 813-1115-P052-
L5741-33 

บริหารจดัการกลาง 0.0666 บุคลากรของส
ถาบนันวิจัยสมุนไพร 

1.) รัตติพร วสุนันต ์
2.) กุลชญา ไชยราช 
3.) พัฒนฉัตร การวุฒิ 
4.) อังคณา พิมพา 

1,653,000.00 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรไดร้ับการ
พัฒนาตามแผนปฏิบัตริาชการ 1 
แห่ง 

เพิ่มเตมิ
ข้อมูลในช่อง 
1) 
วัตถุประสง
ค์ของ
โครงการ  

2 )ประโยชน์
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

34 813-1115-P053-
L5742-13 

การส ารวจและตรวจ
ระบุชนิดพืชสมุนไพรที่
ใช้เป็นวัตถุดิบใน
ส่วนผสมของผงนัว 
(เครื่องปรุงรสจาก
สมุนไพร) 

0.016 นักวิจัยและ
ประชาชนท่ัวไป 

1.) ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง 400,000.00 1. ปริมาณวตัถุดิบที่เพียงพอและ
ถูกต้อง 12 ชนิด 

- 

35 813-1115-P053-
L5742-39 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชสมุนไพรที่ใช้ท าผงนัว 

0.0156 ประชาขนและ
ผู้สนใจ 

1.) สรเพชร มาสุด 390,000.00 1. ได้ต้นกลา้คอนแคลนหรือต้น
ก้านตรงท่ีใช้ท าผงนัวด้วยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจ านวนมาก 
1 ชนิด 

- 

36 813-1116-P021-
L5745-41 

ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ 0.0214 นักวิจัยและ/หรือ
นักวิเคราะห์ทีต่้องใช้
ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ 
(อุณหภูมติ่ า -80ºซ) 

1.) สดุดี รัตนจรสัโรจน ์ 980,000.00 1. เครื่อง 1 เครื่อง แก้ไขตัวช้ีวัด 

37 813-1116-P053-
L5742-37 

เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์
อัตโนมัต ิ

0.0405 ห้องปฏิบัติการ
พิษวิทยา 

1.) พรชัย สินเจริญ
โภไคย 

1,850,000.00 เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ 1 
เครื่อง 

- 

38 813-1116-P053-
L5742-38 
 
 
 

เครื่องบันทึกภาพและ
นับโคโลนีอัตโนมตั ิ

0.0339 ห้องปฏิบัติการ
พิษวิทยา 

1.) พรชัย สินเจริญ
โภไคย 

1,552,000.00 1. เครื่องบันทึกภาพและนับโคโลนี
อัตโนมัติ 1 เครื่อง 

- 

39 813-2112-P052-
L5740-31 

โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์ส่งเสริมการใช้

0.0741 1. เกษตรกร/ชุมชนที่
เป็นแหล่งปลูก
สมุนไพร  

1.) ประไพ วงศ์สินคงมั่น 
2.) ประถม ทองศรีรักษ์ 

1,850,000.00 1. ได้พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการ
ปลูก การเก็บเกี่ยว และการผลิต
วัตถุดิบพืชสมุนไพร 2 แห่ง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

สมุนไพรเพื่อการพึ่งพา 
ตนเองตามแนวทางพระ
ราชด ารสั 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการแพทย์แผน
ไทย 
3. หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

40 813-1112-P051-
L5741-56 

การศึกษาฤทธ์ิยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาของ
สารสกัดสมุนไพรและ
สารแบคเทอริโอซินจาก
แบคทีเรียในธรรมชาต ิ

0.0081 โรงพยาบาลและ
หน่วยรักษาพยาบาล
โดยวิธีแพทย์แผน
ไทยและแผน
ทางเลือก 

1.) รัตติพร วสุนันต์  
2.) อุบลพรรณ คงสา 

200,000.00 1. ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 1 ครั้ง  

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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12. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 811-1112-P022-
L5745-06 

โครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food 
Safety) 

0.1 ตัวอย่างอาหาร/
วัตถุดิบที่จ าหน่ายใน
ตลาดสด ตลาดนัด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ศูนย์อาหารใน
โรงเรียน 
มหาวิทยาลยั 
โรงพยาบาล 
ภัตตาคาร และ
สถานท่ีประกอบ
อาหาร ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

2,500,000.00 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 8000 
ตัวอย่าง 

- 

2 811-1112-P022-
L5746-09 

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารส าหรับ
พระบรมวงศานุวงค ์

0.1 วัตถุดิบ อาหารพร้อม
บริโภค ของเครื่อง
เสวย และข้าราช
บริพาร พระที่นั่ง
อัมพรสถาน วังศุ
โขทัย พระต าหนัก
สวนจิตรลดารโหฐาน 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

2,300,000.00 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 60000 
ตัวอย่าง 

- 



 I   74 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

และพระราชวังไกล
กังวล 
 
 
 
 
 

3 811-1112-P022-
L5746-10 

โครงการความปลอดภัย
ด้านอาหารในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
และการประชุมระดบั
ผู้น าประเทศ 

0.01 อาหารที่ใช้จัดเลีย้ง
คณะรัฐมนตรีทุกวัน
อังคารและกรณี
พิเศษท่ีมีการประชุม
คณะรัฐมนตรี ณ 
อาคารส านัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (หลัง
ใหม่) ท าเนียบรัฐบาล 
การประชุม
คณะรัฐมนตรีนอก
สถานท่ี และคณะ
ผู้น าประเทศในการ
ประชุม/มาเยือนใน
ฐานะแขกของ
ประเทศ 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

282,000.00 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 1300 
ตัวอย่าง 

- 

4 811-1112-P022-
L5746-11 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ

0.12 ห้องปฏิบัติการส านัก
คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

3,900,000.00 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนสามารถรักษา
ระบบคณุภาพ ISO9001:2015 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

อ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล 

2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

ISO/IEC, 17025:2005 และ 
ISO/IEC 17043:20103 1 ระบบ 

5 811-1112-P032-
L5744-01 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอาหารแห่งอาเซียน-
โลหะหนัก 

0.05 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านอาหาร
แห่งอาเซียน 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

1,000,000.00 1. รักษาความเป็นห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน
และเป็นที่ยอมรับในระดับภมูิภาค 
1 ห้องปฏิบัติการ 

- 

6 811-1112-P032-
L5744-02 

โครงการก าหนดวิธี
มาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

0.01 วิธีมาตรฐานส าหรับ
การตรวจวเิคราะห์
อาหาร 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

150,000.00 1. ระดับความส าเร็จในการจดัท า
วิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์
อาหาร ไม่น้อยกว่า 20 วิธี 1 เล่ม 

- 

7 811-1112-P032-
L5744-03 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหไ์อโอดีน
ในเกลือ 

0.05 หน่วยตรวจวิเคราะห์
ไอโอดีนในเกลือ 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

900,000.00 1. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนทดสอบความ
ช านาญการตรวจ 1 แผนทดสอบ
ความข านาญ 

- 

8 811-1112-P032-
L5744-08 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารและน้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผน
ทดสอบความช านาญ 

0.03 แผนทดสอบความ
ช านาญการวิเคราะห์
อาหารและน้ า 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

250,000.00 1. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนทดสอบความ
ช านาญวิเคราะห์อาหารและน้ า 
ด้านเคมี ดา้นจุลชีววิทยา และด้าน
กายภาพ 19 แผนทดสอบความ
ช านาญ 

- 

9 811-1112-P032-
L5744-18 

การเดินทางไปประชุม
ต่างประเทศ จ านวน 4 
ครั้ง 

0.02 เจ้าหน้าท่ีตรวจ
วิเคราะห์อาหาร 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

490,300.00 1. จ านวนครั้งในการไปร่วม
ประชุมต่างประเทศ 4 ครั้ง 

- 

10 811-1112-P032-
L5744-20 

โครงการวิจัยด้านอาหร 
Idea for free 

0.03 ตัวอย่างอาาหร 1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

500,000.00 1. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 5 เรื่อง 

- 



 I   76 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

11 811-1112-P052-
L5740-13 

การศึกษาปริมาณโลหะ
หนัก สารปนเปื้อน 
สารเคมีก าจดัศัตรูพืช
และยาสัตวต์กค้างท่ีคน
ไทยได้รับจากอาหาร 
Total dietary intake 
study of heavy 
metals, 
contaminants and 
pesticides and 
veterinary drugs 
residue in Thai diet 

0.13 ตัวอยา่งอาหารดิบ 1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

3,000,000.00 1. ตัวอย่างอาหารดิบ 1048 
ตัวอย่าง 

- 

12 811-1112-P052-
L5740-14 
 
 

โครงการวิจัยคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
อาหารประเภทเส้นท่ี
จ าหน่ายในไทย 

0.01 ตัวอย่างประเภทเส้น
สด 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

80,000.00 1. ตัวอย่างประเภทเส้นสด 120 
ตัวอย่าง 

- 

13 811-1112-P053-
L5742-15 

โครงการวิจัยการพัฒนา
วิธีการตรวจดีเอ็นเอหมู
ในผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์โดยเทคนิค 
LAMP 

0.01 พัฒนาการตรวจ
วิเคราะหด์ีเอ็นเอหมู
โดยใช้เทคนิค LAMP 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

130,000.00 1. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 1 วิธี - 

14 811-1116-P022-
L5746-17 

จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยา
ศาตร์ 8 รายการ 

0.05 ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัย
อาหาร 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

18,850,000.00 1. จ านวนรายการครุภณัฑ์ที่จัดซื้อ
แล้วเสร็จ 8 เครื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

15 811-2112-P022-
L5746-19 

งานบริการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
อาหาร เพื่อขึ้นทะเบียน/
ทราบผลจาก
ผู้ประกอบการ 

0.02 ตัวอย่างอาหาร 1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

622,600.00 1. จ านวนตัวอย่างในการตรวจ
วิเคราะห์ 5000 ตัวอย่าง 

- 

16 811-2116-P022-
L5746-21 

จัดซื้อครภุัณฑเ์งินบ ารุง 0.01 ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัย
อาหาร 

1.) อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
2.) เพชรา จิตรบรรจง 
3.) นริสา แพนส ี

2,842,200.00 1. จ านวนรายการครุภณัฑ์ที่จัดซื้อ
แล้วเสร็จ 4 ประเภท 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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13. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 812-1112-P041-
L5747-01 

โครงการบรูณาการตรวจ
ติดตามก ากับดูแล
สถานท่ีห้องปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสตัว ์

0.02 1. หน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีมีการ
ผลิตเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ท่ีได้รับ
ใบอนุญาต จ านวน 
250 แห่ง  
2. หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีการผลิตเช้ือโรค
และพิษจากสตัว์ที่มี
หนังสือรับการจด
แจ้ง จ านวน 419 
แห่ง ท้ังนี้เฉพาะที่มี
การด าเนินงานตาม
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

700,000.00 1. จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการ
ตรวจตดิตาม (ภาครัฐ) 417 แห่ง 

- 

2 812-1112-P041-
L5747-03 

โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
การประเมินคณุภาพผล
การตรวจวเิคราะห ์

0.03 นักเทคนิคการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เจ้า
พนักงาน
วิทยาศาสตร์

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

980,000.00 1. จ านวนของผู้เข้าร่วมอบรม 90 
ร้อยละ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

การแพทย์ และ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 540 คน โดย
แบ่งการสัมมนา
ออกเป็น 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 270 คน 

3 812-1112-P041-
L5747-04 

โครงการอบรมฟื้นฟู
วิชาการและข้อก าหนด
มาตรฐานสากล 

0.01 บุคลากรกลุ่ม
ประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

250,000.00 1. ผลการประเมินในเนื้อหา
วิชาการ 70 ร้อยละ 

- 

4 812-1112-P041-
L5747-05 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.08 1. ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ัว
ประเทศท้ังภาครัฐ
และเอกชนมีระบบ
บริหารคณุภาพซึ่ง
เป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้อง 2. 
บุคลากรของส านัก
มาตรฐาน

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

2,350,900.00 1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุขไดร้ับการรับรอง
ความสามารถตามมาตรฐานสากล 
แล้วแต่กรณี 100 แห่ง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ห้องปฏิบัติการไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ 
มาตรฐานสากลต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นองค์กรรับรอง
และหน่วยตรวจสอบ
เพื่อข้ึนทะเบียน
หน่วยศึกษาวิจัยของ
ประเทศ 

5 812-1112-P041-
L5747-06 

โครงการรักษาระบบ
คุณภาพการให้บริการ
ตามกฎหมายเชื้อโรค
และพิษจากสตัว ์

0.01 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
งานพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

228,900.00 1. ได้ระบบงานและโปรแกรมทั้ง
ในด้านความสะดวกของผู้ใช้ 
ความเร็วในการท างาน และความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบงานและ
ข้อมูล ร้อยละ 100 

- 

6 812-1112-P041-
L5747-07 

โครงการจ้างเหมาการ
ตรวจเฝ้าระวังเพื่อ
พัฒนาและรักษาระบบ
การเป็นองค์กรเป็น
หน่วยตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการ
วิเคราะหต์ามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 

0.02 บุคลากรกลุ่ม
ประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

200,000.00 1. กลุ่มประเมินคณุภาพการตรวจ
วิเคราะหไ์ดร้ับการตรวจเฝ้าระวัง
เพื่อพัฒนาและรักษาระบบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 ร้อย
ละ 100 

- 

7 812-1112-P041-
L5747-08 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร

0.13 บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
จ้างเหมาส านัก

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,402,600.00 1. บุคคลที่ไดร้ับการจ้างเหมาใน
การด าเนินงานมีการส่งผล

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

จัดการส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 3 คน 

(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

ปฏิบัติงานตามสญัญาจ้าง 100 
ร้อยละ 

8 812-1112-P041-
L5747-09 

โครงการพื้นฐานจ าเป็น
ของบุคลากรส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

0.02 บุคลากรส านัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
เบิกจ่ายตามสิทธ์ิที่
ได้รับ จ านวน 5 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

180,000.00 1. บุคลากร เบิกจ่ายตามสิทธิที่
ได้รับ ร้อยละ 100 

- 

9 812-2112-P041-
L5747-20 

โครงการบ ารุงรักษา
ระบบแลกเปลีย่นข้อมูล
ตามพระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสตัว ์

0.05 1 กรมวิทยาศาสตร์
การ-แพทย์  
2 กรมศุลกากร  
3. ผู้ประกอบการ  
4.ธนาคารต่างๆ  
5. หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวของ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,300,000.00 1. มีแผนการบ ารุงรักษา ร้อยละ 
100 

- 

10 812-1114-P041-
L5747-10 

โครงการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล ในการรักษา
สภาพการเป็นสมาชิก 

0.03 บุคลากรส านัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

1,100,000.00 1. ความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผน ร้อยละ 100 

- 

11 812-1115-P041-
L5747-11 
 
 
 
 
 

โครงการงบรายจ่ายอื่น 0.02 บุคลากรส านัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

695,100.00 1. การเข้าร่วมประชุมเวที
นานาชาติตามแผนท่ีก าหนด ร้อย
ละ 100 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

 
12 812-2112-P041-

L5747-12 
โครงการจดัท า
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามกฎหมายเชื้อโรค
และพิษจากสตัว์(เงิน
บ ารุง) 

0.02 คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตเิชื้อ
โรคและพิษจากสตัว์ 
พ.ศ. 2558 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

363,500.00 1. พระราชบัญ ญตัิเช้ือโรคและ
พิษจากสัตว์ได้ร่างข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เพื่อจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์พ.ศ.2558 และเสนอสู่
กระบวนการประกาศและบังคับใช้
ตามกฎหมาย ร้อยละ 100 

- 

13 812-2112-P041-
L5747-13 

โครงการศึกษาและ
พัฒนาบรรจุภณัฑเ์พื่อ
การขนส่งเช้ือโรคและ
พิษจากสัตว ์

0.02 หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ
เชื้อโรคและพิษจาก
สัตว ์

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

170,000.00 1. หน่วยงานและห้องปฏิบัติการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว์ด าเนินกิจการด้วยความ
ปลอดภัยไม่ท าใหเ้กิดการ
แพร่กระจายเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว์ ร้อยละ 100 

- 

14 812-2112-P041-
L5747-14 

โครงการตรวจประเมิน
สถานท่ีอุปกรณต์าม
กฎหมายเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ (ก่อนการให้
อนุญาต) 

0.02 ห้องปฏิบัติการราย
ใหม่ท่ีขออนุญาต
ด าเนินกิจการ
เกี่ยวข้องกับเช้ือโรค
และพิษจากสตัว์และ
ห้องปฏิบัติการที่ขอ
ย้ายสถานท่ีด าเนิน
กิจการ จ านวน 30 
แห่ง 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

100,000.00 1. การควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ด าเนิน งานของผู้รับใบอนุญาต/
จดแจ้งผลิตเช้ือโรคและพิษจาก
สัตว์ ตามพระราช บัญญัตเิชื้อโรค
และพิษจากสตัว์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 100 ร้อยละ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

15 812-2112-P041-
L5747-15 

โครงการสัมมนา
บริหารงานส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 

0.02 บุคลากรในสังกัด
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 70 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

300,000.00 2. จ านวนบุคลากรมีความรูค้วาม
เข้าใจ ในหัวข้อการจัดการความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

- 

16 812-2112-P041-
L5747-16 

โครงการสัมมนาการ
จัดการความรู้ประจ าปี 
2560 

0.01 บุคลากรส านัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 70 คน 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

50,000.00 1. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการจัดการความรู้และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ร้อย
ละ 80 

- 

17 812-2112-P041-
L5747-17 

โครงการด าเนินการ
รับรองระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการส านัก
ด่านอาหารและยาและ
การตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผักสด,ผลไม้
สด 

0.01 ห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
ทั่วประเทศ 

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

212,500.00 1. การรับรองระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา 
12 แห่ง 

- 

18 812-2112-P041-
L5747-18 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขภาครัฐและ
เอกชน การประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะหป์ีงบประมาณ 
2560 (6 สาขา/เงิน
บ ารุง) 

0.32 1.หอ้งปฏิบัติการของ
สถานพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
ประมาณ 950 แห่ง 
ที่ให้บริการตรวจ
วิเคราะหด์้าน
การแพทย์ หรือ
ชันสูตรสาธารณสุข  
2.บุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกการประเมิน

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
3.) ชมพูนุท สุวรรณคร 

10,687,500.00 1. จ านวนห้องปฏิบัติด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วม
ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ 6 สาขา 950 แห่ง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
การแพทย์ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

19 812-2116-P041-
L5747-22 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์ 0.04 ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกการประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห ์

1.) อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
2.) ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 

930,000.00 1. การด าเนินการจัดซื้อเสรจ็สิ้นใน
ไตรมาส 2 ส่งมอบเสรจ็สิ้นในไตร
มาส 4 ร้อยละ 100 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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14. ส านักยาและวัตถุเสพติด 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 809-1112-P011-
L5739-19 

4.การผลติสารมาตรฐาน 
DMSC ด้านยาและวัตถุ
เสพติด 

0.08 เพื่อใช้ในงานควบคุม
คุณภาพยาและ
หน่วยงานภายนอก 
เช่น บริษัทผู้ผลิตยา, 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เป็นต้น 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
3.) โสมขจี หงษ์ทอง 
4.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

1,500,000.00 1. จ านวนสารมาตรฐาน DMSc ที่
ผลิตได้ 22 ชนิด 

- 

2 809-1112-P022-
L5745-15 

3.การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านการ
ตรวจพิสูจนส์ารเสพติด 

0.28 ห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเสพตดิใน
ปัสสาวะ ในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จ านวน 14 
แห่ง, ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรที่ตรวจยืนยัน
สารเสพตดิใน
ปัสสาวะ ในสังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน 
ประมาณ 45 แห่ง, 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
3.) โสมขจี หงษ์ทอง 
4.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

8,049,800.00 1. จ านวนเรื่องที่ได้จากการศึกษา/
พัฒนา/วิจัยด้านยาเสพติด 4 เรื่อง 

- 



 I   86 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรที่ตรวจ
เบื้องต้นสารเสพติด
ในปัสสาวะ ในสังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน 
ประมาณ 1,000 
แห่ง, ห้องปฏิบัติการ
อื่นๆที่ตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะ ตามที่
ร้องขอ 

