แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

จะได้รับ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย
25 ของ 50 ของ 75 ของ 100 ละตามตัวชี้วัด
แผนฯ แผนฯ แผนฯ ของ
(สะสม) (สะสม) แผนฯ
(สะสม)

1. สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในฐานะ
หน่วยตรวจสอบ (National OECD GLP
Compliance Monitoring Authority :
CMA)ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกภาคี
สมบูรณ์ (full nonmember country
adherence to OECD Council Act to
Mutual Acceptance Data)

งบดาเนินงาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 6,800,000 บาท
3,367,317 2,833,822 2,968,273 1,386,948

รวมงบดาเนินงานที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ งาน OECD GLP
1. โครงการส่งเสริม พัฒนา สร้าง
ความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนหน่วยศึกษาวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในขั้นตอนที่
ไม่ได้ทดสอบในคน ตามหลักการ
OECD GLP (national OECD GLP
Compliance Monitoring
Authority; OECD GLP CMA) ให้ได้
เป็น full non member country
adherence to OECD Council
Act to Mutual Acceptance
Data) (โครงการบูรณาการฯ
อุตสาหกรรม)*

1. เพือ่ ส่งเสริม พัฒนาและสร้างความ
เข็มแข็งสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ในฐานะหน่วยตรวจสอบ (National
OECD GLP Compliance Monitoring
Authority : CMA) ให้ได้เป็น full
nonmember country adherence
to OECD Council Act to Mutual
Acceptance Data)

1.หน่วยตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียน มีความ
พร้อมยืน่ เอกสาร
หลักฐาน ข้อมูลต่อ
OECD Working
group เสร็จตาม
แผนภายในเดือน
ธันวาคม 2560

10,556,360

365,387

365,387

365,388

365,388

1,461,550

365,387

365,387

365,388

365,388

1,461,550

2. หน่วยงาน CMA มีข้อกาหนดเงื่อนไข
ทางกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนการขึ้น
ทะเบียนตามหลักการ OECD GLP
3. ผู้ตรวจสอบ (Inspector) มีความรู้
ความสามารถตรวจสอบขึ้นทะเบียน Test
Facility ตามหลักการ OECD GLP

2. เพือ่ พัฒนาข้อกาหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนการขึ้น
ทะเบียนตามหลักการ OECD GLP

2. CMA มีผู้ตรวจ
สอบ(inspector)
ผู้เชี่ยวชาญ
3. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ Inspector ให้มี (Expert)ผู้
สังเกตการณ์
ความรู้ ความสามารถตรวจสอบขึ้น
(Observer) ที่
ทะเบียน Test Facility ตามหลักการ
สามารถปฏิบัติงาน
OECD GLP 4. เพือ่ สร้างความร่วมมือ
ได้อย่างน้อย 6 คน
และความเข็มแข็งอย่างยัง่ ยืน ระหว่าง
CMA และ Test facilities และ
Regulatory Authority และ sponsor

4. การตรวจขึ้นทะเบียนตามหลักการ
OECD GLP มีความร่วมมือและความเข็ม
แข็งอย่างยัง่ ยืน ระหว่าง CMA และ Test
facilities และ Regulatory Authority
และ sponsor
5. หน่วยงาน Test Facility มีความรู้
ความเข้าใจด้านระบบคุณภาพและวิชาการ
ตามหลักการ OECD GLP

หน ้าที่ 1

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน
หน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนา ที่
ดาเนินการสอดคล้อง ตาม
หลักการ OECD GLP (Internal
training) (ภายใต้โครงการบูรณา
การฯอุตสาหกรรม)

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
บุคลากรหน่วยตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนา ที่
ดาเนินการสอดคล้อง ตามหลักการ
OECD GLP ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านระบบคุณภาพและวิชาการ
ตามหลักการ OECD GLP ให้แก่
บุคลากรของ CMA และ Inspector
ให้มีความพร้อม ความสามารถใน
การตรวจสอบขึ้นทะเบียนTest
Facility ตามหลักการ OECD GLP
และเตรียมความพร้อมของ CMA ใน
การรับตรวจประเมินจากผู้ตรวจ
ประเมินของสมาชิกภาคีเครือข่าย
OECD GLP (Mutual Joint Visit,
MJV) ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
พ.ศ. 2561