3 809-1112-P022-
L5745-16 

2.การสนับสนุนชุด
ทดสอบสารเสพติด
เบื้องต้นในปัสสาวะ 

0.02 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั่ว
ประเทศ และศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด จังหวดัทั่ว
ประเทศ 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
3.) โสมขจี หงษ์ทอง 
4.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

7,800,000.00 1. จ านวนชุดทดสอบที่สนับสนุน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 600000 
ชุด 

- 

4 809-1112-P022-
L5746-14 

6.การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยาใน
ประเทศและภมูิภาค
เอเชีย 

0.24 ห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพยา
ของโรงงานผลิตยาใน
ประเทศ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
3.) โสมขจี หงษ์ทอง 
4.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

4,800,000.00 1. จ านวนหัวข้อทดสอบที่
ให้บริการทดสอบความช านาญ
ทางห้องปฏิบัติการด้านยา จ านวน 
3 หัวข้อทดสอบ 
2. จ านวนวิธีมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะหย์าที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 วิธี 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

วิเคราะห์ทางด้านยา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

3. จ านวนมอโนกราฟตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย จ านวน 6 มอโนกราฟ 

5 809-1112-P041-
L5747-21 

7.การพัฒนาศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการด้าน
สารมาตรฐานท้ังระดับ
ในประเทศและภมูิภาค
เอเชีย 

0.05 ห้องปฏิบัติการใน
ประเทศ และ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) โสมขจี หงษ์ทอง 
3.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
4.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

500,000.00 1. จ านวนสารมาตรฐาน อาเซียน
ที่ผลิตได้ 4 ชนิด 

- 

6 809-1115-P041-
L5747-20 

การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว 

0 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ท างานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 
วิจัยพัฒนา ซึ่งส่งผล
ต่ออุตสาหกรรมยา 
ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคและ
สนับสนุนการส่งออก 
รวมทั้งประชาชนได้
บริโภคยาที่มีคณุภาพ
มาตรฐาน 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
3.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

594,716.55 1. จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมใน
ต่างประเทศ 5 ครั้ง 

- 

7 809-1116-P011-
L5739-06 

จัดซื้อครภุัณฑต์าม
ผลผลติ D1 

0 เจ้าหน้าท่ี 
ห้องปฏิบัติการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติด 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 

589,313.20 1. จัดซื้อครุภณัฑ์แล้วเสร็จ 2 
เครื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

และวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท 

3.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

8 809-1116-P022-
L5746-07 

จัดซื้อครภุัณฑต์าม
ผลผลติ C2 

0 เจ้าหน้าท่ี 
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหย์า 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
3.) กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 

6,693,500.00 1. จัดซื้อครุภณัฑ์แล้วเสร็จ 4 
เครื่อง 

ไม่ระบุ
ข้อมูล ใน
ช่อง 1) 

หลักการ
และเหตุผล  
2) 
วัตถุประสง
ค์ของ
โครงการ  

3) ประโยชน์
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

9 809-2116-P022-
L5746-22 

จัดซื้อครภุัณฑต์ามงบ
ลงทุนเงินบ ารุง 

0 เจ้าหน้าท่ี 
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหย์า และ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ส านักยาและวัตถุเสพ
ติด 

1.) กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
2.) พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 

1,355,420.00 1. จ านวนรายการที่จดัซื้อครภุัณฑ์
ตามงบลงทุนเงินบ ารุงแล้วเสร็จ 6 
รายการ 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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15. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 803-1112-P051-
L5741-32 

พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายห้องปฏิบตัิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์ด้านการตรวจการติด
เชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กท่ี
คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ
ด้วยวิธี Real-time PCR 

0.0028 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 12 แห่ง  
2. ตัวอย่างส่งตรวจ
เพื่อหาการตดิเช้ือ
เอชไอวี จ านวนศูนย์
ละ 300 ตัวอย่าง 
รวมเป็น 3,600 
ตัวอย่าง 

1.) หรรษา ไทยศร ี
2.) วิโรจน์ พวงทับทิม 

159,999.00 1. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการของโครงการ ร้อยละ 
100 

- 

2 803-1115-P051-
L5741-24 

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ 
Interferon Gamma 
Release Assays 
(IGRAs) ในการตรวจ
การติดเชื้อ 
Mycobacterium 
tuberculosis 

0.0138 1. หน่วยงาน
ศึกษาวิจัยและ
ให้บริการในการ
ตรวจการติดเชื้อM. 
tuberculosis
จ านวน 1 แห่ง  
2. หน่วยงานผลิตชุด
ทดสอบที่สนใจน า
ผลการวิจัยที่ได้ไป
พัฒนาและผลิตชุด
ทดสอบเพื่อการ
ตรวจวินิจฉัยจ านวน 
1แห่ง 

1.) สกุลรัตน์ สุนทรฉัต
ราวัฒน์ 
2.) ปนัดดา เทพอัศร 
3.) กฤศมน โสภณดลิก 

812,000.00 1. ได้ Biomarker ทางภูมิคุ้มกันท่ี
มีความจ าเพาะจากการกระตุ้นผู้
ติดเชื้อ M. tuberculosis อย่าง
น้อย 1 ชนิด 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

3 803-1112-P051-
L5741-27 

การวิจัยและพัฒนาชุด
ทดสอบตรวจหา
แอนติบอดีต่อเชื้อไวรสัซิ
กา 

0.0251 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์จ านวน
อย่างน้อย 1 แห่ง 

1.) สกุลรัตน์ สุนทรฉัต
ราวัฒน์ 
2.) อณิชา เลื่องชัยเชวง 
3.) ปนัดดา เทพอัศร 

1,472,500.00 1. ชุดทดสอบต้นแบบอย่างน้อย 1 
ชนิด 

- 

4 803-1112-P051-
L5741-22 

โครงการวิจัยและพัฒนา 
Mesenchymal Stem 
Cells สู่การใช้ประโยชน์
ทางคลินิก 

0.0469 หน่วยงานวิจัย และ
โรงพยาบาลต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

1.) อัจฉราพร ด าบัว 
2.) อารีรัตน์ ขอไชย 

2,755,000.00 1. ได้วิธีการทางห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 4 วิธี/กระบวนการ 

- 

5 803-1115-P051-
L5742-28 

การศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยาต้าน
วัณโรคและพัฒนาวิธี
ทดสอบส าหรับการ
ตรวจระดับยาวัณโรค
เพื่อติดตามการรักษาวัณ
โรคในผู้ป่วยวณัโรคใหม่
และผูป้่วยวัณโรคดื้อยา 

0.0198 ยาต้านวัณโรคสูตร
ดื้อยา จ านวน 2 
ขนาน และข้อมูล
เภสัชจลนศาสตร์ของ
ยาต้านวัณโรคสูตร
ดื้อยา จ านวน 1 
ขนาน 

1.) ดวงรัตน์ จุลอักษร 
2.) พรชัย จันทรเพ็ชร 
3.) ผ่องพรรณ หมอกมดื 
4.) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล 
5.) อาชวินทร์ โรจน
วิวัฒน์ 

1,166,000.00 1. จ านวนวิธีการตรวจวัดปริมาณ
ยาต้านวัณโรคสูตรดื้อยา 2 วิธี 

- 

6 803-1112-P051-
L5741-30 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุม
และป้องกันโรคมะเร็ง 

0.0162 ถ่ายทอดผลงานวิจยั
ผ่านศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 14 แห่ง 
ครอบคลมุทุก
ภูมิภาคของประเทศ 

1.) อัจฉราพร ด าบัว 
2.) อารีรัตน์ ขอไชย 

950,000.00 1. ได้วิธีการทางห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 2 วิธี 

- 

7 803-1112-P052-
L5740-07 

การวิจัยและพัฒนาชุด
ทดสอบชนิดรวดเร็วเพื่อ
ตรวจหาแอนตบิอดีชนิด 
IgMต่อเชื้อเอนเทอโร

0.0077 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์หน่วยงาน
รัฐบาล หรือเอกชน
อื่นๆ เพื่อน าไปใช้ใน

1.) ศราวุฒิ โคกสุนันท ์ 453,530.00 1. สามารถคดัเลือกแอนติเจนท่ี
เหมาะสมได้อย่างน้อย 1 ชนิด
ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาชุด
ทดสอบเบื้องต้น 1 ชนิด 

- 



 

 I 91 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ไวรัส 71 ด้วยเทคนิค 
Immunochromatogra
phy 

การตรวจวินจิฉัยโรค
หรือจ าหน่ายต่อไป 

8 803-1112-P052-
L5740-12 

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้นที่
จ าเพาะต่อเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี
และค้นหาสารออกฤทธ์ิ
จากสมุนไพรไทย 

0.0097 หน่วยงานหรือบริษัท
ที่ต้องการต่อยอด
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
สารต้นแบบทางยา 

1.) ปฐมาพร ปรึกษากร 570,000.00 1. ทราบโครงสร้างทางเคมีของ
สารออกฤทธ์ิอย่างน้อย 2 ชนิด 

- 

9 803-1112-P052-
L5740-16 

โครงการจดัตั้งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดี ส าหรับการ
วิจัยทางคลินิก 

0.0129 คนไทยที่มีสุขภาพดี 
อายุ 18-55 ปี เพ่ือ
คัดเลือกเป็น
อาสาสมัครสุขภาพด ี

1.) พรชัย จนัทรเพ็ชร 
2.) อาชวินทร์ โรจน
วิวัฒน์ 

760,000.00 1. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
อาสาสมัครสุขภาพดี จ านวน 200 
คน 200 จ านวน(คน) 

- 

10 803-1112-P052-
L5740-17 

การเพิ่มขีด
ความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกด้านชีวสมมูล
ของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ 
GLP เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

0.021 ยาผลติภณัฑ์ยาและ
สมุนไพร โดย
ศึกษาวิจัยในคนตาม
แนวทางปฏิบัติการ
วิจัยทางคลินิกท่ีดี 
(Good Clinical 
Practice : GCP) ใช้
อาสาสมัครสุขภาพดี
ในแต่ละโครงการ
ประมาณ 20-30 คน 
หรือมากกว่าข้ึนกับ

1.) พรชัย จันทรเพ็ชร 
2.) อาชวินทร์ โรจน
วิวัฒน์ 

1,235,000.00 1. ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ให้แล้วเสร็จตามกระบวนการ ไม่
น้อยกว่า 4 โครงการ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ประเภทของยาที่
ศึกษาวิจัย 

11 803-1112-P052-
L5740-25 

การพัฒนาระบบ
คุณภาพและวิชาการ 

0.0728 ศูนย์/กลุม่/ฝ่าย 1.) ดวงรัตน์ จุลอักษร 789,420.00 1. สนับสนุนนภารกิจหลัก 4 
จ านวนงาน 

- 

12 803-1112-P053-
L5742-04 

พัฒนาชุดตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีน
และประเมินชุดตรวจ
วิเคราะห์ทางพันธุกรรม
โดยเทคนิคดิจิตอลพีซี
อาร์ 

0.0083 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์, กรม
ควบคุมโรค, กรมการ
แพทย,์ โรงพยาบาล
ต่างๆ และ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

1.) นุสรา สัตย์เพริศ
พราย 
2.) ดวงรัตน์ จุลอักษร 
3.) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล 

485,925.00 1. รายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง - 

13 803-1112-P053-
L5742-08 

โครงการให้บริการ และ
ติดตามผลเพื่อประเมิน
การใช้ชุดทดสอบเพื่อ
ตรวจหาแอนตบิอดีต่อ
Exopolysaccharide
ของเชื้อ
Burkholderiapseudo
malleiด้วยเทคนิค
Immunochromatogra
phyในโรงพยาบาลและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

0.0141 บุคลากรใน
โรงพยาบาลและศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีการ
ระบาดของโรคเมลิ
ออยโดสสิจ านวนไม่
น้อยกว่า 5 
หน่วยงาน 

1.) กวีวรรณ มงคลศริ ิ 830,110.00 1. ได้รูปแบบชุดทดสอบและบรรจุ
ภัณฑ์แบบใหม่ตามที่ไดร้ับจาก
ข้อเสนอของผู้ใช้ เพื่อน าส่งให้กับผู้
ร่วมโครงการในปีงบประมาณ 
2560อย่างน้อย 1 รูปแบบ 1 เชิง
คุณภาพ 

- 

14 803-1112-P053-
L5742-11 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างและผลิตรีคอม

0.0151 1. หน่วยงานที่มีการ
พัฒนาและผลิต
แอนติบอดีเพื่อใช้ใน

1.) อภิชัย ประชาสุภาพ 
2.) ปนัดดา เทพอัคคร 

889,000.00 1. ได้ recombinant vectors ที่
บรรจุยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน 
heavy chain variable region 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

บิแนนท์แอนติบอดีเพื่อ
ใช้ในการรักษาโรค 

งานวิจัยจ านวน 1 
แห่ง  
2. หน่วยงาน
ศึกษาวิจัยในการใช้
แอนติบอดีเพื่อการ
บ าบัดรักษาโรค
จ านวน 1 แห่ง 

และ light chain variable 
region ที่เช่ือมต่อกับส่วน 
constant region ซึ่งสามารถ
สร้าง mAb ได้อย่างน้อย 1 โคลน 
1 ชนิด/จ านวน 

15 803-1115-P053-
L5742-22 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล
พันธุกรรมของเชื้อก่อ
โรคด้วยการถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะสูง 

0.0085 คณะวิทยาศาสตร์
และคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
กระทรวงสาธารณสุข
, มูลนิธิวิจัยวณัโรค
และโรคเอดส์จ. 
เชียงราย, สถาบัน
โรคทรวงอกกรม
ควบคุมโรค, The 
University of 
Tokyo, Tokyo, 
Japan, 
ห้องปฏิบัติการวิจยั
วัณโรคศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ

1.) อารียา ดิษรัฐกิจ 500,000.00 1. ได้วิธีการทางห้องปฏิบัติการ
ส าหรับถอดรหสัพันธุกรรม
สมรรถนะสูงชองเชื้อวัณโรคด้วย
เครื่องIon PGMTM system 1 
จ านวนวิธี 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ, คณะทันต
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

16 803-1112-P053-
L5742-24 

การวิจัยและพัฒนาสาร
ต้นแบบทางยาจาก
สมุนไพรไทยเพื่อการ
รักษาเบต้า-ธาลัสซเีมีย 

0.0108 หน่วยงานหรือบริษัท
ที่ต้องการน าสาร
ต้นแบบไปพัฒนายา/
ผู้ป่วยเบต้า-ธาลสัซี
เมีย 

1.) ปฐมาพร ปรึกษากร 
2.) ฉัตรภรณ์ ใจมา 

632,715.00 1. ทราบสารกระตุ้นโปรโมเตอร์
ของ HBG จากสารสกัดกระชายด า
อย่างน้อย 1 ชนิด 1 ชนิด 

- 

17 803-1115-P051-
L5742-06 

โครงการสร้างวัคซีน
ต้นแบบป้องกันโรคเริม
และการพัฒนา
กระบวนการผลติ 

0.0175 ผู้วิจัยการผลิตระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม
ภายในประเทศท่ีรับ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ในการผลติ
วัคซีนโรคเริมส าหรับ
ผลิตวคัซีนป้องกัน
โรคเริมเพื่อใช้ในการ
ทดสอบในมนุษย ์

1.) ณัฐธนัญ ภิญโญสุข ี
2.) รัตนาวดี วิชาจารณ ์
3.) มาโนช โพธ์ิสูง 

1,025,700.00 ได้วิธีการเตรยีมแอนตเิจนให้
บริสุทธ์ิผลส าเร็จปานกลาง 1 วิธี 

- 

18 803-1115-P052-
L5740-13 

การพัฒนาวิธีการตรวจ
การกลายพันธ์ุของยีน 
BRCA1และ BRCA2ใน
ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งรังไข่
ด้วยเทคนิควิเคราะห์

0.0602 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ชนิดกรรมพันธ์ุ 
(Hereditary Breast 
and Ovarian 
Cancer) 

1.) นวลจันทร์ วิจักษณ์
จินดา 
2.) ธันยภัทร วณิชชา
นนท์ 

3,538,700.00 1. ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ล าดับ
สารพันธุกรรมของยีน BRCA1และ 
BRCA2ด้วยเครื่อง next 
generation sequencer อย่าง
น้อย 100 ตัวอย่าง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ล าดับสารพันธุกรรม
สมรรถนะสูง 

19 803-1112-P052-
L5740-29 

โครงการร่วมวิจัยกรม
วิทยาสาสตร์การแพทย์-
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อประ
มินอุบัติการณ์การแพ้ยา
และการวจิัยเพื่อน า
เภสัชพันธุศาสตรม์าใช้
ในระบบสาธารณสุข 

0.0323 ความเสีย่งของการ
เกิดผื่นแพ้ยาชนิด 
SJS/TEN และผื่น
ธรรมดา จากทุกตัว
ยา 

1.) สุกัญญา วัฒนาโภคย
กิจ 

1,900,000.00 1. การเผยแพร่เอกสารทางการ
แพทย์ 1 เรื่อง 

- 

20 803-1115-P053-
L5742-03 

การประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการ
ตรวจวัดระดับการ
แสดงออกของยีนใน
เลือดส าหรับการวินิจฉัย
วัณโรค 

0.0364 ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วย
วัณโรคเด็ก ผูต้ิดเชื้อ 
HIV ผูต้ิดเชื้อวัณโรค
แบบแอบแฝง ผู้ที่
สงสัยว่าจะติดเชื้อวัณ
โรค 

1.) นุสรา สัตย์เพริศ
พราย 
2.) ดวงรัตน์ จุลอักษร 
3.) สุรัคเมธ มหาศิริ
มงคล 

2,136,000.00 1. การน าเสนอผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมระดับนานาชาตหิรือการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการ 1 ครั้ง 

- 

21 803-1115-P053-
L5742-20 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกิดพิษต่อตับจาก 
rifampicin กับ ตัวบ่งช้ี
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ใน
ผู้ป่วยวัณโรคที่เกดิภาวะ
พิษต่อตับระหว่างการ
รักษา 

0.0088 ผู้ป่วยวัณโรคปอด
และนอกปอด ทั้ง
ชนิดมีเช้ือวัณโรคไว
ต่อยา หรือเชื้อวัณ
โรคดื้อยา ท่ีเป็น
ผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับ
การรักษาที่
โรงพยาบาลทีเ่ข้า
ร่วมงานวิจัย และ

1.) สุกัญญา วัฒนาโภคย
กิจ 

516,000.00 1. มีโรงพยาบาลเครือข่ายทีร่่วม
เก็บตัวอย่าง 5 โรงพยาบาล 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ยินยอมเข้าร่วมงาน
วิจัย 

22 803-2112-P052-
L5740-23 

การศึกษาน าร่องเพื่อ
การพัฒนาการตรวจคัด
กรองสุขภาพทารกแรก
เกิดโรคภาวะต่อมหมวก
ไตผลิตฮอรโ์มนมาก
ผิดปกต ิ

0.0322 การคัดเลือกตัวอย่าง
จากตัวอย่างกระดาษ
ซับเลือดของทารก
แรกเกิด ของสถาน
บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 8 
จ านวน 7 จังหวัด 
ประกอบด้วย
อุดรธานี เลย 
นครพนม 
หนองบัวล าภู 
หนองคาย สกลนคร 
บึงกาฬ โดยท าการ
ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างทั้งหมด
จ านวน 70,000 ราย 

1.) สาวิตรี นาคประสิทธ์ิ 1,890,500.00 1. จ านวนทารกแรกเกิดทีต่รวจคดั
กรองโรค CAH 70,000 ราย 

- 

23 803-2112-P052-
L5740-26 

การตรวจวินจิฉัยการติด
เชื้อเอชไอวี-1 ในเด็ก
แรกคลอด ท่ีเกดิจากแม่
ที่ติดเช้ือเอชไอวีให้ไดผ้ล
เร็วท่ีสุดด้วยวิธี PCR 
ตัวอย่างจากกระดาษซับ
เลือด 

0.0228 1. ทารกท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
สูง ประเมินจากแม่
ไม่ได้ฝากครรภ์ หรือ 
กินยาต้านไวรัส < 4 
สัปดาห์ก่อนคลอด 
แม่กินยาไม่สม่ าเสมอ 
หรือ ระดับไวรสัใน

1.) หรรษา ไทยศร ี
2.) วิโรจน์ พวงทับทิม 

1,339,500.00 1. สามารถตรวจ HIV-PCR ใน
ตัวอย่างเด็กแรกคลอด ท่ีเกดิจาก
แม่ที่ติดเช้ือ และตรวจครั้งท่ี 3 
กรณีที่เด็กมีความเสีย่งสูงต่อการ
ติดเชื้อแตผ่ล PCR ทั้งสองครั้งเป็น
ลบ จ านวน 2,000 ตัวอย่าง/ปี 
2000 ราย 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

กระแสเลือดเมื่อใกล้
คลอด> 50 
copies/ml จ านวน 
1,500 ตัวอย่าง/ป ี

24 803-2112-P052-
L5740-27 

การบริหารจัดการทั่วไป 0.1272 หน่วยงานของ
สถาบันฯ 

1.) จรรยา ทรัพย์ธรณ ี 1,378,785.00 1. สามารถ ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ 
ได้ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา 
ร้อยละ 100 

- 

25 803-2112-P053-
L5742-15 

โครงการถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมของ
เชื้อวัณโรคในประเทศ
ไทยด้วยเทคนคิการ
วิเคราะหล์ าดับเบสรุ่น
ใหม ่

0.0308 ส านักวัณโรค กรม
ควบคุมโรค และ 
นักวิจัยทางด้านวัณ
โรค 

1.) อารียา ดิษรัฐกิจ 1,812,600.00 1. ได้วิธีมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการส าหรบัถอดรหสั
พันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค
จ านวน 1 ฉบับ 1 ชนิด/ฉบับ 

- 

26 803-1116-P053-
L5742-33 

การบริหารจัดการงบ
ลงทุน 

0.3263 ทุกศูนย์ในสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทาง
แพทย ์

1.) ดวงรัตน์ จุลอักษร 19,174,555.00 ร้อยละความส าเรจ็ ของการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 2 ร้อยละ 
100 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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 หน่วยงานส่วนภูมิภาค (โครงการเดี่ยว) 

16. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 601-1112-
P022-L5745-12 

โครงการการทดสอบ
ความช านาญการตรวจ
แอลกอฮอล์ในเลือด 

0.0210 จ านวน 30 แห่ง 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 150,000.00 จ านวนครั้งท่ีให้บริการการทดสอบ
ความช านาญการตรวจแอลกอฮอล์
ในเลือด 2 ครั้ง 

- 

2 601-1112-
P021-L5745-13 

โครงการพัฒนาธ ารง
รักษาสิ่งแวดล้อมองค์กร 

0.0219 เจ้าหน้าท่ีศูนย ์ 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 157,300.00 . ธ ารงรักษาสิ่งแวดล้อมองค์กร 12 
ครั้ง 

- 

3 601-1112-
P031-L5743-09 

โครงการการทดสอบ
ความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข 

0.0279 หน่วยบริการ และ
ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในเขต
ภาคเหนือ 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 200,000.00 ร้อยละ ๑๐๐ ของผลการประเมิน
การทดสอบความช านาญของหน่วย
บริการ/ห้องปฏิบัติการสมาชิก ครบ 
๒ ครั้ง 

- 

4 601-1112-
P031-L5743-10 

โครงการผลติวัสดุอ้างอิง
รับรองแอลกอฮอล์
ส าหรับสอบเทียบ
เครื่องมือวัดแอลกอฮอล์
จากลมหาย 

0.0139 สารมาตรฐาน
แอลกอฮอล์อ้างอิงที่
ศูนย์ฯผลิต เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO 
Guide ๓๔:๒๐๐๙ 

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

- 

5 601-1112-
P031-L5744-08 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการและ
หน่วยบริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข ในเขต
สุขภาพท่ี ๑ 

0.0273 ห้องปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข และหน่วย
บริการชันสตูร
สาธารณสุข ในเขต
สุขภาพท่ี ๑ (เชียงใหม่ 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 196,000.00 ร้อยละ ๑๐๐ (๕๘ แหง่) ของ
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ระดับ
ทุติยภูมิ และตติยภมูิ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สามารถธ ารง 
รักษามาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ล าพูน ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน) 

6 601-1112-
P032-L5744-07 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิง 

0.0251 ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ/สอบเทียบ 
และผูจ้ัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ 

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 180,000.00 ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ 
171 แห่ง 

- 

7 601-1112-
P041-L5747-11 

โครงการผลติสารละลาย
มาตรฐาน
เอทิลแอลกอฮอล ์

0.0209 ผลิตสารละลาย
มาตรฐาน
เอทิลแอลกอฮอล ์

1.) วิทยาคม ผาพิศาล 150,000.00 จ านวนสารละลายมาตรฐาน
เอทิลแอลกอฮอล์ 4 ความเข้มข้น 
300 ชุด 

- 

8 601-1116-
P022-L5746-04 
 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องช่ังไฟฟ้าความ
ละเอียด 0.001มิลลิกรมั 

0.1507 เจ้าหน้าท่ี 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 1,120,000.00 จัดหาครภุณัฑ์ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 1 เครื่อง 

- 

9 601-1116-
P022-L5746-05 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ตู้อบเพาะช้ออุณหภูมิต่ า 

0.0385 เจ้าหน้าท่ี 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 286,225.00 จัดซื้อครภุัณฑไ์ด้ทันตาม
ก าหนดเวลา 1 เครื่อง 

- 

10 601-1116-
P022-L5746-06 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
อ่างน้ าความถี่สูงควบคุม
อุณหภูม ิ

0.0108 เจ้าหน้าท่ี 1.) วิทยาคม ผาพิศาล 80,000.00 จัดซื้อคุภณัฑไ์ด้ทันตามก าหนดเวลา 
1 เครื่อง 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 602-1112-
P011-L5739-05 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหห์าสารเมทแอม
เฟตามีนในปัสสาวะด้วย 
GC-MS 

0.0292 ตัวอย่างปัสสาวะที่
เตรียมขึ้นโดยทราบค่า
ทั้งในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) และ
ปริมาณ 
(Quantitative) 

1.) ภัทรวดี สุกใส 200,000.00 หัวข้อการตรวจสอบความใช้ได้ของ
วิธี (Verification of Method) 10 
หัวข้อ 

- 

2 602-1112-
P021-L5745-09 

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพเครื่องวัดความ
ดันโลหติตามมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย ์

0.0102 เครื่องวัดความดันจาก
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน จ านวน 400 
เครื่อง 

1.) ภัทรวดี สุกใส 70,000.00 ตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
400 เครื่อง 

- 

3 602-1112-
P021-L5745-10 
 
 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ทางรังสีวินิจฉัย 

0.0146 สถานพยาบาลต่าง ๆ 
ที่เปิดให้บริการ
ห้องปฏิบัติการทางด้าน
รังสีวินิจฉัย 50 แห่ง 

1.) ภัทรวดี สุกใส 100,000.00 ตรวจสถานพยาบาลทั้งของรัฐและ
เอกชนท่ีเปิดให้บริการ
ห้องปฏิบัติการทางด้านรังสีวินิจฉัย 
50 แห่ง 

- 

4 602-2112-
P021-L5746-15 

โครงการควบคมุ
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์
ในเขตสุขภาพท่ี 1 

0.0125 เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย 
50 เครื่งอ 

1.) ภัทรวดี สุกใส 200,000.00 ตรวจคณุภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
50 เครื่อง 

5 602-2112-
P021-L5746-16 

โครงการตรวจ
วินิจฉัยโรคเป็นปัญหา
สาธารณสุข ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพร่และน่าน 

0.075 ตัวอย่างจากผู้ป่วย
สงสัย 3000 ตัวอย่าง 

1.) ภัทรวดี สุกใส 1,200,000.00 ตัวอย่างจากผู้ป่วยสงสัย 3000 
ตัวอย่าง 

- 

6 602-2116-
P021-L5746-18 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ตู้
เตรียมสารพันธุกรรม 
(UV-Cleaner box, 
DNA cleaner PCR 
box) 

0.06 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 70,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

7 602-2116-
P021-L5746-21 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องซักผ้าขนาด ไม่
น้อยกว่า 8 กิโลกรัม 

0.0003 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 18,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

8 602-2116-
P021-L5746-24 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
อบผ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 
8 กิโลกรัม 

0.0002 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 30,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

9 602-2116-
P021-L5746-26 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู 

0.0004 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 46,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

10 602-2116-
P021-L5746-27 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน
พร้อมชุดโปรแกรม

0.0003 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 39,600.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ระบบปฏิบตัิการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์

11 602-2116-
P021-L5746-29 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ชุดไมโครโฟนและเครื่อง
เสียงส าหรับห้องประชุม 

0.0026 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 300,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

12 602-2116-
P021-L5746-30 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
จอ LED ขนาด 60 นิ้ว 

0.0007 ร้อยละความส าเรจ็การ
เบิกจ่าย 

1.) ภัทรวดี สุกใส 80,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

13 602-2116-
P021-L5746-31 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องดูดฝุ่น 

0.0003 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 40,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

14 602-2116-
P021-L5746-32 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องหมุนเหวีย่งแบบ
ความเร็วสูง 
(Certrifuge} HIGH 
SPEED) 

0.0003 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 40,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

15 602-2116-
P021-L5746-33 
 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องหุ้มรองเท้า
อัตโนมัติ (Automatic 
shoe cover) 

0.0003 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 40,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

16 602-2116-
P021-L5746-35 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่1/1 เชียงราย 

0.0034 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส 400,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

17 602-1112-
P022-L5746-01 

โครงการเฝ้าระวัง 
ประเมินความเสี่ยง และ
แจ้งเตือนภัยคณุภาพ

0.0438 1) ผลิตภณัฑ์น้ าพริก
ส าเรจ็รูปท่ีจ าหนา่ยใน
สถานท่ีจ าหน่าย ของ

1.) ภัทรวดี สุกใส 300,000.00 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่
ได้น าไปสื่อสาร แจ้งเตือนภัย Risk 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน 
จ านวน 75 ตัวอย่าง  
2) วัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์น้ าพริก
ส าเรจ็รูปในแหล่งผลติ 
ของจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน 
จ านวน 25 ตัวอย่าง  
3) ผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางผสม
สมุนไพรที่ใช้บริเวณ
ใบหน้าได้แก่ ครมี 
โลช่ัน ผง ขัดหน้า/พอก
หน้า ในสถานท่ี
จ าหน่ายของจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
และน่าน จ านวน 25 
ตัวอย่าง  
4) ผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางผสม
สมุนไพรที่ใช้บริเวณ
ใบหน้าได้แก่ ครมี 
โลช่ัน ผง ขัดหน้า/พอก
หน้า ท่ีใช้ในสถาน
บริการเสรมิความงาม

assessment, Consumer report 
2 เรื่อง 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

และสปา ของจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ 
และน่าน จ านวน 25 
ตัวอย่าง 

18 602-1112-
P032-L5744-06 

โครงการเปรียบเทียบผล
วิเคราะหร์ะหว่าง
ห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจเอกลักษณ์ยาที่ปน
ปลอมในยาแผนโบราณ 
ปีงบประมาณ 2560 

0.0219 ห้องปฏิบัติการที่มีการ
ตรวจวิเคราะห์
เอกลักษณ์ยาที่ปน
ปลอมในยาแผนโบราณ 

1.) ภัทรวดี สุกใส 150,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อย
ละ 100 

- 

19 602-1112-
P032-L5744-07 
 
 

โครงการเฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพอาหาร
น าเข้า 

0.0292 ผลไม้แช่อิ่มและผลไม้
ดองในด่านแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 50 ตัวอย่าง 

1.) ภัทรวดี สุกใส 200,000.00 ผลไม้แช่อิ่มและผลไม้ดองในด่านแม่
สายจังหวัดเชียงราย 50 ตัวอย่าง 

- 

20 602-1112-
P032-L5744-08 

โครงการผักสดล้านนา
น่าบริโภค 

0.0292 ผักสด จ านวน 100 
ตัวอย่าง(กะหล่ าปลี 20 
ตัวอย่าง, แตงกวา 20 
ตัวอย่าง, ผักกาดขาว 
20 ตัวอย่าง, คะน้า 20 
ตัวอย่าง, ถั่วฝักยาว 20 
ตัวอย่าง) 

1.) ภัทรวดี สุกใส 200,000.00 ตรวจวิเคราะหส์ารเคมีก าจัดศัตรพูืช
ทั้ง 4 กลุ่ม ในตัวอย่างผักสด 100 
ตัวอย่าง 

- 

21 602-2112-
P031-L5744-17 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 

0.1125 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพ ในจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน 2600 
ตัวอย่าง 

1.) ภัทรวดี สุกใส 1,800,000.00 ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 2600 ตัวอย่าง 

- 



 

 I 105 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

22 602-2116-
P031-L5744-22 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ตู้
เก็บสารเคม ี

0.027 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 315,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

23 602-2116-
P031-L5744-23 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ตู้
เก็บสารไวไฟ 

0.017 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 200,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

24 602-2116-
P031-L5744-25 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เครื่องนับโคโลน ี

0.0003 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 40,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

25 602-2116-
P031-L5744-28 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
กล้องจุลทรรศน์แบบ
สองตา 

0.0009 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 100,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

26 602-2116-
P031-L5744-34 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ชุดระบบกล้องวงจรปดิ 

0.0007 ร้อยละการเบิกจา่ย 1.) ภัทรวดี สุกใส 82,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 100 - 

27 602-1112-
P051-L5741-02 

โครงการพัฒนา ธ ารง
รักษา และเพิม่
ประสิทธิภาพด้านระบบ
คุณภาพและการพัฒนา
องค์กร 

0.0507 หน่วยงานในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่1/1 เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส 2,272,100.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการธ ารงรักษาระบบคณุภาพ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย ให้มีคณุภาพมาตรฐานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 
15189, ISO 15190 และ ISO 
9001 ร้อยละ 100 

- 

28 602-1112-
P051-L5742-04 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรที่
ผลิตในเขตพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน ปีงบประมาณ 
2560 

0.0219 แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ซึ่งได้แก่
โรงพยาบาลทีผ่ลติยา
สมุนไพรและ
ผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรโอ
ทอป ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส 150,000.00 ผลิตภณัฑ์ยาจากสมุนไพรและ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรโอทอป ไดร้ับการ
ตรวจสอบคุณภาพ 4 ผลิตภัณฑ ์

- 



 I   106 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

พะเยา แพร่และน่าน 
จ านวน 4 แห่ง 

29 602-1116-
P021-L5746-13 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

0.0088 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส 1,016,500.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 100 ร้อยละ - 

30 602-1116-
P021-L5746-14 
 
 
 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(Gel doc) 

0.0045 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส 520,000.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 100 ร้อยละ - 

31 602-1116-
P041-L5747-11 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ 2560 
(HPLC) 

0.0209 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่1/1 
เชียงราย 

1.) ภัทรวดี สุกใส 2,424,900.00 ร้อยละการเบิกจา่ย 100 ร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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18. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 603-1112-
P031-L5743-01 

พัฒนาศักยภาพการ
เตรียมวัตถุทดสอบใช้
ส าหรับการควบคุม
คุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ 2560 

0.0041 10 แห่ง 1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

80,000.00 ผลการด าเนินการได้ตามแผนงานไม่
น้อยกว่า 5 รายการทดสอบ 

กลุ่มเป้า 
หมายควร
ระบุเป็น
บุคคล 

หน่วยงาน 
หรือสถานที ่

2 603-1112-
P031-L5743-05 

แผนการทดสอบความ
ช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ 2560 

0.0026 50 โรงพยาบาล 1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) เรณู วิริยะประสิทธ์ิ 
3.) บุญอนันต์ บุญศร ี

50,000.00 ผลการด าเนินการได้ตามแผนปฏิบตัิ
การและกจิกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- 

3 603-1112-
P031-L5743-06 

พัฒนาการตรวจ DNA 
HIV-1 PCR โดยวิธี 
Real Time PCR 

0.0026 ตัวอย่างเลือดจากเด็กท่ี
เกิดจากแม่ท่ีตดิเช้ือ 
HIV-1 ที่ จ านวน 150 
หน่วยนับ ตัวอย่าง 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) ดุจดาว บุญยอด 
3.) บุญอนันต์ บุญศร ี

50,000.00 ผ่านการประเมินเข้าร่วม PT 
Program โดยวิธี Real Time PCR 
2 ครั้ง 

- 

4 603-1112-
P031-L5743-07 

พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายคณุภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และ
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

0.0041 หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ/
เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบ 
งานตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ จากส านักงาน

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) ดุจดาว บุญยอด 
3.) บุญอนันต์ บุญศร ี

80,000.00 จัดประชุมฟื้นฟูความรู้และมาตรฐาน
ทางห้องปฏิบัติการ ในเขตสุขภาพที่ 
2 1 ครั้ง 

- 



 I   108 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

เขตสุขภาพท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2560 

สาธารณสุขจังหวดั 
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
และ รพ.สต./ศสม. ใน
เขตสุขภาพท่ี 2 
จ านวน 5 หน่วยนับ
จังหวัด 

5 603-1112-
P031-L5743-08 

การประสานงาน
เครือข่ายสาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพท่ี 2 เพื่อ
สนับสนุนการก าจัดและ
กวาดล้างโรคหัดตาม
นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2560 

0.0041 ตัวอย่างน้ าเหลืองของ
ผู้ป่วยท่ีมีอาการไข้ออก
ผื่น เพื่อหาภูมติ้านทาน
ต่อไวรสัโรคหัดด้วยวิธี 
ELISA รวมทั้งตัวอย่าง 
throat swab หรือ 
nasal swab ตรวจ
แยกเช้ือไวรัสเพื่อหา
สารพันธุกรรมและ
คุณลักษณะของเชื้อ
ระดับ genotype จาก
โรงพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพท่ี 2 
จ านวน 50 แห่ง 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

80,000.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก สามารถด าเนินการ
ตรวจหาแอนตบิอดี IgM ต่อไวรสัหัด
ด้วยวิธี ELISA โดยรายงานผล 
ภายใน 48 ช่ัวโมง /ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 100 

- 

6 603-1112-
P031-L5743-19 

การพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุม
และป้องกันโรคธาลสัซี

0.0052 บุคลากรทีร่ับผดิชอบ 
เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการธาลัสซี
เมียทั้งระดับคัดกรอง

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

100,000.00 ผลการด าเนินการได้ตามแผนปฏิบตัิ
การและกจิกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

เมีย เขตสุขภาพท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2560 

และตรวจยืนยันจาก
โรงพยาบาลต่างๆ ใน
เขตสุขภาพท่ี 2 จาก 5 
จังหวัด (พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ อุตรดติถ์ 
สุโขทัย และตาก) และ
จากศูนย์อนามัยที่ 2 
พิษณุโลก รวม 40 
แห่งๆละ 1-2 คน รวม
ทั้งสิ้น ประมาณ 70 
คน จ านวน 40 
โรงพยาบาล 

7 603-1112-
P031-L5743-17 

การด าเนินแผนการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา 

0.0215 ห้องปฏิบัติการยา ใน
สังกัดกรมวิทยา- 
ศาสตร์การแพทย์ 
โรงงานผลติยา 
ห้องปฏิบัติการในสังกัด
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี
3.) วศิมน จูฑะภักด ี

200,000.00 1. การด าเนินตามแผนทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการยาด้วย UV-
Spectrophotometryเทคนิคแลว้
เสร็จ 1 แผน 

- 

8 603-1112-
P032-L5744-03 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที2่พิษณุโลก
ประจ าปี 2560 

0.0311 ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่2 
พิษณุโลก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

600,000.00 ห้องปฏิบัติการไดร้ับการตรวจเฝ้า
ระวัง ระบบ ISO/IEC 17043 :2010 
1 ระบบ 

- 

9 603-1112-
P032-L5744-09 

ทดสอบความช านาญ
การตรวจคัดกรองเพื่อ
หาสารเสพติดชนิดเมท

0.0026 ห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลเอกชนท่ีมี
การด าเนินการตรวจ