เอกสารคุณภาพ
ของ BLQS (QM,
Requirement,
SOP, WS, Form)
ได้รับการทบทวน
และถ่ายทอดให้
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องจานวน
38 ฉบับ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8,500

12,750

12,750

8,500

รวม
42,500

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบเอกสารคุณภาพและวิชาการ
กระบวนการด้านคุณภาพและวิชาการ
สามารถนาไปปฏิบัติงานในการพัฒนา
ระบบและกระบวนการ ตามหลักการ
OECD GLP

2.หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน (CMA)
หน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาในประเทศมี
การดาเนินการตาม หลักการ OECD
GLP ทัดเทียมกับหน่วยงาน CMA
ต่างประเทศ และได้รับการยอมรับเป็น
full non member country
adherence to OECD Council Act
TO Mutual Acceptance Data
(MAD)

หน ้าที่ 2

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยตรวจสอบศึกษาวิจัย/
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
สาธารณสุขตามหลักการ OECD
GLP (national OECD GLP
Compliance Monitoring
Authority; OECD GLP CMA)
เพื่อการยอมรับสู่การเป็น full
non member country
adherence to OECD Council
Act to Mutual Acceptance
Data)(ภายใต้โครงการบูรณาการ
ฯอุตสาหกรรม)

1. เพื่อให้พัฒนาศักยภาพของหน่วย
ตรวจสอบ (National OECD GLP
Compliance Monitoring
Authority : CMA) ของสานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้รับการ
ยอมรับเป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์
ของการยอมรับข้อมูล ( Full non
member country adherence to
OECD Council Act to Mutual
Acceptance Data)

หน่วยตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียน
(National OECD
GLP
Compliance
Monitoring
Authority : CMA)
สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
ได้รับการตรวจ
ประเมินตามเวลา
ที่กาหนด จานวน1
ระบบ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

0

0

2,114,000

รวม
2,114,000

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50ของ 75ของ 100
แผนฯ แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

0

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัดระดับร้อย 1. สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการใน
ละตามตัวชี้วดั ฐานะหน่วยตรวจสอบ (National

OECD GLP Compliance
Monitoring Authority : CMA) ได้
เป็น full non member country
adherence to OECD Council Act
to Mutual Acceptance Data)
2. ประเทศไทยมีหน่วยตรวจสอบ
(Compliance Monitoring
Authority : CMA) เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลและมีระบบคุณภาพเป็น
มาตรฐานกับหน่วยตรวจสอบรับรองที่
เป็น OECD member ทั่วโลก

2.เพื่อให้การตรวจสอบหน่วยที่
ศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งไม่ได้ทดลองในคน
(non-clinical research and
development) ให้มีการดาเนินการ
ตามหลักการ OECD GLP

3. หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน
ศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ตามหลักการ OECD GLP มีความรู้
ความเข้าใจด้านระบบคุณภาพและ
วิชาการ ตามหลักการ OECD GLP
4. การตรวจขึ้นทะเบียนตามหลักการ
OECD GLP มีความร่วมมือและความ
เข็มแข็งอย่างยั่งยืน ระหว่าง CMA และ
Test facilities และ Regulatory
Authority และ sponsor

หน ้าที่ 3

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
2.โครงการจัดทาหลักเกณฑ์และ 1.เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการและ
เงื่อนไขตามกฎหมายเชื้อโรคและ คณะอนุกรรมการพิจารณา ให้
พิษจากสัตว์
คาแนะนาหรือความเห็น และ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ในการดาเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

492,930

739,395

179,825

359,650

1,771,800

จานวน
กฎกระทรวงและ
ประกาศตาม
พระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ พ.ศ.
2558จานวน 23
ฉบับ

492,930

739,395

179,825

359,650

1,771,800

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง
รายการเชื้อโรคที่
ประสงค์ควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
(ฉบับแก้ไข)จานวน
1 ฉบับ

0

0

75,600

0

75,600

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ
25ของ 50ของ
แผนฯ แผนฯ
(สะสม)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย ประเทศชาติและประชาชนมีความ
75ของ 100 ละตามตัวชี้วัด ปลอดภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