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

50,000.00 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการ ร้อยละ 100 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

แอมเฟตามีนมอร์ฟีน
และกัญชาในปัสสาวะ 

คัดกรองเพื่อหาสาร
เสพติดในปสัสาวะ 
จ านวน 30 แห่ง 

10 603-1112-
P032-L5744-10 

โครงการศึกษาความไว
ของ Biomarker ที่ใช้
บ่งช้ีการเสื่อมของไตใน
ระยะเริ่มต้น
ปีงบประมาณ 2560 

0.013 ประชากรที่อาศัยใน
เขตสุขภาพท่ี 2 ซึ่งมี
ภาวะไตเสื่อมและเข้า
รักษาตัวในคลินิกโรค
ไตของโรงพยาบาลใน
เขตสุขภาพท่ี 2 
จ านวน 500 คน 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

250,000.00 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการ ร้อยละ 100 

- 

11 603-1112-
P031-L5743-21 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
สมุนไพรด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 2 

0.0052 ชุมชนที่เป็นแหล่งปลูก 
และ/หรือผลิต ขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 2 
ได้แก่ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ อุตรดติถ์ 
สุโขทัย และตาก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

100,000.00 จ านวนชุมชนและ/หรือ
ผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ท่ีเป็นแหล่ง
ปลูก และ/หรือผลติ ผลิตภณัฑ์ 20 
แห่ง 

- 

12 603-1112-
P031-L5743-23 

การพัฒนาคุณภาพ
ต ารับยา Oseltarmivir 
Oral Suspension ที่
ผลิตโดยโรงพยาบาล ใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 2 

0.0041 OseltamivirOral 
Suspension จากฝ่าย
ผลิตยา กลุ่มงานเภสัช
กรรม โรงพยาบาลใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 2 ที่
เข้าร่วมโครงการ 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี
3.) วิทิตา ไปบน 

80,000.00 . การด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพต ารับยา Oseltarmivir 
Oral Suspen- sionที่ผลิตโดย
โรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 
1 วิธี 

- 

13 603-1112-
P011-L5739-15 

โครงการประชุม/
สัมมนา ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียส าหรับผู้ปฏบิัติงาน

0.0311 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะจาก

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

600,000.00 จ านวนผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การตรวจสารเสพในปสัสาวะที่เข้า
ร่วมประชุม/สัมมนา 190 คน 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ด้านการตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะ
ปีงบประมาณ 2560 

หน่วยงานต่างๆในเขต
ภาคเหนือจ านวน 190
คน 

14 603-1112-
P031-L5743-14 

ความเสีย่งต่อการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
และการปลอมปนยา
แผนปัจจุบันที่รักษาโรค
หย่อน สมรรถภาพทาง
เพศในยาแผนโบราณ ท่ี
วางจ าหน่ายในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 2 

0.0041 ยาแผนโบราณ ท่ีระบุ
สรรพคณุในการรักษา
โรคหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศและบ ารุง
ร่างกายเพศชาย ท่ีวาง
จ าหน่ายในเขตบริการ
สาธารณสุขท่ี 2 
จ านวนอย่างน้อย 30 
ตัวอย่าง 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

80,000.00 ผลการตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณ 
ที่ระบุสรรพคณุในการรักษาโรค
หย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือบ ารุง
ร่างกายเพศชาย ท่ีวางจ าหน่ายใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 2 30 ตัวอย่าง 

- 

15 603-1112-
P031-L5743-17 

การด าเนินแผนการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา 

0.0104 ห้องปฏิบัติการยา ใน
สังกัด กรม
วิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ โรงงานผลิต
ยา ห้องปฏิบัติการใน
สังกัดมหาวิทยาลัย
ต่างๆ 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี
3.) วศิมน จูฑะภักด ี

200,000.00 การด าเนินตามแผนทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการยาด้วย HPLC 
เทคนิคแล้วเสร็จ 1 แผน 

- 

16 603-1112-
P031-L5743-19 

การพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุม
และป้องกันโรคธาลสัซี
เมีย เขตสุขภาพท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2560 

0.0052 บุคลากรทีร่ับผดิชอบ 
เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการธาลัสซี
เมียทั้งระดับคัดกรอง
และตรวจยืนยันจาก
โรงพยาบาลต่างๆ ใน

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

100,000.00 ผลการด าเนินการได้ตามแผนปฏิบตัิ
การและกจิกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

เขตสุขภาพท่ี 2 จาก 5 
จังหวัด (พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ อุตรดติถ์ 
สุโขทัย และตาก) และ
จากศูนย์อนามัยที่ 2 
พิษณุโลก รวม 40 
แห่งๆละ 1-2 คน รวม
ทั้งสิ้น ประมาณ 70 
คน จ านวน 40 
โรงพยาบาล 

17 603-1112-
P031-L5743-21 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
สมุนไพรด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 2 

0.0052 ชุมชนที่เป็นแหล่งปลูก 
และ/หรือผลิต ขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 2 
(พิษณุโลก เพชรบรูณ์ 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย และ
ตาก) 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

100,000.00 จ านวนชุมชนและ/หรือ
ผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ท่ีเป็นแหล่ง
ปลูก และ/หรือผลติ ผลิตภณัฑ์ 20 
แห่ง 
 
 

- 

18 603-1112-
P061-L5748-12 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่2 พิษณุโลก 
ปีงบประมาณ 2560 

0.2000 บุคลากรของกลุม่/กลุ่ม
งาน/ฝ่าย ในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี
3.) เบญจมาศ สนองคณุ 

730,400.00 กิจกรรมเสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการ 1 ระบบ 

- 

19 603-1116-
P022-L5746-32 

เครื่องหมุนเหวีย่ง
ความเร็วต่ าแบบควบคุม
อุณหภูมิ(Refrigerated 

0.0275 กลุ่มงานพิษวิทยา 1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

530,000.00 ได้เครื่องหมุนเหวีย่ง 1 เครื่อง  - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

Centrifuge,Low 
speed) 

20 603-1116-
P022-L5746-34 

ตู้อบเพาะเช้ืออุณหภูมิ
ต่ า 

0.0111 กลุ่มงานอาหาร 1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

215,000.00 ได้ ตู้อบเพาะเช้ืออุณหภูมิต่ า 1 ตู ้ - 

21 603-1116-
P022-L5746-36 
 

เครื่องเพิ่มปรมิาณสาร
พันธุกรรมในสภาพจริง 
(Real-time PCR) 

0.1296 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
คลินิก 

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

2,500,000.00 ได้เครื่องเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรม
ในสภาพจริง (Real-time PCR) 1 
เครื่อง  

- 

22 603-1116-
P022-L5746-37 

ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 0.0778 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่2
พิษณุโลก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

1,500,000.00 ด าเนินการสร้างทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร 1 งาน  

- 

23 603-1116-
P022-L5746-38 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
(LAB) 

0.0959 อาคารปฏิบตัิการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่2พิษณุโลก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

1,850,000.00 ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ 
1 งาน  

- 

24 603-1116-
P022-L5746-39 

งานทาสีอาคาร
อ านวยการ 2 ช้ัน 

0.0285 อาคารปฏิบตัิการศูนย์
วิทยาสาสตร์การแพทย์
ที ่2พิษณุโลก 

1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

550,000.00 ทาสีอาคาร 1 งาน  - 

25 603-1116-
P022-L5746-40 

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที2่ พิษณุโลก 

0.1705 อาคารปฏิบตัิการ 1.) อโณทัย ศรีตนไชย 
2.) บุญอนันต์ บุญศร ี

3,465,000.00 ระบบไฟฟ้าอาคารปฏิบตัิการไดร้บั
การปรับปรุง 1 งาน  

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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19. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 604-1112-
P011-L5739-01 

การประเมินสถานการณ์
และเฝ้าระวังสารเสพตดิ
ชนิดใหม่และสารตั้งต้น
ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 3 
(60D1-01) 

0.0732 1.วิธีวิเคราะหส์ารเสพ
ติดชนิดและสารตั้งต้น  
2. การตรวจวิเคราะห์
สารเสพตดิชนิดใหม่
จากตัวอย่างของ
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
เขตสุขภาพท่ี 3 

1.) ราเมศ กรณีย ์ 876,500.00 ร้อยละของแผนกจิกรรมหรือ
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

- 

2 604-1112-
P021-L5745-18 

โครงการศึกษาข้อมลู
สถานการณ์โรคโลหิต
จางธาลัสซเีมียจากการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิง ในเขต
สุขภาพท่ี 3 (60C1-01) 

0.0365 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค ์

1.) เจตน์ วันแต่ง 438,100.00 ข้อมูลอ้างอิงสถานการณ์โรคโลหิต
จางธาลัสซเีมียจากการตรวจวินิจฉยั
ทางห้องปฏิบัติการ ในเขตสุขภาพที่ 
3 2 เรื่อง 

- 

3 604-1112-
P022-L5746-12 

การพัฒนาสารสนเทศ
ด้านห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อก าหนดมาตรการ
ภาครัฐ (60C2-01) 

0.0422 ข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
หน่วยงาน 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 500,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 - 

4 604-1112-
P022-L5746-13 

พัฒนาบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่3 นครสวรรค์ 

0.0215 1.ห้องปฏิบัติการดา้น
อาหาร ยา รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ พยาธิ

1.) โลมไสล วงค์จันตา 201,100.00 ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 80 - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (60C2-02) 

วิทยาคลินิก และ
พิษวิทยา  
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ และฝา่ย
บริหารทั่วไป 

5 604-1112-
P031-L5743-09 

การพัฒนาและรักษา
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 
ISO15189, ISO15190 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านชันสูตรโรค (60A1-
01) 

0.0250 1.ห้องปฏิบัติการดา้น
อาหาร ยา รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ พยาธิ
วิทยาคลินิก และ
พิษวิทยา  
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ และฝา่ย
บริหารทั่วไป 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 300,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 - 

6 604-1112-
P031-L5743-10 

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการส่งตัวอย่าง
ติดเชื้อตรวจวเิคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อ
การชันสูตรโรคและ
รองรับโรคข้ามพรมแดน 
(60A1-02) 

0.0086 1.เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่าง 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ จากศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค์ 
จ านวน 15 คน 
2. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกัน ควบคุมโรค 
จากส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 3 
นครสวรรค์ จ านวน 15 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 100,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

คน 3. หัวหน้างาน
พยาธิวิทยาคลินิก ของ
โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป ใน
เขตสุขภาพท่ี 3 
จ านวน 5 คน 

7 604-1112-
P031-L5743-11 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการเก็บและ
น าส่งตัวอย่างด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ(สัมนา
คุ้มครองผู้บริโภค) 
60A1-03 

0.0086 1.เจ้าหน้าท่ีงานรับ
ตัวอย่าง 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จากศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค์ 
จ านวน 20 คน 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภค จาก
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 
3 จ านวน 10 คน 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 100,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 - 

8 604-1112-
P032-L5744-03 

สถานการณ์ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 
เขตสุขภาพท่ี 3 (60A2-
02) 

0.0379 ผลิตภณัฑ์สุขภาพด้าน
อาหาร เช่น น้ าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปดิ
สนิท น้ าแข็ง เครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุ ท่ีปิด
สนิท ไอศกรีม นม 
น้ าปลา ผลิตภัณฑ์

1.) พรทิพย์ ศรีศร 450,000.00 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการไดไ้ม่
น้อยกว่า 80 ตัวอย่าง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

เนื้อสัตว์ เป็นต้น 
จ านวน 500 ตัวอย่าง 

9 604-1112-
P032-L5744-15 

โครงการสถานการณ์
และผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนในเขต
สุขภาพท่ี 3 จากการ
ปลอมปนสเตียรอยด์ใน
ผลิตภณัฑ์ยาสมุนไพร
และยาแผนโบราณ 
(60A2-01) 

0.0336 เก็บตัวอย่างยา
สมุนไพรและยาแผน
โบราณโดย
ประสานงานการเก็บ
ตัวอย่างกับส านักงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นท่ี
เขตสุขภาพท่ี 3 
จ านวน 50 ตัวอย่าง 
น าตัวอย่างทั้งหมดมา
วิเคราะหส์ารกลุ่มส
เตียรอยด์ ได้แก่ 
Dexamethasone 
และ Prednisolone 

1.) วิสิิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก 
2.) เจษฏา กาศโอสถ 

400,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 - 

10 604-1112-
P031-L5743-22 

การพัฒนาความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคตดิเช้ือจุลชีพ 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ (60A1-04) 

0.0751 ห้องปฏิบัติการงาน
พยาธิวิทยาคลินิก 
จ านวน 1 
ห้องปฏิบัติการ 

1.) เจตน์ วันแต่ง 900,000.00 ห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลนิิก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ มีศักยภาพตรวจวินิจฉยั 
และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรค
ติดเชื้อจุลชีพอุบัติใหม่อุบตัิซ้ าทั้ง
ไวรัสและแบคทีเรีย 10 รายการ
ตรวจ 

- 

11 604-1112-
P041-L5747-07 

การเฝา้ระวังความ
ปลอดภัยในการใช้รังสี
วินิจฉัยทางการแพทย์
แก่ผู้ป่วย และประชาชน

0.0019 เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทางการแพทย์, 
อุตสาหกรรม และ 
ห้องเอกซเรย์ ในเขต

1.) ชาคริต หน่อศิร ิ 150,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ทั่วไปในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างและเขตภาค
กลาง (60S1-01) 

เขตภาคเหนือตอนลา่ง
และเขตภาคกลาง 
จ านวน 200 ตัวอย่าง 

12 604-1112-
P051-L5741-08 

การเปรยีบเทียบปริมาณ
โลหะหนักในผักสวนครัว
และผักพ้ืนบ้านระหว่าง
พื้นที่ท่ัวไปและพื้นท่ีสาย
แร่ทองค าในประเทศ
ไทย(60R2-01) 

0.0422 พืชผักสวนครัวและผัก
และผลไม้พื้นบ้านรวม 
18 ชนิด คือ ขิง ข่า 
ขมิ้น ตะไคร้ กะเพราะ 
โหระพา แตงกวา 
สะระแหน่ ผักแพว 
พริกข้ีหนู ผักบุ้งไทย 
กระเฉด ใบมะกรดู ใบ
ยอ ขี้เหล็ก กล้วยน้ าว้า
สุก มะละกอสุก 
มะม่วงสุก ที่ปลูกในพ้ืน
ทั่วไปและพื้นที่สายแร่
ทองค าในประเทศไทย 

1.) โลมไสล วงค์จันตา 506,500.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 - 

13 604-1112-
P051-L5741-20 

การศึกษาหาปรมิาณ
ตกค้างของสารเคมีฆ่า
หญ้าชนิดไกลโฟเสทใน
เลือดเกษตรกร ท่ีมผีล
ต่อการท าลายสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 
(DNA damage) ภายใน
เซลล ์

0.0515 1. ประชาชนท่ีเป็น
เกษตรกรที่ใช้สารเคมี
ฆ่าหญ้า ชนิด ไกลโฟ
เสท จ านวน 50 คน  
2. ประชาชนท่ีเป็น
เกษตรกรหรือไม่เป็น
เกษตรกรทีม่ีสุขภาพ
แข็งแรงจ านวน 50 คน 

1.) ราเมศ กรณีย ์ 615,000.00 ร้อยละของแผนกจิกรรมหรือ
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

14 604-1112-
P061-L5748-14 

ค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ(เภสัชกรและเงิน
สมทบประกันสังคม) 
60H1-01 

0.0014 บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์กาาร
แพทย์ท่ี 3 นครสวรรค ์

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ
2.) ระพีพรรณ ปิงยอม 

138,000.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ยงบ
บุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 100 

- 

15 604-1116-
P022-L5746-04 

แก็สโครมาโทกราฟ 
แมสสเปคโทรมิเตอร์ ( 
Gas Chromatography 
-Mass Spectrometry) 
พร้อมชุดเตรียมตัวอย่าง
แบบอัตโนมัต ิ

0.0672 ห้องปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค ์

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ
2.) ระพีพรรณ ปิงยอม 

5,563,000.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ย
งบประมาณ ร้อยละ 100 

- 

16 604-1116-
P022-L5746-05 

เครื่องไอออนโครมาโท
กราฟ Ion 
Chromatograph 

0.0636 งานอาหาร กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภค 

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ
2.) ระพีพรรณ ปิงยอม 

5,241,930.00 ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่าย
ครุภณัฑ์ ร้อยละ 100 

- 

17 604-1116-
P022-L5746-06 

ตู้อบเพาะเช้ืออุณหภูมิ
ต่ า (Incubator, Low 
Temperature) 

0.0572 งานยา กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ
2.) ระพีพรรณ ปิงยอม 

480,000.00 ระดับความส าเร็จการเบิกจา่ย ร้อย
ละ 100 

- 

18 604-2112-
P041-L5747-02 

การพัฒนาบุคลิกภาพ
องค์กร Fit (60S1-04) 

0.0215 บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่3 นครสวรรค ์

1.) ไตรทศ ขันศิร ิ
2.) ระพีพรรณ ปิงยอม 
3.) สิรดา ปงเมืองมลู 

200,000.00 ระดับความส าเร็จคิดเป็น ร้อยละ 80 - 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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20. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 605-1112-
P021-L5745-01 

บริหารจดัการด้านการ
ให้บริการ 

0.1911 ผู้รับบริการ ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน
ทั่วไป 

1.) วีณา เพชรบ่อแก 2,000,000.00 ความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 
85 

- 

2 605-1112-
P061-L5748-02 

สนับสนุนการด าเนินงาน
บริหารจดัการด้านการ
ให้บริการ (Fixed cost) 

0.0089 บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่4 

1.) วรรณนิสา ค าแสง 93,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
100 

- 

3 605-1116-
P041-L5747-03 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ส่วนขยายการ
เข้าถึงบริการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง 

0.7971 ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ี 4 ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา 
สระบรุี สิงห์บรุี ลพบุรี 
อ่างทอง ปทุมธานี 
นครนายก และ
นนทบุรี 

1.) วรรณนิสา ค าแสง 71,418,600.00 การเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 96 - 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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21. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 606-1112-
P021-L5745-04 

โครงการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภยัศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่5 สมุทรสงคราม 

0.07 1.บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่5 สมุทรสงคราม ท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
สารคดัหลั่ง เช้ือโรค 
สารเคมี หรือ โลหะ
หนัก 2.ของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
น้ าท้ิงที่ปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม สารพิษ 
สารเคมีจาก
กระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ ขยะตดิเช้ือ
จากห้องปฏิบัติการ 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ์ 248,500.00 มีการก าจดัสารเคมีที่หมดอายุและ
ของเสียจากห้องปฏิบัติการอย่างถกู
ระบบอย่างน้อย 1 ครั้ง ร้อยละ 100 

- 

2 606-1112-
P021-L5745-06 

โครงการเฝ้าระวังโรคลี
เจียนเนลโลสสิ 
(Legionellosis) ใน
โรงพยาบาลเครือข่าย
เขตสุขภาพท่ี 5 

0.07 โรงพยาบาลศูนย์ฯ 
และโรงพยาบาลทั่วไป 
ในเครือข่ายเขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 ที่มีแอร์
รวมระบบ Cooling 
Tower อย่างน้อย 5 
แห่ง 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ์ 100,000.00 มีการสื่อสารการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาของเชื้อลีจิโอเนลลาให้
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 

- 

3 606-1112-
P022-L5746-03 

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัยในเขต
สุขภาพท่ี 5 

0.07 ตัวอย่างผลติภณัฑ์ 
OTOP ที่เป็น
ผลิตภณัฑ์เด่นของแต่

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ์ 557,300.00 ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ์อาหารที่ท าการศึกษา

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ละจังหวัด ตัวอยา่ง
อาหารปรุงส าเรจ็/
อาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทันที ตัวอย่าง 
นมโรงเรียน เครื่องดืม่ 
น้ าและน้ าแข็ง ตัวอย่าง
อาหารกลุม่เสีย่งตรวจ
วิเคราะหบ์อแรกซ์ และ
Passive surveillance 

ที่สามารถน ามาสื่อสารให้ความรู้หรือ
แจ้งเตือนภัยประชาชน ร้อยละ 100 

4 606-1112-
P031-L5743-02 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เพื่อรองรับโรคระบาด 
โรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ าเขตสุขภาพท่ี 5 

0.07 ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลทุกแห่งใน 
เขตบริการสุขภาพท่ี 5 
รวม 66 แห่ง 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ์ 1,300,000.00 มีการสื่อสารการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาของห้องปฏิบัติการให้
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 
โรค ร้อยละ 100 

- 

5 606-1112-
P032-L5744-05 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหด์้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อ
รองรับอาเซียน 

0.06 บุคลากรของ
ห้องปฏิบัติการอาหาร 
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ์ 300,000.00 มาตรฐานการปฏิบตัิงานเรื่องวิธี
วิเคราะหเ์ชื้อโรคอาหารเป็นพิษด้วย
เทคนิค PCR 1 ฉบับ ร้อยละ 100 

- 

6 606-1112-
P041-L5747-01 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ห้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล 

0.06 1. ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 5 สมุทรสงคราม  
2. บุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 5 สมุทรสงคราม 

1.) กฤชญา อุ่นภักดิ์ 150,000.00 ห้องปฏิบัติการไดร้ับการตรวจ
ติดตามภายใน/ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในทุกระบบ (ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 15190 
และISO 9001) ร้อยละ 80 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

7 606-1116-
P041-L5747-07 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 
เครื่องย่อยสลายสาร
ระบบไมโครเวฟ เครื่อง
สกัดสารตัวอยา่งแบบ
อัตโนมัติบน SPE 
Cartridge 

0.2 เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

  

8,204,500.00 จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตร์ 3 
รายการ 

 
หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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22. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 607-1112-
P021-L5745-07 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและฝ่าย
บริหารทั่วไป ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี ให้ได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

0.0197 หน่วยงานภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่6 ชลบุรี 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์ 387,600.00 หน่วยงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่6 ชลบุรี 6 กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน 

- 

2 607-1112-
P022-L5746-01 

โครงการสารเคมีก าจดั
แมลงตกค้างในผลไม้ที่
เพาะปลูกในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย 

0.0252 ผลไมส้ดที่เพาะปลูกใน
เขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย จ านวน 
10 ชนิด 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์ 500,000.00 ผลไมส้ดที่เพาะปลูกในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 10 
ชนิด 

- 

3 607-1112-
P022-L5746-08 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและฝ่าย
บริหารทั่วไป ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี ให้ได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐานสากล 

0.0001 หน่วยงานภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่6 ชลบุรี 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์ 2,200.00 หน่วยงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่6 ชลบุรี 6 กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

4 607-1112-
P022-L5746-10 

โครงการความปลอดภัย
ผลิตภณัฑ์ขัดผิวผสม
สมุนไพรที่มีจ าหน่ายใน
พื้นที่ชุมชน เขตสุขภาพ
ที่ 6 

0.0060 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
ส าหรับขดัผิวผสม
สมุนไพร 50 ตัวอย่าง 
ที่มีจ าหน่ายในพื้นที่
ชุมชนเขตสุขภาพท่ี 6 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) เพิ่มสุข สุขเกษม 

120,000.00 ตัวอย่างผลติภณัฑส์ าหรับขดัผิว
ผสมสมุนไพร 50 ตัวอย่าง 

- 

5 607-1112-
P031-L5743-06 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและฝ่าย
บริหารทั่วไป ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี ให้ได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

0.0252 หน่วยงานภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่6 ชลบุรี 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์ 500,000.00 หน่วยงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่6 ชลบุรี 6 กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน 

- 

6 607-1112-
P031-L5743-12 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค 

0.0262 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุภาพด้านอาหาร 
พยาธิวิทยาคลินิก รังสี
และเครื่องมือแพทย์ 
จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) วันนพ สุนันท์รุ่ง
อังคณา 

520,000.00 ตัวอย่างผลติภณัฑส์ุภาพด้าน
อาหาร พยาธิวิทยาคลินิก รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 1 เขต 

- 

7 607-1112-
P031-L5743-14 

โครงการจดัระบบความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานศูนย์

0.0040 เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) นพวรรณ เทียงอวน 

80,000.00 เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่6 ชลบุรี 11 คน 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่6 ชลบุรี 

8 607-1112-
P032-L5744-02 

โครงการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกคา้งจากยาฆ่า
แมลงในพืช ผักและ
ผลไม้ที่น าเข้าผ่านด่าน
อาหารและยาแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุร ี

0.0226 พืช ผักและผลไม้สด ที่
น าเข้าจากต่างประเทศ
ผ่านด่านอาหารและยา
แหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 300 
ตัวอย่าง 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) จิระเดช นาสุข 

450,000.00 พืช ผักและผลไม้สด ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศผ่านดา่นอาหารและ
ยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 300 
ตัวอย่าง 

- 

9 607-1112-
P032-L5744-03 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหส์ารเคมี
ป้องกันจ ากัดเช้ือรา 
(Fungicide) ในผักและ
ผลไม ้

0.0126 ผักและผลไม้ จ านวน 
100 ตัวอย่าง 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) จิระเดช นาสุข 

250,000.00 ผักและผลไม้ 100 ตัวอย่าง - 

10 607-1112-
P032-L5744-04 

โครงการเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สารพิษในพื้นที่เครือข่าย
บริการที ่6 

0.0101 ตัวอย่างส่งตรวจหา
สารพิษจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงประชาชน ใน
พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 
6 จ านวน 160 
ตัวอย่าง 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 

200,000.00 ตัวอย่างส่งตรวจหาสารพิษจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงประชาชน ในพื้นที่
เครือข่ายบริการที่ 6 160 ตัวอย่าง 

- 

11 607-1112-
P041-L5747-05 
 
 
 

โครงการประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
ตรวจเอชไอวีซโีรโลยี
แห่งชาติ 

0.0075 ห้องปฏิบัติการตรวจ
แอนติเอชไอวีภาครัฐ
และเอกชนในเขตพื้นท่ี
ภาคกลางและ
ตะวันออก 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) ศุภาพร หวังศิริเจริญ 

150,000.00 ห้องปฏิบัติการตรวจแอนตเิอชไอวี
ภาครัฐและเอกชน 1 เขต 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

12 607-1116-
P022-L5746-17 

จัดซื้อครภุัณฑ ์ 0.2000 3 เครื่อง 1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) วิลาวัณย์ พรรณจติร 

3,106,000.00 ครุภณัฑ์ 3 เครื่อง - 

13 607-2112-
P022-L5746-11 

โครงการความปลอดภัย
ผลิตภณัฑ์ขัดผิวผสม
สมุนไพรที่มีจ าหน่ายใน
พื้นที่ชุมชน เขตสุขภาพ
ที่ 6 (เงินบ ารุง) 

0.0040 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
ส าหรับขดัผิวผสม
สมุนไพร 50 ตัวอย่าง 
ที่มีจ าหน่ายในพื้นที่
ชุมชนเขตสุขภาพท่ี 6 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) เพิ่มสุข สุขเกษม 

80,000.00 ตัวอย่างผลติภณัฑส์ าหรับขดัผิว
ผสมสมุนไพร 50 ตัวอย่าง 

- 

14 607-2112-
P022-L5746-16 

โครงการศึกษาระดบั
ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท 
และสารหนูในประชากร
ไทยท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี (เงิน
บ ารุง) 

0.0037 ประชากรไทยท่ีอาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอโป่ง
น้ าร้อน 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) วัชรชัย รุจิโรจน์กุล 

73,000.00 ประชากรไทยท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
อ าเภอโป่งน้ าร้อน 192 คน 

- 

15 607-2112-
P031-L5743-09 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและฝ่าย
บริหารทั่วไป ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี ให้ได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐานสากล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (เงินบ ารุง) 

0.2012 หน่วยงานภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่6 ชลบุรี 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์ 4,000,000.00 หน่วยงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่6 ชลบุรี 6 กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

16 607-2112-
P031-L5743-13 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค (เงิน
บ ารุง) 

0.1509 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุภาพด้านอาหาร 
พยาธิวิทยาคลินิก รังสี
และเครื่องมือแพทย์ 
จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) วันนพ สุนันท์รุ่ง
อังคณา 

3,000,000.00 ตัวอย่างผลติภณัฑส์ุภาพด้าน
อาหาร พยาธิวิทยาคลินิก รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 1 เขต 

- 

17 607-2112-
P032-L5744-15 

โครงการการรักษา
เครือข่ายห้องปฏิบตัิการ
ตรวจสอบเบื้องต้น
ส าหรับสารพิษตกค้าง
จากยาฆ่าแมลงในผัก
สด/ผลไมส้ด (เงินบ ารุง) 

0.0016 ผู้ประกอบการค้าผัก
สด/ผลไมส้ด 

1.) นิตยา เพียรทรัพย ์
2.) นพวรรณ เทียงอวน 

32,000.00 ผู้ประกอบการค้าผักสด/ผลไมส้ด 
1 เขต 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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23. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 608-1112-
P022-L5746-05 

โครงการพัฒนาระบบริ
หาร ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2560 

0.01 หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประชาชน ใน
พื้นที่รับผิดชอบและ
ผู้ใช้บริการนอกพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

1.) เตียงทอง วงษ์
กาฬสินธุ ์

692,100.00 ผลการด าเนินงานตามแผน ร้อย
ละ 100 

- 

2 608-1112-
P031-L5743-03 

การตรวจด้านอณูวิทยา
เพื่อการเฝา้ระวังโรค
และประเมินความเสี่ยง
ทางห้องปฏิบัติการ 

0.12 ตัวอย่างจากผู้ป่วย 
3,850 ตัวอย่าง 

1.) อธิชา มหาโยธา 1,400,000.00 ตัวอย่างจากผู้ป่วย 3850 ตัวอย่าง - 

3 608-1112-
P032-L5744-06 

โครงการส ารวจการ
ปนเปื้อนของไนเตรต-ไน
ไตรต์ และเชื้อก่อโรคใน
อาหารประเภทเนื้อสัตว์
ที่ผลิตและจ าหน่ายใน
เขตสุขภาพท่ี ๗ 

0.02 ผลิตภณัฑ์อาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ เช่น 
ไส้กรอก ไส้กรอกอีสาน 
แหนม หม่ า กุนเชียง 

1.) พชรมน ทาขุลี 225,400.00 ทดสอบไนเตรต-ไนไตรต์ และการ
ปนเปื้อนเช้ือก่อโรคในอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ 50 ตัวอย่าง 

- 

4 608-2112-
P032-L5744-17 

โครงการทดสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 
๗ 

0.05 ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ( 
อาหาร ยา 
เครื่องส าอาง วัตถุ
อันตรายและเครื่องมือ
แพทย์)ที่ผลิตและ
จ าหน่ายในเขตบริการ
สุขภาพการที่ ๗ 
(จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดขอนแก่น 

1.) น้อย ทองสกุล
พานิชย์ 

600,000.00 จ านวนผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีส่ง
ทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัย 1600 ตัวอย่าง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดร้อยเอ็ด) 

5 608-1112-
P021-L5744-24 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในการตรวจ
วิเคราะหด์้านอณูวิทยา
ช้ันสูง 

0.05 บุคลากรของ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในเขต
รับผิดชอบ และพื้นท่ี
ใกล้เคียง จ านวน 50 
คน 

1.) อธิชา มหาโยธา 432,000.00 ผู้เข้าอบรม/สัมมนามีความรู้ และ
ทักษะ ในการจัดส่งตัวอย่างและ
การตรวจวเิคราะห์ในระดับ
โมเลกุลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- 

6 608-1112-
P032-L5744-09 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจเชื้อก่อโรคอาหาร
เป็นพิษในอาหารด้วย
เทคนิคชีวโมเลกุล Real 
time PCR 

0.02 วิธีการตรวจ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
อาหารเป็นพิษใน
อาหารโดย
วิธีRealtime PCR 

1.) นวรัตน์ รัตนดลิก ณ 
ภูเก็ต 

255,000.00 วิธีการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
อาหารเป็นพิษในอาหารโดยวิธี 
Realtime PCR 1 วิธี 

- 

7 608-1112-
P051-L5741-04 

การพัฒนาวิธี PCR 
Probe-Hybridization 
ส าหรับตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรียแกรมลบท่ีก่อ
โรคโลหิตเป็นพิษ 

0.042 พัฒนาวิธี PCR Probe-
Hybridization 
ส าหรับตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรีย 

1.) อธิชา มหาโยธา 529,000.00 ผลการด าเนินงานตามแผน ร้อย
ละ 100 

- 

8 608-1116-
P041-L5747-01 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น 

0.11 ผู้รับบริการ 1.) สุพัชรี สุขเฟื่อง 3,200,000.00 เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 100 - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

9 608-1116-
P041-L5747-02 

โครงการจดัหา
สิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 

0.08 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่7 
ขอนแก่น 

1.) สุพัชรี สุขเฟื่อง 2,187,000.00 เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 100 - 

10 608-2112-
P021-L5745-15 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๗ ขอนแก่น ปี 
๒๕๖๐ 

0.04 ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ ๗ ขอน
แกน จ านวน ๕ 
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
อาหาร ยาและ
เครื่องส าอาง รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 
พิษวิทยาและ พยาธิ
วิทยาคลินิก 

1.) ธัญญ์นิธิ จันทร์
เหลือง 

500,000.00 ห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรอง
และรักษาระบบคณุภาพมาตรฐาน 
ISO15189:2012,ISO/IEC17025:
2005 5 ห้องปฏิบัติการ 

- 

11 608-2112-
P031-L5743-10 

การทดสอบความ
ช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข 

0.01 ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ และ
สาธารณสุขท้ังภาครัฐ
และเอกชนแผน 
Vibrio cholerae 
จ านวน 50 แห่ง 

1.) วัจนา ช่างทอง 200,000.00 ผลการประเมินของสมาชิกผ่าน
เกณฑไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

- 

12 608-2112-
P031-L5743-12 

การพัฒนาชุดตรวจ 
PCR-ELISA ส าหรับ
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคอุจจาระร่วงและ
อาหารเป็นพิษ 

0.02 ตัวอย่างน้ า นม ผัก 
และอาหารชนิดต่างๆ 
ที่ส่งตรวจ ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๗ 200 ตัวอย่าง 

1.) อธิชา มหาโยธา 225,000.00 ค่าความไวและความจ าเพาะของ
ชุดตรวจ PCR-ELISA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

13 608-2112-
P031-L5743-13 

การเฝา้ระวัง และ
ประเมินความเสี่ยงทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
พยาธิวิทยาคลินิก 

0.08 ตรวจวินิจฉัยยืนยันโรค
ติดเชื้อ จ านวน 200 
ตัวอย่าง และยืนยันโรค
ไม่ตดิเช้ือ จ านวน 
5,000 ตัวอย่าง 

1.) วัจนา ช่างทอง 1,000,000.00 ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือน
ภัยด้านโรคตดิเช้ือ 1 เรื่อง 

- 

14 608-2112-
P032-L5744-11 

โครงการ พัฒนาระบบ
คุณภาพและการส่งต่อ 
ภาพเอกซเรย์ระบบดิ
จิตัล 
(DR/CR)ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพ
ที่ 7 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่7 ขอนแก่น 
ปี 2560 

0.015 ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาล 
ในเขตสุขภาพท่ี ๗ 

1.) ธีรวัฒน์ สุภาวัฒน
พันธ ์

200,000.00 จ านวนโรงพยาบาลที่มีคณุภาพ
ของภาพเอกซเรยร์ะบบดจิิตลั
(DR/CR)ท่ีผ่านมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54 
แห่ง 

- 

15 608-1112-
P032-L5744-22 

การพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะหโ์ลหะหนักใน
อาหารด้วยเทคนิค ICP-
MS 

0.03 ห้องปฏิบัติการ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
อาหาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น. 

1.) ธัญญาภัทร์ วัชร
ชัยพัฒน ์

300,000.00 วิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
โลหะหนัก แคดเมียมตะกั่ว สาร
หนูและปรอทในอาหาร ด้วย
เทคนิค ICP-MS 1 วิธี 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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24. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 609-1112-
P031-L5743-05 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
และระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อรองรับ
โรคข้ามพรมแดน ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.06 จ านวน 3 
ห้องปฏิบัติการ ( 
ห้องปฏิบัติการด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข 
ห้องปฏิบัติงาน
วิเคราะห์อาหารจลุ
ชีววิทยา 
ห้องปฏิบัติการงาน
พิษวิทยา ) 

1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) นุชรัตน์ พันธะศรี 
3.) บุญนิภา สุวรรณกาล 
4.) ภัทรพร เชยประทุม 

900,000.00 ห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 
ห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการ
งานชันสูตรสาธารณสุข 
ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์
อาหารจุลชีววิทยา และ
ห้องปฏิบัติการงานพิษวิทยา) 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดน 3 ห้องปฏิบัติการ 

- 

2 609-1112-
P061-L5748-04 

เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.01 พนักงานราชการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 คน 

1.) อรทัย สุพรรณ 27,000.00 เบิกจ่ายได้ตามแผน 100 ร้อยละ - 

3 609-1116-
P022-L5746-02 

โครงการจดัหา
สิ่งก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.02 เบิกจ่ายงบประมาณได้
ตรงตามแผน 

1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) จินตนา ยิ้มสนิท 
3.) สุทธิพจน์ เช้ือสาวะถี 
4.) ณัฐสุรีย์ พิมพาเรือ 

69,923,088.00 เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 100 - 

4 609-1116-
P041-L5747-01 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่8 อุดรธานี 

0.02 เบิกจ่ายได้ตามแผน 1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) สุทธิพจน์ เช้ือสาวะถี 
3.) ณัฐสุรีย์ พิมพาเรือ 

9,800,000.00 เบิกจ่ายได้ตามแผน ร้อยละ 100 - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

5 609-2112-
P041-L5747-12 

โครงการควบคมุ
คุณภาพเครื่องมือแพทย์
ในงานรังสีวินิจฉัยและ
ตรวจวัดรังสี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2560 

0.05 โรงพยาบาล รพสต. 
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 8 

1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) คทายุทธ นิกาพฤกษ์ 

149,600.00 ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพ
เครื่องมือแพทย์ในงานรังสีวินิจฉัย
และตรวจวัดรังสี ได้ตรงตาม
เป้าหมาย 200 เครื่อง 

- 

6 609-2113-
P061-L5748-06 

ค่าจ้างพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างช่ัวคราวศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.01 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้าง
ช่ัวคราว26คน/12
เดือน 

1.) ราวดี สีขัดเคา้ 
2.) อรทัย สุพรรณ 
3.) จินตนา ยิ้มสนิท 
4.) สุทธิพจน์ เช้ือสาวะถี 

6,049,600.00 เบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวได้
ครบถ้วนตามจ านวน 26 คน 

- 

7 609-2113-
P061-L5748-07 

ค่าตอบแทน
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์และนักฟิสิกส์
รังสี ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.01 นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์และนัก
ฟิสิกส์รังสี จ านวน 8 
คน 

1.) ราวดี สีขัดเคา้ 
2.) อรทัย สุพรรณ 
3.) จินตนา ยิ้มสนิท 
4.) สุทธิพจน์ เช้ือสาวะถี 

115,200.00 จ่ายค่าตอบแทนนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์และนักฟิสิกสร์ังสีได้
ครบตามจ านวน 8 คน 

- 

8 609-1112-
P021-L5745-20 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการ (ฝ่าย
บริหาร) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

0.05 งานรับตัวอย่าง งาน
การเงินและบัญชี 
โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบตัิการศูนย์

1.) อรทัย สุพรรณ 488,700.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ที่ 8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่8 อุดรธาน ี

9 609-1112-
P022-L5746-21 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการ (จ้าง
เหมา) ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.02 พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พนักงานท า
ความสะอาด บุคลากร
ภายในศูนย์ฯ ค่า
สาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบตัิการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธาน ี

1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) จินตนา ยิ้มสนิท 

782,000.00 ด าเนินการไดต้ามแผน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

- 

10 609-1112-
P031-L5743-16 

โครงการพัฒนาและ
รักษาระบบคณุภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.05 ห้องปฏิบัติการภายใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่8 
อุดรธานี จ านวน 6 
ห้องปฏิบัติการ 