2.เพื่อให้ได้กฎกระทรวงและ
ประกาศที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ สาหรับใช้กากับ
ดูแลการดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์
3.ประเทศชาติและประชาชนมีความ
ปลอดภัยตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
2.1โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อ
โรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา
๑๘ พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อทบทวน แก้ไข และประกาศ
เพิ่มเติมรายชื่อเชื้อโรคที่ประสงค์
ควบคุมตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

หน ้าที่ 4

0

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

วัดระดับร้อย ประเทศไทยสามารถควบคุมการ
ละตามตัวชี้วัด ดาเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคตามความ
เสี่ยง และความอันตรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
3.โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านวิชาการ
ห้องปฏิบัติการตามนโยบาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ
สถานพยาบาลตรวจสุขภาพ
คนหางานที่จะไปทางาน
ต่างประเทศ

เพื่อให้บุคลากรของห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองแล้ว และอยู่ระหว่าง
ขอรับการรับรองได้รับความรู้ความ
เข้าใจการจัดทาระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตามนโยบาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ
สถานพยาบาลตรวจสุขภาพ
คนหางานที่จะไปทางานต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ของ
ห้องปฏิบัติการมี
ความเข้าใจ และ
พึงพอใจต่อการ
สัมมนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

4.โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
ใหม่ ตามนโยบาย ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสถานพยาบาล
ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไป
ทางานต่างประเทศ

1.เพื่อเพื่อพัฒนาบุคลากร
ผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
เกณฑ์การประเมิน
ผู้ตรวจประเมินใหม่ ให้มีความรู้ด้าน มากกว่าร้อยละ 80
ระบบคุณภาพและวิชาการ ตาม
นโยบาย ข้อกาหนดและเงื่อนไขการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ
คนหางานที่จะไปทางานต่างประเทศ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

0

127,930

542,000

0

669,930

0

127,930

0

0

127,930

0

0

42,000

2.เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการนา
มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพ
คนหางานที่จะไปทางานต่างประเทศ

0

42,000

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

ร้อยละ ร้อยละ
50ของ 100
แผนฯ ของ
แผนฯ
(สะสม)

0

0

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัดระดับร้อย 1.ห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรอง
ละตามตัวชี้วดั หรืออยู่ระหว่างการขอรับมีความรู้ความ

เข้าใจการจัดทาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามนโยบาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ
สถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางาน
ที่จะไปทางานต่างประเทศ และนา
ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการสัมมนา
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
0

วัดระดับร้อย 1.ผู้เข้าอบรม ผู้ตรวจประเมินใหม่มี
ละตามตัวชี้วดั ความเข้าใจในระบบคุณภาพและ

วิชาการสอดคล้องตามนโยบาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการของ
สถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางาน
ที่จะไปทางานต่างประเทศ และ
สามารถปฏิบัติงานการตรวจประเมิน
ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน
2.ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมีผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการได้รับความ
เชื่อถือและมีข้อมูลที่สามารถทวนสอบ
ได้และลดปัญหาการถูกส่งกลับของ
คนงานที่ไปทางานต่างประเทศ

หน ้าที่ 5

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

5.โครงการสัมมนาพัฒนา
บริหารงานสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการและและรักษา
ระบบการเป็นองค์กรรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17011 และ
APLAC MR 001การตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียนหน่วยศึกษาวิจัยฯ
ตามหลักการ OECD GLP การ
เป็นหน่วย EQA Schemes
Provider ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 และการดาเนินการ
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO
9001:2015

1. สื่อสาร ชี้แจงแนวทางและ
แผนการดาเนินงานขององค์กร จาก
ผู้บริหารสู่บุคลากรในองค์กร เพื่อ
กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงาน
เข้าใจและร่วมมือในการดาเนินงาน

1.รายงานจัดการ
ประชุมทบทวนการ
บริหารจัดการ
(Management
Review) ตาม
มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้อง จานวน 4
มาตรฐาน ร้อยละ
100