1.) อรทัย สุพรรณ 500,000.00 ห้องปฏิบัติการภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 
อุดรธานี ไดร้ับกาารรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025:2005, 
ISO14189:2012, 
ISO15190:2003, 
ISO/IEC17043:2007 และ 
ISO9001:2015 6 ห้องปฏิบัติการ 

- 

11 609-1112-
P031-L5743-17 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฎิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์อาหาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.06 ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารเคม ี

1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) จิราพร ชูเสน 
3.) จินตนา ยิ้มสนิท 

800,000.00 รายการทดสอบสารหนู และ
รายการทดสอบบอแรกซ์ 2 
รายการทดสอบ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

12 609-1112-
P031-L5743-25 

สอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในเขตสุขภาพ
ที ่8 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.02 สอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ จ านวน 1850 
รายการ 

1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) บุญนิภา สุวรรณกาล 

200,000.00 สอบเทียบเครื่องมือได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

- 

13 609-1112-
P041-L5747-23 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.04 7 จังหวัด 1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) จินตนา ยิ้มสนิท 

150,000.00 ด าเนินการไดต้ามแผน ร้อยละ 
100 

- 

14 609-2112-
P031-L5743-13 

โครงการเฝ้าระวังโรคที่
เป็นปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.05 ตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง
จากโรงพยาบาล รพ
สต. ในเขตสุขภาพท่ี 8 
จ านวน 500 ตัวอย่าง 

1.) อรทยั สุพรรณ 
2.) บุญนิภา สุวรรณกาล 

300,000.00 . ผลการตรวจวเิคราะห์แล้วเสร็จ
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 95 

- 

15 609-2112-
P031-L5743-18 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์สุขภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.05 เขตสุขภาพท่ี 8 1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) จิราพร ชูเสน 
3.) มณีวรรณ ผุยเดชา 
4.) โชติวรรณ พรทมุ 
5.) ภัทรพล อุดมลาภ 

500,000.00 ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่าง อาหาร
(1000) ยา สมุนไพร(20) 
เครื่องส าอาง(20) ได้ตรงตาม
เป้าหมาย 1040 ตัวอย่าง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

16 609-2112-
P031-L5744-14 

ประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจเอชไอวีซโีรโลยี
แห่งชาติ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.05 ห้องปฏิบัติการที่ท า
การตรวจเอชไอวีทางซี
โรโลยี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 325 แห่ง 

1.) อรทัย สุพรรณ 
2.) ภัทรพร เชยประทุม 

249,000.00 ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีความพึงพ
ใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

- 

17 609-2116-
P041-L5747-22 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์ 
(เงินบ ารุง) ศูนย์
วิทยาศสตร์การแพทย์ท่ี 
8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.02 จ านวนครุภณัฑ ์ 1.) อรทัย สุพรรณ 1,472,120.00 . จัดซื้อและเบิกจ่ายทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 100 ร้อยละ 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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25. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 610-1112-
P061-L5748-04 

ค่าเพิ่มพิเศษส าหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกรทีไ่ม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัว 

0.0154 เภสัชกรทีไ่ม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัว 

1.) ไพริน หาปัญนะ 60,000.00 จ านวนเภสัชกร 1 คน - 

2 610-1112-
P061-L5748-05 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

0.0116 หนักงานราชการ 1.) ไพริน หาปัญนะ 45,000.00 จ านวนพนักงานราชการ 3 คน - 

3 610-1116-
P021-L5745-02 

การจัดซื้อเครื่องอะตอม
มิก แอบซอร์พช่ัน สเปก
โตรโฟโตมเิตอร ์

0.1231 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ยา พิษวิทยา 

1.) ไพริน หาปัญนะ 4,000,000.00 ร้อยละ 100 - 

4 610-1116-
P022-L5746-03 

การจัดซื้อเครื่องเพ่ิม
ปริมาณสารพันธุกรรม
ในสภาพจริง 

0.0769 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิค 

1.) ไพริน หาปัญนะ 2,500,000.00 จ านวนที่จัดซื้อ 1 เครื่อง - 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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26. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 611-1112-
P011-L5739-01 

โครงการสนับสนุนงาน
ระบบประกันคณุภาพ
และการบริหารงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธาน ี         
(งบพ้ืนฐาน1) 

0.05 หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ เขต 10 

1.) อารยา พละมัย 
2.) โชติกา องอาจณรงค์ 
3.) จารุณี เครือจันทึก 

1,145,900.00 จ านวนตัวอย่างการวิเคราะห์ของ
กลางและปสัสาวะ ได้รับการ
วิเคราะหต์ามแผนมากกว่าร้อยละ 
85 1000 ตัวอย่าง 

- 

2 611-1112-
P021-L5745-08 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560    
(งบพ้ืนฐานทั่วไป2) 

0.03 สนับสนุนระบบบริหาร
จัดการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่10 อุบลราชธาน ี

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

572,900.00 ร้อยละระดับความส าเร็จในการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 
97 

- 

3 611-1112-
P022-L5746-07 

โครงการตรวจวิเคราะห์
เพื่อประเมินความเสี่ยง 
แจ้งเตือนภัย ผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

0.06 หน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชน ผู้บรโิภค 
ประชาชน 

1.) อารยา พละมัย 
2.) พัชราภรณ์ เกียรตินติิ
ประวัต ิ
3.) ดวงฤดี ทองแสง 
4.) จารุณี เครือจันทึก 

916,500.00 จ านวนตัวอย่างที่ไดร้ับการตรวจ
วิเคราะหต์ามแผนมากกว่าร้อยละ 
85 (ท้ังหมด 2,0149ตัวอย่าง) 
2014 ตัวอย่าง 

- 

4 611-1112-
P031-L5743-02 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายดา้นชันสูตร
สาธารณสุข 

0.06 สถานพยาบาล 
หน่วยงาน ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในเขต/นอก
เขตบริการสุขภาพท่ี 
10 

1.) อารยา พละมัย 
2.) จารุณี เครือจันทึก 

1,400,000.00 จ านวนตัวอย่างที่ไดร้ับการตรวจ
วิเคราะหต์ามเป้าร้อยละ100(เป้า
7,000ตัวอย่าง) 7000 ตัวอย่าง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

5 611-1112-
P032-L5744-03 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
สุขภาพด้านคุม้ครอง
ผู้บริโภคเพื่อรองรับ
อาเซียน 

0.05 1. ห้องปฏิบัติการ
อาหารเคมี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี  
2. ห้องปฏิบัติการยา
และสมุนไพร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี  
3. หน่วยงานภาครฐั
และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
4. ผู้บริโภคและ
ประชาชนท่ัวไป 

1.) อารยา พละมัย 
2.) พัชราภรณ์ เกียรตินติิ
ประวัต ิ
3.) ดวงฤดี ทองแสง 
4.) จารุณี เครือจันทึก 

700,000.00 จ านวนมาตรฐานวิธีปฏิบัติ(SOP) 
จัดท าแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 85 
(จ านวนท้ังหมด 14 เรื่อง) 14 
เรื่อง 

- 

6 611-1112-
P041-L5747-06 

โครงการจดัตั้ง
ห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักและ
ผลไม ้

0.05 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตรวจยืนยันสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผักและผลไม้ 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี
 

1.) อารยา พละมัย 
2.) ดวงฤดี ทองแสง 
3.) จารุณี เครือจันทึก 

150,000.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 85 

- 

7 611-1116-
P022-L5746-09 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ 

0.03 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่10 อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย 
2.) ดวงฤดี ทองแสง 

4,949,200.00 จ านวนรายการครภุัณฑ์ที่จดัหา
แล้วเสร็จ จ านวน 3 รายการ 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

พ.ศ.2560 จ านวน 3 
รายการ 

3.) ฐานปนพงศ์ พัดทาป 
4.) จารุณี เครือจันทึก 

8 611-1116-
P022-L5746-10 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานีพร้อม
ครุภณัฑ์ประกอบอาคาร 
1 หลัง 

0.05 พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธาน ี

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

54,614,300.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ(ท่ีดิน 
สิ่งก่อสร้างปี 2560) ร้อยละ 87 

- 

9 611-1116-
P022-L5746-11 

โครงการก่อสร้าง 
บ้านพักผู้อ านวยการ 
ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 
หลัง 

0.03 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธาน ี

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

2,077,000.00 ร้อยละระดับความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณลงทุน(ท่ีดินส่ิ
งก่อสร้าง ปี 2560) ร้อยละ 87 

- 

10 611-1116-
P022-L5746-12 

โครงการก่อสร้าง อาคาร
ห้องพักเจ้าหน้าท่ี (24 
ห้อง) ต าบลขามใหญ่ 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 
อาคาร 

0.04 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธาน ี

1.) อารยา พละมัย 
2.) ดวงฤดี ทองแสง 

7,758,400.00 ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิก
จ่ายเงินประมาณงบลงทุน(ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)ป ี2560 ร้อยละ 87 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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27. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 612-1112-
P011-L5739-20 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการและ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11         
สุราษฎร์ธาน ี

0.03 ห้องปฏิบัติการ/ฝ่าย
สนับสนุน/กลุ่มพัฒนา
คุณภาพและวิชาการ 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

418,000.00 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 - 

2 612-1112-
P011-L5739-21 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษาในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานดี้านการ
ตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะขั้นเบื้องต้น 

0.02 บุคลากรในสถานศึกษา 1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

100,000.00 บุคลากรในสถานศึกษาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและ
การตรวจสารเสพติด 100 คน 

- 

3 612-1112-
P011-L5739-22 

โครงการนิเทศ
ห้องปฏิบัติการชันสตูร
เครือข่ายยาเสพตดิใน
จังหวัดชุมพร ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

0.03 ห้องปฏิบัติการชันสตูร
เครือข่ายยาเสพตดิใน
จังหวัดชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช และสุ
ราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

100,000.00 ห้องปฏิบัติการชันสตูรมีผลคะแนน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

- 

4 612-1112-
P021-L5745-12 

โครงการการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานการ
ปนเปื้อนโลหะหนัก และ
เชื้อก่อโรคอาหารเป็น

0.02 หอยหน้าดิน บรเิวณ
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

30,000.00 รายงานโครงการได้รับการเผยแพร่ 
1 เรื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

พิษสกุลวิบรโิอที่ส าคญั 
ในหอยสองฝาจาก
บริเวณอ่าวบ้านดอน 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

5 612-1112-
P021-L5745-14 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจ
วิเคราะหโ์รคไขเเลือ
ดออก โดยวิธี Real 
time RT-PCR 

0.03 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

278,900.00 ให้บริการตรวจวินจฉัยโรค
ไข้เลือดออก ด้วยวิธี Real time 
PCR 1 รายการ 

- 

6 612-1112-
P022-L5746-16 

โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.02 รบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และบุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

100,000.00 ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีของ
ศูนย์ฯได้รับการปรับปรุง 3 ระบบ 

- 

7 612-1112-
P022-L5746-18 

โครงการศึกษาการ
กระเจิงรังสีจากการ
ถ่ายภาพรังงสีวินิจฉัย
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟัน
แบบพกพา 

0.03 โรงพยาบาล และ
คลินิกในเขตสุขภาพท่ี 
11 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

220,000.00 ข้อมูลค่าการกระเจิงรังสีจากการ
ถ่ายภาพรังสีวินิจฉยัผู้ป่วย ร้อยละ 
100 

- 

8 612-1112-
P022-L5746-19 

โครงการส ารวจการ
ปนเปื้อนสารหนูในแหล่ง
น้ า อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

0.04 น้ าบ่อตื้น น้ าบ่อบาดาล 
น้ าประปาหมู่บ้าน หรือ
น้ าประเภทอื่นๆที่ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค
ในอ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จ านวน 100 ตัวอย่าง 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

174,000.00 ได้ข้อมลูความเสี่ยงของสารหนูใน
น้ าอุปโภคและบรโิภค 1 ข้อมูล 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

9 612-1112-
P031-L5743-02 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ า และโรคข้าม
พรมแดนเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

0.04 ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

1,400,000.00 จ านวนรายการทดสอบใหม่ 1 
รายการ 

- 

10 612-1112-
P032-L5743-10 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ธาตุ แคดเมียม 
นิเกิล และโครเมียมใน
น้ า โดยวิธีอินดักทีฟ
ลีคัปเปลิพลาสมา
แมสสเปกโตรเมทร ี

0.04 สามารถเปิดให้บริการ
ตรวจวิเคราะหไ์ด ้

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

300,000.00 เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ 1 
รายการ 

- 

11 612-1112-
P032-L5744-06 

โครงการคณุภาพน้ าของ
บ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

0.04 น้ าบ่อน้ าร้อนและบ่อ
แช่ในพื้นที่จังหวัด
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์
ธานี และ
นครศรีธรรมราช 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

800,000.00 ได้ข้อมลูคุณภาพน้ าของบ่อน้ าร้อน
และบ่อแช่ ร้อยละ 100 

- 

12 612-1112-
P032-L5744-08 

โครงการพัฒนาองค์กร
ด้านการรบัรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมต่อการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบตั ิ

0.03 บุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์ 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

200,000.00 จ านวนผู้เข้าประชุม ร้อยละ 80 - 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

13 612-1116-
P021-L5745-24 

เครื่องระเหยแบบหลาย
หลอดแก้ว 

0.02 เครื่องระเหยแบบ
หลายหลอดแก้ว 

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

600,000.00 เครื่องระเหยแบบหลายหลอดแก้ว 
1 เครื่อง 

- 

14 612-1116-
P021-L5745-25 

เครื่องฟูเรียร์ทรานส
ฟอร์มอินฟาเรด 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร ์

0.02 เครื่องฟูเรียร์ทรานส
ฟอร์มอินฟาเรด 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร ์

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

1,500,000.00 เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอิน
ฟาเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 
เครื่อง 

- 

15 612-2112-
P021-L5745-23 

โครงการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยสุขภาพดา้นการ
ชันสูตรสาธารณสุขและ
คุ้มครองผู้บริโภคของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

0.05 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

1.) จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
2.) สุภาภรณ์ สมพรหม 

984,000.00 สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารและ
แจ้งเตือนภัยดา้นละ 1 เรื่อง 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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28. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 613-1112-
P011-L5739-11 

การพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจพิสูจนส์ารเสพติด
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 2560 

0.093 หน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
พังงา และกระบี่ เช่น 
เรือนจ า สถานี
ต ารวจภูธร ที่ว่าการ
อ าเภอ /ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงาน
ภาคเอกชน เชน่ สถาน
ประกอบการต่างๆ 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 516,800.00 ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างยืนยันสาร
เสพติด ไม่น้อยกว่า 1000 
ตัวอย่าง 

- 

2 613-1112-
P032-L5744-15 

เฝ้าระวังคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
ยกระดับคุณภาพสถาน
ประกอบการ อาหารใน
โรงแรม เขตจังหวัด 
ภูเก็ต กระบี่ และพังงา 
ปี 2560 

0.1043 ตัวอย่างด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ จากหน่วยงาน
ภาครัฐในพ้ืนท่ี ภาค
ประชาชนและ
หน่วยงาน 
ภาคเอกชน/ สถาน
ประกอบการอาหารใน
โรงแรม 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 580,000.00 ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่าง ไม่น้อย
กว่า 1700 ตัวอย่าง 

- 

3 613-1112-
P032-L5744-13 
 
 

โครงการการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าบริโภคในโรง
รียน (จังหวัดกระบี่ 
พังงา และภูเก็ต) 

0.0216 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดกระบี่ 
พังงา และภูเก็ต 
จ านวนอย่างน้อย 40 
แห่ง 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 120,000.00 น้ าดื่มในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข อย่างน้อย 1 แห่ง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

4 613-1112-
P021-L5745-09 

โครงการพัฒนาวิธีตรวจ
เอกลักษณส์ารกลุ่มคอร์
ติโคสเตียรอยด์ชนิดทา
ภายนอกใน ผลติภณัฑ์
เครื่องส าอาง โดยวิธีโคร
มาโทกราฟีชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพ
สูง 

0.0108 ห้องปฏิบัติการยา
สามารถตรวจ
เอกลักษณ์ สารกลุ่ม
คอร์ติโคสเตียรอยด์ใน
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง
ได้ 7 ชนิด ได้แก่ 
Clobetasol 
propionate, 
Dexamethasone, 
Prednisolone, 
Triamcinolone 
acetonide, 
Hydrocortisone, 
Betamethasone 
และ 
Betamethasone 17-
valerate 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 60,000.00 วิธีการตรวจเอกลักษณส์ารกลุ่ม
คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดทา
ภายนอกใน ผลติภณัฑ์
เครื่องส าอาง โดยวิธีโครมาโทก
ราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู 
1 วิธี 

- 

5 613-1112-
P022-L5746-02 
 
 
 

ศึกษาการปนเปื้อนเช้ือ 
Salmonella spp. ใน
เนื้อหมู และไก่ท่ี
จ าหน่าย ในตลาด
จังหวัด ภูเก็ต พังงา 
และกระบี ่

0.036 เนื้อหมู และเนื้อไก่ ใน
ตลาดเขตจังหวัดภูเก็ต 
พังงา และกระบี ่

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 200,000.00 ผลการวิจัยได้เผยแพร่ 1 เรื่อง - 

6 613-1112-
P031-L5743-04 

การตรวจวเิคราะห์
ตัวอย่างทางด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก 

0.2519 หน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่ เช่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 1,400,000.00 ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่าง ไม่น้อย
กว่า 1700 ตัวอย่าง 

- 



 I   148 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

โรงพยาบาล ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรค 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงาน
ภาคเอกชน เช่น สถาน
ประกอบการต่างๆ 

7 613-1112-
P032-L5744-07 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยจากการ
ใช้เครื่องเอกซ เรย์
วินิจฉัยทางการแพทย์ 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.027 โรงพยาบาลและสถาน
บริการดา้นสาธารณสุข 
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
พังงา 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 150,000.00 ตรวจเครื่องเอกซเรย์ไม่น้อยกว่า 
110 เครื่อง 

- 

8 613-1112-
P032-L5744-08 

ส ารวจปริมาณเหล็ก 
และตะกั่ว ในน้ า โดย 
AAS ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต 

0.027 1.ทวนสอบวิธีวิเคราะห์
เหล็กและตะกั่วในน้ า 
โดย AAS / 
2. ตัวอย่างน้ าอุปโภค-
บริโภค ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต จ านวน 40 
ตัวอย่าง 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 150,000.00 ข้อมูลเผยแพร่ 1 เรื่อง - 

9 613-1112-
P041-L5747-01 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ เครือข่าย

0.027 ห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 150,000.00 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 11 (จังหวัด
กระบี่ พังงา ภูเก็ต) ไดร้ับการ

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

บริการที่ 11 (จังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบี่) 
ประจ าปี 2560 

ระดับทุตยิภูมิ และ
ตติยภมูิ 20 แห่ง 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
บริการ และรับรองระบบคณุภาพ 
ร้อยละ 100 

10 613-1112-
P022-L5746-18 

โครงการส ารวจคุณภาพ
น้ าแร่ น้ าพุร้อนในเขต
พื้นที่จังหวัดพังงา และ
กระบี ่

0.036 น้ าพุร้อน น้ าแร่ในเขต
จังหวัดพังงา และ
กระบี ่

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 200,000.00 

  

เพิ่ม
โครงการ
ตามหลังมา 

11 613-1116-
P022-L5746-16 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่11/1 ภูเก็ต ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.1304 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 1,340,000.00 . ด าเนินการจดัซื้อเสร็จเรียบร้อย 
2 เครื่อง  

- 

12 613-2116-
P022-L5746-17 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เงินบ าิง
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

0.0696 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ครุภณัฑ์สื่อสาร 
ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว รวมจ านวน 23 
รายการ 

1.) จ ารัส พูลเกื้อ 714,600.00 . ด าเนินการจดัซื้อครภุัณฑ์ 23 
รายการ  

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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29. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 614-1112-
P021-L5745-05 

ความชุกของโรคมือ เท้า 
ปาก จากเชื้อ EV71 
และ CA16 ในพื้นที่เขต
สุขภาพท่ี 12 

0.05 ตัวอย่าง Throat 
swap / stool / CSF 

1.) มงคล พัทธโน 190,000.00 ทราบความชุกของโรค มือ เท้า 
ปาก จากเชื้อ EV71 และ CA16 
ในพื้นที่ 7 จังหวัด 

- 

2 614-1112-
P022-L5746-03 

การประเมินความเสีย่ง
สารเคมีก าจดัศัตรูพืช
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และจลุินทรีย์ ในอาหาร
ทะเลตากแห้งของ
จังหวัดเขตสุขภาพที่ 12 

0.05 อาหารทะเลตากแห้ง 
และ แหล่งผลติ 

1.) มงคล พัทธโน 195,000.00 1. มีข้อมูลสุขลักษณะการผลิตและ
การใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช ใน
อาหารทะเลตากแห้ง จากแหล่ง
ผลิต ของเขตสุขภาพท่ี 12 6 แห่ง 

- 

3 614-1112-
P022-L5746-04 

พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหห์าสายพันธ์ุ 
(genotype) ของไวรสั
หัดและหัดเยอรมัน ตาม
นโยบายการก าจัดโรค
หัดตามพันธะสญัญา
นานาชาติ 

0.05 ตัวอย่าง throat swap 
ที่เก็บจากผู้ป่วยท่ีสงสัย
โรคหัดและหัดเยอรมัน
ในการระบาด ในพื้นที ่
14 จังหวัดชายแดนใต้ 

1.) มงคล พัทธโน 300,000.00 จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหห์าสายพันธ์ุ genotype 
ของไวัรัสหัด และผ่านการประเมิน
การทดสอบความช านาญ 1 ครั้ง 

- 

4 614-1112-
P041-L5747-01 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025:2005 
และ ISO 15189:2012 
และธ ารงรักษา

0.1 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
ยา พยาธิฯ รังสฯี 
พิษวิทยา / ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป / กลุ่มพัฒนา
คุณภาพและวิชาการ 

1.) มงคล พัทธโน 905,000.00 ด าเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ร้อยละ 90 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025:2005, 
ISO 15189:2012 และ 
ISO/IEC 17043:2010 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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30. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

1 615-1112-
P021-L5745-02 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12/1 ตรัง 

0.01 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
12/1 ตรัง 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
2.) อลิสรา เรืองข า 

157,500.00 ระบบเครือข่ายภายในใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

- 

2 615-1112-
P022-L5746-06 

โครงการพัฒนาวิธีตรวจ
เอกลักษณส์ารกลุ่มคอร์
ติโคสเตียรอยด์ชนิดทา
ภายนอกในผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพ
สูง 

0.01 ท าให้มีวิธีวิเคราะห์หา
สารห้ามใช้กลุ่มส
เตียรอยด์ใน
เครื่องส าอางโดยวิธี 
HPLC ที่ไดม้าตรฐาน 
แม่นย า 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
2.) มิตรารณุ คล้ายวิต
ภัทร 
3.) ญดา บุญเจริญ 

151,700.00 วิธีการตรวจเอกลักษณส์ารกลุ่ม
คอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดทา
ภายนอกในผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ฉบับ 

- 

3 615-1112-
P022-L5746-07 

โครงการพัฒนาและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีวิเคราะห์ฟลูนา
ริซีนไดไฮโดรคลอไรด์
ชนิดแคปซูลด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพ
สูง 

0.01 วิธีวิเคราะห์ฟลูนาริซีน
ไดไฮโดรคลอไรด์ชนิด
แคปซูลด้วยเทคนิคโคร
มาโทกราฟีชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพ
สูง 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
2.) มิตรารณุ คล้ายวิต
ภัทร 

100,000.00 วิธีวิเคราะห์ฟลูนาริซีนไดไฮโดร
คลอไรด์ชนิดแคปซลูด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีชนิดของเหลว 1 
ฉบับ 

- 

4 615-1112-
P031-L5743-01 

โครงการเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อและโรคธาลสัซีเมีย
ทางห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุข

0.11 ตัวอย่างส่งตรวจจาก
ผู้ป่วยในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
2.) ทิพวรรณ กังแฮ 

1,300,000.00 การรายงานผลใหผู้้รับบริการทัน
ตามก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็
ของงาน ร้อยละ 100 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

จังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
ปีงบประมาณ 2560 

ที ่12/1 ตรัง ได้แก่ 
จังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล รวมทั้งตัวอย่าง
จากจังหวัดใกล้เคยีง 

5 615-1112-
P032-L5744-08 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและธ ารง
รักษาการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที1่2/1 ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน 

0.035 ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่12/1 ตรัง จ านวน 5 
ห้องปฏิบัติการ 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
2.) ธรรญชนก พิทักษ์ 

1,000,000.00 สามารถธ ารงรักษาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการทีผ่่านการรับรอง 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025, ISO 15189 , ISO 15190 
และ ISO/IEC 17043 228 
รายการ 

- 

6 615-1112-
P041-L5747-09 
 
 

โครงการทดสอบความ
ช านาญการตรวจ
วิเคราะห์ (Proficiency 
testing, PT) 

0.01 ห้องปฎิบัติการต่าง ๆ 
ภาครัฐและเอกชน ที่
ต้องการเข้าร่วม
ทดสอบความช านาญ 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
2.) นนทรัตน์ พรทรัพย์
มณ ี
3.) ทิพวรรณ กังแฮ 

150,000.00 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final 
report) 2 Scherme 

- 

7 615-1116-
P022-L5746-10 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เครื่องโครมา
โทกราฟชนิดของเหลว
ประสิทธิภาพสูง (HPLC) 

0.05 ห้องปฏิบัติการอาหาร 1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 3,500,000.00 จ านวนรายการครภุัณฑ์ที่จดัหา
แล้วเสร็จ 1 รายการ 

- 

8 615-1116-
P041-L5747-11 

โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เครื่องหา
การละลายตัวของยาเม็ด
และแคปซลู 

0.035 ห้องปฏิบัติการยาและ
วัตถุเสพตดิ 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 2,800,000.00 เครื่องหาการละลายตัวของยาเม็ด
และแคปซลู (Dissolution 
Apparatus) 1 เครื่อง 

- 
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ล าดับ 
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ชื่อโครงการ ค่าน  าหนัก กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ รายละเอียดตัวชี วัด หมายเหตุ 

(Dissolution 
Apparatus) 

9 615-2112-
P021-L5745-04 

โครงการเสรมิสร้างและ
พัฒนาค่านิยมองค์กร
หลักสตูรสู่ความเป็นเลศิ
ด้านบริการ บริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.015 เจ้าหน้าท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ่12/1 ตรัง 

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 200,000.00 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80 

- 

10 615-2112-
P022-L5746-05 

โครงการเฝ้าระวังและ
สื่อสารความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

0.165 ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพด้านอาหาร
ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพด้านยา 
ตัวอย่างผลติภณัฑ์
สุขภาพด้านรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

1.) สุภาภรณ์ นิยมแก้ว 
2.) นนทรัตน์ พรทรัพย์
มณ ี
3.) ศิริวรรณ บญุชรัตน ์
4.) มิตรารณุ คล้ายวิต
ภัทร 

1,900,000.00 มีข้อมูลประเมินความเสี่ยง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ด้านอาหาร 1 
ฉบับ 

- 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกใน
การก ากับติดตามและประเมินผล (ตัวชีว้ัดที่เหลือสามารถดูรายละเอยีดได้ในระบบ DOC) 
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แผนงาน/โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บูรณาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

 งบประมาณ
ราย

หน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม
บูรณา
การ 

ค่า
น  าหนัก 

ผู้รายงานผล 

804-
1112-
P011-
L5739-

04, 
804-
1112-
P031-
L5743-

02, 
804-
1112-
P041-
L5747-

06 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานท้ังทางด้าน
บริหารและวิชาการ รวมทั้ง
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ยึดถือปฏิบตัิ
ตามค่านิยมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
และกระทรวงสาธารณสุข 
ตลอดจนสามารถปฏิบตัิ
ตามยุทธศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ส านัก
เลขานุการ

กรม 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

80 ร้อยละ 10,000,000.00 450,000.00 สว. 0.00 จรรยา มีศร ี
250,000.00 ผน. 0.02 รุจิราพร แตงผึ้ง 

653,900.00 สวส. 0.0110 พิมพ์มาดา อณ
พัชทัศพงศ์ 

300,000.00 รส. 0.0350 อติภา ชูแตง 

142,000.00 สคอ. 0.00 อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

545,000.00 สมป. 0.00   

80,000.00 ศทส. 0.07 ปัทมา อยู่สิน 

500,000.00 ศวก.ท่ี11 0.03   

720,000.00 ศวก.ท่ี12 0.10 มงคล พัทธโน 

310,000.00 ศวก.
ที1่2/1 

0.03 สุภาภรณ์ นิยม
แก้ว 

6,049,100.00 สล. 0.44 อนงค์ เพ็ญภู ่

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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2. โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk management) และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
ราย

หน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม
บูรณา
การ 

ค่า
น  าหนัก 

ผู้รายงานผล 

808-
1112-
P031-
L5743-

04 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ
ไทยมีความรู้เรื่องระบบ
ความมั่นคงด้านชีวภาพ 
(Biosecurity) ความ
ปลอดภัยด้านชีวภาพ 
(Biosafety) และ การ
จัดการความเสีย่ง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 
(Biorisk Management)  
2. เพื่อกระตุ้นให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
และห้องปฏิบตัิการของ
โรงพยาบาลเครือข่ายมี
การพัฒนาระบบจัดการ
ความเสีย่งห้องปฏิบัติการ
ชีวภาพ  
3. เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านระบบการ
จัดการความเสีย่ง

วิทยากรการจดัการความ
เสี่ยงห้องปฏิบัติการ
ชีวภาพ นักเทคนิค
การแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

วิเคราะหผ์ลการประเมิน
ระบบจัดการความเสีย่ง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ
ระดับเขต จัดท ารายงาน
และข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อการพัฒนา จัดส่งให้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขตามเวลาที่
ก าหนด  

14 รายงาน 3,048,500.00 17,000.00 ศวก.ท่ี1 0.0024 วิทยาคม ผาพิศาล 
17,000.00 ศวก.ท่ี1/1 0.0035 ภัทรวดี สุกใส 

พัชรินทร์ อุดปิน 
17,000.00 ศวก.ท่ี2 0.0009 อโณทัย ศรตีนไชย 

พลับพลึง เทพวิ
ทักษ์กิจ 

17,000.00 ศวก.ท่ี3 0.0143 ไตรทศ ขันศริ ิ

17,000.00 ศวก.ท่ี5 0.02 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

17,000.00 ศวก.ท่ี6 0.0009 นิตยา เพียรทรัพย ์

17,000.00 ศวก.ท่ี7 0.016 ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ 

17,000.00 ศวก.ท่ี8 0.02 อรทัย สุพรรณ 
นุชรัตน์ พันธะศร ี

17,000.00 ศวก.ท่ี9 0.0044 บุณยอร ยุทธยงค ์

17,000.00 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

17,000.00 ศวก.ท่ี11 0.05 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
สุภาภรณ์ สมพรหม 

17,000.00 ศวก.
ที1่1/1 

0.0031 จ ารัส พูลเกื้อ 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
ราย

หน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม
บูรณา
การ 

ค่า
น  าหนัก 

ผู้รายงานผล 

ห้องปฏิบัติการชีวภาพ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
โรงพยาบาลเครือข่าย 

17,000.00 ศวก.ท่ี12 0.05 มงคล พัทธโน 

17,000.00 ศวก.
ที1่2/1 

0.035 อติเวทย์ เศวตะดุล 

668,500.00 สวส. 0.0113 วัฒนพงศ์ วุทธา 
รติกร กณัฑะพงศ ์
พนิดา เกษร
ประเสริฐ  
อธิวัฒน์ ปริมสิริ
คุณาวุฒิ 
ฐิติพงศ์ ศิริมา 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื อดื อยาต้านจุลชีพ 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม
บูรณา
การ 

ค่า
น  าหนัก 

ผู้รายงานผล 

808-
1112-
P031-
L5743-

35 

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเครือข่ายใน
การเฝา้ระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพทาง
ห้องปฏิบัติการ และ
พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาต้านจลุชีพ  
2 เพื่อตรวจยืนยันเชื้อดื้อ
ยาที่เป็นปัญหาของ
โรงพยาบาลเครือข่าย 
และได้ข้อมูลเพื่อเฝ้า
ระวังแนวโน้มการดื้อยา  
3 เพื่อจัดท า 
antibiogram ระดับเขต
ในระดับเขตและ
ระดับประเทศ เป็น
ข้อมูลการดื้อยาอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ใน
ภาพเขตบริการ

โรงพยาบาลในเขต
บริการสุขภาพ 13 เขต
ทั่วประเทศท่ีมี
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเ์ชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรค 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

การประสานให้การรับ
วัตถุทดสอบ และการ
ส่งผลการทดสอบความ
ช านาญของโรงพยาบาล
เครือข่าย /จดัท า
รายงาน antibiogram 
ระดับเขตราย 6 เดือน 
จ านวน 2 ฉบับ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 ฉบับ 3,048,500.00 40,000.00 ศวก.ท่ี1 0.0056 วิทยาคม ผาพิศาล 

32,000.00 ศวก.ท่ี1/1 0.0065 ภัทรวดี สุกใส 
พัชรินทร์ อุดปิน 

48,000.00 ศวก.ท่ี2 0.0025 เรณู วิริยะประสิทธ์ิ 

40,000.00 ศวก.ท่ี3 0.0358 ไตรทศ ขันศริ ิ
เจตน์ วันแต่ง 

64,000.00 ศวก.ท่ี5 0.02 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

64,000.00 ศวก.ท่ี6 0.0032 นิตยา เพียรทรัพย ์

40,000.00 ศวก.ท่ี7 0.006 ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ 
วัจนา ช่างทอง 

56,000.00 ศวก.ท่ี8 0.02 อรทัย สุพรรณ 
นุชรัตน์ พันธะศร ี
บุญนิภา สุวรรณ
กาล 

48,000.00 ศวก.ท่ี9 0.0123 บุณยอร ยุทธยงค ์
ธราธิบ เรืองวิทยา
นนท์ 

40,000.00 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 



 

 I 159 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม
บูรณา
การ 

ค่า
น  าหนัก 

ผู้รายงานผล 

สาธารณสุขและใน
ระดับประเทศ 

32,000.00 ศวก.ท่ี11 0.0054 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

32,000.00 ศวก.
ที1่1/1 

0.0058 จ ารัส พูลเกื้อ 

40,000.00 ศวก.ท่ี12 0.05 มงคล พัทธโน 

24,000.00 ศวก.
ที1่2/1 

0.005 ทิพวรรณ กังแฮ 

1864000.00 สวส. 0.0315 เอกวัฒน์ อุณห
เลขกะ 
วันทนา ปวีณกิตติ
พร 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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4. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม
บูรณา
การ 

ค่า
น  าหนัก 

ผู้รายงานผล 

809-
1112-
P011-
L5739-

09 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิให้มี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การน าข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านการตรวจ
พิสูจน์ไปใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

ส านักยา
และวัตถุ
เสพติด 

จ านวนตัวอย่างที่ไดร้ับ
การตรวจหาสารเสพติด
ในของกลางและปัสาวะ 

120000 ตัวอย่าง 30,240,500.00 2,205,000 ศวก.ท่ี1 0.3075 วิทยาคม ผาพิศาล 

1,050,000 ศวก.ท่ี1/1 0.215 ภัทรวดี สุกใส 
พัชรินทร์ อุดปิน 

525,000 ศวก.ท่ี2 0.0272 มธุรส ทาทอง 

283,500 ศวก.ท่ี3 0.0236 ไตรทศ ขันศริ ิ

2,607,500 ศวก.ท่ี5 0.05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์
พรศรี สุขแสนนาน 

3,675,000 ศวก.ท่ี6 0.1849 นิตยา เพียรทรัพย ์

1,071,000 ศวก.ท่ี7 0.12 สุทัศนีย์ วิมล
เศรษฐ 

1,050,000 ศวก.ท่ี8 0.05 อรทัย สุพรรณ 
ชุลีพร จันทรเสนา 
บุญนิภา สุวรรณ
กาล 

1,596,000 ศวก.ท่ี9 0.4100 บุณยอร ยุทธยงค ์

350,000 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 



 

 I 161 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม
บูรณา
การ 

ค่า
น  าหนัก 

ผู้รายงานผล 

4,200,000 ศวก.ท่ี11 0.08 จิราภรณ์ เพชร
รักษ ์
สุภาภรณ์ สม
พรหม 

280,000 ศวก.
ที1่1/1 

0.0504 ธีรารัตน์ รัตนูป
ถัมภ ์

2,380,000 ศวก.ท่ี12 0.1 มงคล พัทธโน 

2,870,000 ศวก.
ที1่2/1 

0.17 ทิพวรรณ กังแฮ 

6,097,500 สยวส. 0.22 กัญญาภัทร สุร
พันธุ์สกุล 
โสมขจี หงษ์ทอง 
กาญจนา ทรัพย์
อนุกูล 
 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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5. ประกันคุณภาพยา 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

809-
1112-
P022-

L5746-02 
 

1.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ
ยาอย่างเป็นระบบ 
สรุปภาพรวมได้  
2.เพื่อให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประกอบการพิจารณา
เลือกซื้อผลิตภัณฑย์าที่
มีคุณภาพ 
 

โรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ 

 

ส านักยา
และวัตถุ
เสพติด 

 

รายการยา  19  รายการ 6,625,500.00 
 

550,000 ศวก.ท่ี1 0.0767 วิทยาคม ผาพิศาล 

20,000 ศวก.ท่ี1/1 0.0041 ภัทรวดี สุกใส 
กฤษดา ไทรงามสุข 

160,000 ศวก.ท่ี2 0.0083 สุมาลี ฤทธ์ิอุดม 
วศิมน จูฑะภักด ี
วิทิตา ไปบน 

80,000 ศวก.ท่ี3 0.0644 วิสิิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก 
เจษฏา กาศโอสถ 

600,000 ศวก.ท่ี5 0.02 นันทนา กลิ่นสุนทร 

400,000 ศวก.ท่ี6 0.0201 จริยา อัครวรัณธร 

300,000 ศวก.ท่ี7 0.03 ภาวดี น้อยอาษา 
กมลทิพย์ จุตาทิศ 

20,000 ศวก.ท่ี8 0.02 อรทัย สุพรรณ 

250,000 ศวก.ท่ี9 0.0103 บรรจง กิติรตัน์
ตระการ 
นปนันท์ วงศ์ธนากิจ
เจริญ 

700,000 ศวก.ท่ี10 0.06 อารยา พละมัย 
ภณิดา 
จารุณี เครือจันทึก 



 

 I 163 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

300,000 ศวก.ท่ี11 0.04 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

20,000 ศวก.
ที1่1/1 

0.0036   

300,000 ศวก.ท่ี12 0.05 มงคล พัทธโน 

200,000 ศวก.
ที1่2/1 

0.05 ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง 
คมกฤช ร ามะนะกจิจะ 

6,625,500 สยวส. 0.1 กัญญาภัทร สุรพันธุ์
สกุล 
พรทิพย์ ดิษฐผึ้ง 
โสมขจี หงษ์ทอง 
กาญจนา ทรัพย์อนุกูล 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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6. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

810-
1112-
P041-
L5747-02 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานรังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาล ใน
ภาครัฐบาล พัฒนา
เครือข่ายงานรังสี
วินิจฉัย การ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การ
พัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม และยั่งยืน 
ผ่านการท างานใน
รูปแบบการร่วมมือของ
เครือข่ายที่มีการ ร่วม
แรงร่วมใจอย่าง
สมานฉันท์ และเพื่อ
สร้างเครือข่ายการ
ท างานแบบบูรณาการ  
2. จัดท าค่าปริมาณ
รังสีอ้างอิงจากการ
ถ่ายภาพรังสีวินิจฉยั
ด้วยเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย ของ
เครื่องเอกซเรย์ 
วินิจฉัยทั่วไปและ

ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลของรัฐ 
นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ส านักรังสี
และ
เครื่องมือ
แพทย์ 

ค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
จากการถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัยด้วย
เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยทั่วไป และ
เครื่องเอกซเรย์ฟัน  