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

0

500,000

หน ้าที่ 6

0

รวม
500,000

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0

0

ร้อยละ ร้อยละ
50ของ 100
แผนฯ ของ
แผนฯ
(สะสม)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัดระดับร้อย 1.บุคลากรสานักมาตรฐาน
ละตามตัวชี้วดั ห้องปฏิบัติการ ได้เล็งเห็นความสาคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการกาหนด
เป้าหมาย และการทางานเป็นทีมและ
เกิดการร่วมใจกันปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 2.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้
ความเข้าใจ เรื่องการทบทวนระบบ
บริหารคุณภาพ (Management
Review) เพื่อนาไปพัฒนางานในหน้าที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ และประเมินผลสาเร็จ
การดาเนินการตามกิจกรรมต่างๆทา
และการแก้ไขวางแผนการป้องกัน
และพัฒนาการปรับปรุง ให้มีความ
ร่วมมือ และการทางานเป็นทีม เพื่อ
การพัฒนาและรักษาระบบบริหาร
คุณภาพการเป็นองค์กรรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของสานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

2.ดาเนินการงานด้านระบบคุณภาพ
โดยจัดการประชุมทบทวนการ
บริหารจัดการ (Management
Review) เพื่อติดตามการดาเนินงาน
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนระบบบริหารงานของสานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดย
ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่
เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จ
ตามกิจกรรมต่างๆ ของการ
ดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ
การเป็นองค์กรให้การรับรองฯ การ
ตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วย
ศึกษาวิจัยฯ ตามหลักการ OECD
GLP การเป็นหน่วย EQA Schemes
Provider ตาม ISO/IEC 17043
และการดาเนินการระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001: 2015

หน ้าที่ 7

รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

3.เพื่อวางแผนการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารคุณภาพการเป็นองค์กร
ให้การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุขของประเทศ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2.จานวนเจ้าหน้าที่
สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ เข้า
ร่วมการสัมมนา ไม่
จานวน 70 คนร้อย
ละ 80

3.จานวนบุคลากรมี
4.การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ
สมรรถนะบุคลากรในการส่งเสริม
ในหัวข้อการจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานและสร้างการมีส่วนร่วม ความรู้เพิม่ ขึ้น
ของบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี จานวน 70 คน ร้อย
ความพร้อมการให้บริการประชาชน ละ 80
สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
6.โครงการธารงรักษาระบบ
คุณภาพและความสามารถการ
ดาเนินการทดสอบความชานาญ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17043:2010

1.เพื่อธารงรักษาระบบคุณภาพการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17043:2010

1.ร้อยละ
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
แผน ร้อยละ 90
2.เพื่อให้ผู้รับบริการ และ
2.การประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีความ คุณภาพการตรวจ
เชื่อมั่นในระบบคุณภาพฯ สามารถ วิเคราะห์ได้รับการ
ให้บริการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้ รับรองตาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรฐานสากล
จานวน 6 สาขา

1,061,000

83,510

141,960

36,910

1,323,380

1,000

46,600

20,000

0

67,600

หน ้าที่ 8

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50ของ 75ของ 100
แผนฯ แผนฯ
ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

0

วัดระดับร้อย 1.สามารถธารงรักษาระบบคุณภาพ
ละตามตัวชี้วดั การดาเนินงานตามมาตรฐานสากล

ISO/IEC 17043:2010
2.ผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเชื่อมั่นในระบบคุณภาพฯ
สามารถให้บริการที่ดี สร้างความพึง
พอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

7.โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประเมินคุณภาพ
ผลการตรวจวิเคราะห์

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1.เพื่อเรียนรู้วิธีการดาเนินการนาผล 1.จานวนผู้เข้าร่วม 1,060,000
การประเมินคุณภาพการตรวจ
สัมมนา ไม่น้อย
วิเคราะห์ ไปใช้ประกอบการควบคุม กว่าร้อยละ 80
คุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข
2.ความพึงพอใจ
ต่อการสัมมนาไม่
2เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
น้อยกว่าร้อยละ 80
วิธีการควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

0

0

0

รวม
1,060,000

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0

0

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัดระดับร้อย 1.ผู้ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ
ละตามตัวชี้วดั ชันสูตรสาธารณสุขจะมีทักษะความรู้