2 เรื่อง 3,780,000.00 140,000 ศวก.ท่ี1 0.0195 วิทยาคม ผาพิศาล 

140,000 ศวก.ท่ี1/1 0.0286 ภัทรวดี สุกใส 
พัชรินทร์ อุดปิน 

410,000 ศวก.ท่ี2 0.0213 อโณทัย ศรตีนไชย 
พลับพลึง เทพวิทักษ์
กิจ 

140,000 ศวก.ท่ี3 0.0114 ไตรทศ ขันศริ ิ
ชาคริต หน่อศิร ิ

410,000 ศวก.ท่ี5 0.02 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

140,000 ศวก.ท่ี6 0.0070 นิตยา เพียรทรัพย ์

140,000 ศวก.ท่ี7 0.014 ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ 

410,000 ศวก.ท่ี8 0.04 อรทัย สุพรรณ 
นุชรัตน์ พันธะศร ี

140,000 ศวก.ท่ี9 0.0360 บุณยอร ยุทธยงค ์

140,000 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

410,000 ศวก.ท่ี11 0.04 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์
สุภาภรณ์ สมพรหม 



 

 I 165 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

เครื่องเอกซเรย์ฟัน 
เพื่อให้โรงพยาบาลใช้
เป็นค่ามาตรฐาน
อ้างอิง ช่วยควบคุม
ไม่ให้มีการใช้ปริมาณ
รังสีกับผู้ป่วยสูงเกิน
ความจ าเป็น เป็นการ
ช่วยลดปัจจัยเสีย่งท่ี
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อ
หนึ่งในระบบประกัน
คุณภาพงานรังสี
วินิจฉัย (quality 
assurance programs 
in diagnostic 
radiology) 

140,000 ศวก.
ที1่1/1 

0.0252 จ ารัส พูลเกื้อ 

140,000 ศวก.ท่ี12 0.05   

140,000 ศวก.
ที1่2/1 

0.03 อติเวทย์ เศวตะดุล 

740,000 รส. 0.0864 อติภา ชูแตง 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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7. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

813-
1112-
P021-
L5745-47 
 

๑. เพื่อตรวจรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของวัตถดุิบ
สมุนไพร/ผลติภณัฑ์
จากสมุนไพร/ยาต ารับ
จาก สมุนไพร 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการผลติวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลติภณัฑ์
จากสมุนไพร/ยาต ารับ
จากสมุนไพรของไทย 
ให้ได้มาตรฐานสากล  
๓. เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพรของไทยใน
การแข่งขันทางการค้า
ในตลาดการค้าเสรี 
อาเซียน/ตลาดสากล  
๔. เพื่อสนับสนุน

วัตถุดิบ/ผลติภณัฑ์/ยา
ต ารับจากสมุนไพร 
ได้รับการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการขอรับใบ
ประกาศนียบตัร
เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสมุนไพรไทย 
ปี ๒๕๖๐ และผ่าน
เกณฑ์ประเภทที่ ๑ 
และ/หรือประเภทที่ ๒ 
อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 
 

1. วัตถุดิบ/
ผลิตภณัฑ์/ยาต ารับ
จากสมุนไพร ได้รับ
การตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการขอรับใบ
ประกาศนียบตัร
เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสมุนไพรไทย 
ปี ๒๕๖๐ และผ่าน
เกณฑ์ประเภทที่ ๑ 
และ/หรือประเภทที่ 
๒ อย่างน้อยร้อยละ 
๔๐  
 

  1,050,000.00 60,000 สวส. 0.0010 พิมพ์มาดา อณพัชทัศ
พงศ์ 

12,500 สยวส. 0.01 กาญจนา ทรัพย์อนุกูล 

45,000 สคอ. 0 อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์

140,000 ศวก.ท่ี1 0.0195 วิทยาคม ผาพิศาล 

20,000 ศวก.ท่ี2 0.001 อโณทัย ศรตีนไชย 
มธุรส ทาทอง 
พลับพลึง เทพวิทักษ์
กิจ 

77,500 ศวก.ท่ี3 0.0644 ไตรทศ ขันศริ ิ

2,500 ศวก.ท่ี5 0.02 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

20,000 ศวก.ท่ี6 0.0010 นิตยา เพียรทรัพย ์

20,000 ศวก.ท่ี7 0.004 ปริศนา วงศ์วีรขันธ์ 
ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง 

62,500 ศวก.ท่ี8 0.02 อรทัย สุพรรณ 
นุชรัตน์ พันธะศร ี



 

 I 167 แผนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ภายในประเทศ  
๕. เพื่อให้ได้ข้อมลู
ความเสีย่งเพื่อแจ้ง
เตือนภัยด้านสมุนไพร  
๖. เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสมุนไพร 

40,000 ศวก.ท่ี9 0.0103 บุณยอร ยุทธยงค ์

20,000 ศวก.ท่ี10 0.04 อารยา พละมัย 
จารุณี เครือจันทึก 

50,000 ศวก.ท่ี11 0.03 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

25,000 ศวก.ท่ี12 0.03 มงคล พัทธโน 

50,000 ศวก.
ที1่2/1 

0.03  

405,000 สวพ. 0.042 สมจิตร์ เนียมสกลุ 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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8. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

811-
1112-
P022-
L5746-12 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
การปรับปรุงผลติภณัฑ์ 
OTOP ด้านอาหารให้
ได้คณุภาพมาตรฐาน
และสนบัสนุนความ
พร้อม สู่กระบวนการ
รับรอง มาตรฐาน  
2. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหผ้ลติภณัฑ์ 
OTOP ด้านอาหาร 
ก้าวไปสู่การขยาย
สินค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  
3. เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนในการ
บริโภคผลติภณัฑ์ 
OTOP ด้านอาหาร 

การตรวจสอบเฝ้าระวัง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์ชุมชนด้าน
อาหาร จาก 77 
จังหวัด 

ส านัก
คุณภาพ
และความ
ปลอดภัย
อาหาร 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการ
ตามแผน  

1528 ตัวอย่า
ง 

1,400,000.00 
 

34,650 ศวก.ท่ี1 0.0048 วิทยาคม ผาพิศาล 

30,450 ศวก.ท่ี1/1 0.0062 วัชรา 
ภัทรวดี สุกใส 

45,150 ศวก.ท่ี2 0.0023 มธุรส ทาทอง 
สมศรี ด ารงสวสัดิ์วิทย ์

57,050 ศวก.ท่ี3 0.0501 โลมไสล วงค์จันตา 
พรทิพย์ ศรีศร 

52,500 ศวก.ท่ี5 0.05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

53,550 ศวก.ท่ี6 0.0027 นิตยา เพียรทรัพย ์
เสาวนีย์ เวียงนิล 

34,650 ศวก.ท่ี7 0.005 น้อย ทองสกุลพานิชย์ 
ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง 

56,000 ศวก.ท่ี8 0.02 อรทัย สุพรรณ 
เกตุ สินเทศ 

22,050 ศวก.ท่ี9 0.0057 ประภาพรรณ พรหม
หิรัญกลุ 
กุลสุรยี์ ฉายเพิ่มศักดิ ์

30,100 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
ลิลิต อินทนา 
พัชราภรณ์ เกียรตินิติ
ประวัต ิ
จารุณี เครือจันทึก 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

31,850 ศวก.ท่ี11 0.03 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

24,500 ศวก.
ที1่1/1 

0.0044 จเร วุฒิศาสน ์

27,650 ศวก.ท่ี12 0.05 มงคล พัทธโน 

34,650 ศวก.
ที1่2/1 

0.01 

  
865,200 สคอ. 0.05 อุบลวรรณ รอด

ประดิษฐ ์
เพชรา จิตรบรรจง 
นริสา แพนส ี

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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9. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

811-
1112-
P022-
L5746-16 
 

ความเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และ
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ความหลากหลาย
ทางด้านการผลิต มี
การน าเข้าผลิตภณัฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะ
อาหารและผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ประเทศไทย
จ านวนมาก ก่อให้เกิด
ปัญหาและความวติก
กังวลของผู้บริโภคด้าน
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์ มีภารกิจหลักใน
การตรวจวเิคราะห์ทาง

ตัวอย่างอาหาร ส านัก
คุณภาพ
และความ
ปลอดภัย
อาหาร 

 

ระดับความส าเร็จใน
ตรวจวิเคราะหเ์ฝ้า

ระวังความปลอดภัย
ของอาหารและ

ผลิตภณัฑ์ Active 
Surveillance  

5 เรื่อง 9,518,000.00 
 

435,000 ศวก.ท่ี1 0.0607 วิทยาคม ผาพิศาล 

343,000 ศวก.ท่ี1/1 0.0701 วัชรา 
ภัทรวดี สุกใส 

487,000 ศวก.ท่ี2 0.0235 วาลีย์ ทองทา 
มธุรส ทาทอง 

491,000 ศวก.ท่ี3 0.0408 โลมไสล วงค์จันตา 
พรทิพย์ ศรีศร 

621,000 ศวก.ท่ี5 0.05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

621,000 ศวก.ท่ี6 0.0312 เสาวนีย์ เวียงนิล 

385,000 ศวก.ท่ี7 0.035 นวรัตน์ รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต 
ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง 
พชรมน ทาขุลี 

507,000 ศวก.ท่ี8 0.04 อรทัย สุพรรณ 

521,000 ศวก.ท่ี9 0.1338 นิตยา โคขุนทด 
ประภาพรรณ พรหม
หิรัญกลุ 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

ห้องปฏิบัติการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพหรือ
ที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อ
ควบคุมคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและ
มาตรฐานใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและเป็น
หลักฐานทางคดี 
รวมทั้งเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและ
ควบคุมโรค โดยมีการ
ด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน นอกจาก
การตรวจสอบเฝ้าระวัง
ทางห้องปฏิบัติการแล้ว 
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์ ยังได้มีการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 
(Food Safety) มา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 
และได้ก าหนดเป็น

425,000 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
ลิลิต อินทนา 
พัชราภรณ์ เกียรตินิติ
ประวัต ิ
จารุณี เครือจันทึก 

433,000 ศวก.ท่ี11 0.05 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

269,000 ศวก.
ที1่1/1 

0.0484 จเร วุฒิศาสน ์

551,000 ศวก.ท่ี12 0.1 มงคล พัทธโน 

495,000 ศวก.
ที1่2/1 

0.075 นนทรัตน์ พรทรัพย์
มณ ี

2,934,000 สคอ. 0.15 อุบลวรรณ รอด
ประดิษฐ ์
เพชรา จิตรบรรจง 
นริสา แพนส ี
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

นโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน
ความปลอดภัยดา้น
อาหารอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบเข้มแข็ง รวม
ไปถึงการ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนทราบ มีการ
ตรวจสอบและรับรอง
อาหารปลอดภัย จดัท า
คู่มือ และพัฒนาชุด
ทดสอบอาหารอยา่ง
ง่าย เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถ
ดูแลคณุภาพอาหาร
ของตนเองได้ เพื่อ
มุ่งเน้นเป้าหมายให้คน
ไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
และอาหารไทยเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ เป็นการ
เผยแพรภ่าพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทย อัน
จะส่งผลดตี่อการ
ท่องเที่ยวและการ
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

ลงทุน และให้สอดรับ
กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติด้านสาธารณสุข
ระยะ 20 ปี ตาม
นโยบายรัฐบาลที่จะน า
ประเทศไทยก้าวสู่ 
Thailand 4.0 รองรับ
อนาคตที่มีความเป็น
สังคมเมือง สังคม
ผู้สูงอายุซึ่งในปี พ.ศ. 
2573 ไทยจะมี
ผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 
ของประชากรทั้งหมด 
การเช่ือมต่อการค้า
และการลงทุน 
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และลด
ความเหลื่อมล้ าการ
เข้าถึงระบบสุขภาพ 
ตั้งเป้าหมายให้ 
"ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน" 
ภายใต้ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

สู่การปฏิบัติใน 16 
แผนงาน 48 โครงการ 
และมีการถ่ายทอดลงสู่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายดา้น 
Prevention 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียนและ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

811-
1112-
P032-
L5744-04 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละ
ภูมิภาค/มดี่านอาหาร
น าเข้า ให้มีศักยภาพใน 
การตรวจวเิคราะห์
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช, โลหะหนัก 
และวัตถุเจือปนอาหาร  
2. สร้างเครือข่ายทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
การตรวจสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช, 
โลหะหนัก และวตัถุ
เจือปนอาหาร ใน
ระดับประเทศและ
อาเซียน 

ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ไดร้ับการ
พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ตรวจวิเคราะห์ 3 ด้าน 

ส านัก
คุณภาพ
และความ
ปลอดภัย
อาหาร 

 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน  

 

27  แห่ง 3,200,000.00 
 

40,000 ศวก.ท่ี1 0.0056 วิทยาคม ผาพิศาล 

40,000 ศวก.ท่ี1/1 0.0082 วัชรา 
ภัทรวดี สุกใส 

20,000 ศวก.ท่ี2 0.001 มธุรส ทาทอง 
สมศรี ด ารงสวสัดิ์วิทย ์

40,000 ศวก.ท่ี3 0.0036 โลมไสล วงค์จันตา 
พรทิพย์ ศรีศร 

40,000 ศวก.ท่ี5 0.05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

40,000 ศวก.ท่ี6 0.0020 นิตยา เพียรทรัพย ์
เสาวนีย์ เวียงนิล 

20,000 ศวก.ท่ี7 0.04 น้อย ทองสกุลพานิชย์ 
ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง 

60,000 ศวก.ท่ี8 0.04 อรทัย สุพรรณ 
เกตุ สินเทศ 

40,000 ศวก.ท่ี9 0.0103 ประภาพรรณ พรหม
หิรัญกลุ 
กุลสุรยี์ ฉายเพิ่มศักดิ ์

40,000 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
ลิลิต อินทนา 
พัชราภรณ์ เกียรตินิติ
ประวัต ิ
จารุณี เครือจันทึก 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

40,000 ศวก.ท่ี11 0.03 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

10,000 ศวก.
ที1่1/1 

0.0018 จเร วุฒิศาสน ์

60,000 ศวก.ท่ี12 0.09 มงคล พัทธโน 

60,000 ศวก.
ที1่2/1 

0.065 

  
2,650,000 สคอ. 0.05 อุบลวรรณ รอด

ประดิษฐ ์
เพชรา จิตรบรรจง 
นริสา แพนส ี

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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11. โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

812-
1112-
P041-
L5747-02 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ มีการ
ด าเนินการระบบ
คุณภาพ และได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ จ านวน 
946 แห่ง 

ส านัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติ
การ 

 

จ านวนห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลในเขต
สุขภาพท่ัวประเทศท่ี
เข้าร่วมโครงการ  

 

927  แห่ง 6,300,000.00 
 

670,840 ศวก.ท่ี1 0.0936 วิทยาคม ผาพิศาล 

140,680 ศวก.ท่ี1/1 0.0288 ภัทรวดี สุกใส 
พัชรินทร์ อุดปิน 

109,480 ศวก.ท่ี2 0.0057   

128,200 ศวก.ท่ี3 0.0107 ไตรทศ ขันศริ ิ
เจตน์ วันแต่ง 

129,200 ศวก.ท่ี 4 0.0014   

215,320 ศวก.ท่ี5 0.05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์

169,880 ศวก.ท่ี6 0.0085 นิตยา เพียรทรัพย ์

157,960 ศวก.ท่ี7 0.018 สุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ 

186,800 ศวก.ท่ี8 0.04 บุญนิภา สุวรรณกาล 

248,920 ศวก.ท่ี9 0.0639 บุณยอร ยุทธยงค ์
171,480 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 

ขวัญใจ วังคะฮาต 
จารุณี เครือจันทึก 

181,040 ศวก.ท่ี11 0.03 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

47,480 ศวก.
ที1่1/1 

0.0085 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

107,160 ศวก.ท่ี12 0.03 มงคล พัทธโน 

48,120 ศวก.
ที1่2/1 

0.025 ทิพวรรณ กังแฮ 

3,587,440 สมป. 0.12 อมรรัตน์ ทัศนกิจ 
จารุวรรณ ทัยกาล 
ชมพูนุท สุวรรณคร 
(รายงานการเงิน) 
ชมพูนุท สุวรรณคร 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 
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12. โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

609-
1112-
P021-
L5745-03 
 

1. พัฒนาและสรา้ง
ศักยภาพศูนย์แจ้ง
เตือนภัย เฝ้าระวังและ
รับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน เพื่อ
การดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง  
2. เพิ่มศักยภาพอสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมขน ในการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัย
สุขภาพในชุมชน  
3. พัฒนาฐานข้อมูล
“ระบบแจ้งเตือนภัย 
Single Window ”
และส่งเสรมิให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การคุ้มครองผู้บรโิภค  
4. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุมชน หมายถึง 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สถานี
อนามัยเฉลมิพระ
เกียรติ 60 พรรษา นว
มินทราชินี และสถานี
อนามัยพระราชทาน
นาม สะสม จ านวน 
10,000 แห่ง 

ศูนย์
วิทยาศาสต
ร์การแพทย์

ที่ 8 
(อุดรธานี) 

หน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.)ไดร้ับ
การถ่ายทอดการใช้
หน้าต่างเตือนภยั
สุขภาพ การใช้ชุด
ทดสอบและหรือองค์
ความรู้ใหมต่ามปญัหา
ของพื้นที่  

 

3729  แห่ง 5,600,000.00 
 

330,800 ศวก.ท่ี1 0.0461 
  

143,800 ศวก.ท่ี1/1 0.0294 วัชรา 

177,600 ศวก.ท่ี2 0.0092 มธุรส ทาทอง 
วศิมน จูฑะภักด ี
วิทิตา ไปบน 

146,500 ศวก.ท่ี3 0.0122 ไตรทศ ขันศริ ิ
วิสิิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก 
โลมไสล วงค์จันตา 
เจษฏา กาศโอสถ 
สิรดา ปงเมืองมูล 

131,300 ศวก.ท่ี 4 0.0015 วีณา เพชรบ่อแก 

442,900 ศวก.ท่ี5 0.05 กฤชญา อุ่นภักดิ ์
นันทนา กลิ่นสุนทร 

355,900 ศวก.ท่ี6 0.0179 นิตยา เพียรทรัพย ์
เพิ่มสุข สุขเกษม 

557,000 ศวก.ท่ี7 0.015 ภาวดี น้อยอาษา 
เพียงใจ วงศ์สุวรรณ 
ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง 
ศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ 

1,726,400 ศวก.ท่ี8 0.1 อรทัย สุพรรณ 
อัจจิมา ทองบ่อ 
ชุลีพร จันทรเสนา 
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รหัส
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

รายละเอียดตัวชี วัด จ านวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ทั งสิ น 

งบประมาณ
รายหน่วยงาน  

หน่วยงาน
ที่ร่วม

บูรณาการ 
ค่าน  าหนัก ผู้รายงานผล 

ในชุมชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน  
5. เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการ
ด าเนินงาน 

296,000 ศวก.ท่ี9 0.0760 กุลสุรยี์ ฉายเพิ่มศักดิ ์
สิริกาญจน์ ทานะ 
นปนันท์ วงศ์ธนากิจ
เจริญ 

661,000 ศวก.ท่ี10 0.05 อารยา พละมัย 
กนกวรรณ มจุรินทร ์
จารุณี เครือจันทึก 

131,700 ศวก.ท่ี11 0.08 จิราภรณ์ เพชรรักษ ์

79,100 ศวก.
ที1่1/1 

0.0142 จ ารัส พูลเกื้อ 
พิชาภัค โห้นา 

125,900 ศวก.ท่ี12 0.05 มงคล พัทธโน 

294,100 ศวก.
ที1่2/1 

0.025 คมกฤช ร ามะนะกจิจะ 

หมายเหตุ : ในกรณีแผนงาน/โครงการ มีจ านวนตวัชี้วัดมากกว่า 1 รายการ กองแผนงานและวิชาการขอแสดงตัวชี้วัดเฉพาะทีพ่ิจารณาแลว้วา่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการก ากบัติดตามและ
ประเมินผล (ตัวชี้วัดที่เหลือสามารถดูรายละเอียดได้ในระบบ DOC) 

 

 