และความชานาญในการตรวจมากยิ่งขึ้น
2.มีความสามารถในการจัดการควบคุม
คุณภาพาและการจัดการ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการตรวจ 3.ผลการประเมิน
วิเคราะห์ที่ทันสมัยตาม
ในเนื้อหาวิชาการ
มาตรฐานสากลและเสริมสร้างการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
70
4.เพื่อเพิ่มทักษะและความชานาญใน
การรายงานผลการตรวจ
5.เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข

หน ้าที่ 9

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

8.โครงการประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาแผนกการทดสอบความ
ชานาญ (Advisory board) ด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:
2010 ประจาปีงบประมาณ 2561

1.เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานและ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทบทวนผลการดาเนินงานการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 70

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

0

36,910

0

36,910

73,820

0

0

73,000

0

73,000

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ
50ของ
แผนฯ

0

0

2.เพื่อนาเสนอประเด็นปัญหาด้าน
วิชาการในการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์
3.เพื่อขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะ
ด้านวิชาการ เพื่อนามาปรับปรุงการ
ให้บริการ

9.โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
และข้อกาหนดมาตรฐานISO/IEC
17043 และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์

เพื่อฟื้นฟูวิชาการและข้อกาหนดตาม ผลการประเมินใน
มาตรฐานการดาเนินงานตาม
เนื้อหาวิชาการไม่
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043
น้อยกว่าร้อยละ 70
และ ISO 13258 สาหรับบุคลากร
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ และทีมที่ปรึกษาวิชาการ

หน ้าที่ 10

วิธีการวัดผล/

0 ร้อยละ ร้อยละ
50 ของ 100
แผนฯ ของ
แผนฯ
(สะสม)

ร้อยละ วัดระดับร้อย
100 ละตามตัวชี้วดั
ของ
แผนฯ
(สะสม)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ได้ทบทวนผลการดาเนินงาน ได้รับ
คาแนะนาและข้อคิดเห็นด้านวิชาการ
จากผุ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนามาทบทวน
แผนการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ปี 2561 และกาหนด
แผนการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ปี 2562 พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC
17043 และตอบสนองความต้องการ
ของระบบการให้บริการสุขภาพด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข

0 วัดระดับร้อย บุคลากรกลุ่มประเมินคุณภาพการ

ละตามตัวชี้วัด ตรวจวิเคราะห์สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ได้ฟื้นฟูความรู้วิชาการ
และทบทวนข้อกาหนดตาม
มาตรฐานสากล ทาให้ดารงไว้ซึ่ง
คุณภาพและพัฒนาศักยภาพในการ
ดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร
Commutable materials for ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
proficiency testing provider สามารถนามาพัฒนารูปแบบการ
คานวณผลการประเมินของสมาชิก
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
วิทยาการปัจจุบัน
2.สามารถนาแสดงข้อมูล
ความสัมพันธ์ของวัตถุทดสอบงาน
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
กับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของ
ผู้รับบริการในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการ
(การทดสอบหรือ
ประเมินจากการ
ฝึกปฏิบัติการ)
ร้อยละ 70

0

0

16,320

0

16,320

11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้สถิติสาหรับการ
ทดสอบความชานาญ

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการ
(การทดสอบหรือ
ประเมินจากการ
ฝึกปฏิบัติการ)
ร้อยละ70

0

0

32,640

0

32,640

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร
ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สามารถนามาพัฒนารูปแบบการ
คานวณผลการประเมินของสมาชิก
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
วิทยาการปัจจุบัน
2.มีความรู้และสามารถวิเคราะห์
หาค่าเป้าหมายที่เหมาะสมด้วย
วิธีการทางสถิติต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

หน ้าที่ 11

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0
0
ร้อยละ
0
วัดระดับร้อย 1. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการ
100
ละตามตัวชี้วัด เปรียบเทียบข้อมูลแสดงความสัมพันธ์
ของ
ของวัตถุทดสอบงานประเมินคุณภาพ
แผนฯ)
การ ตรวจวิเคราะห์ กับการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างของผู้รับบริการใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
2. สร้างความมั่นใจในคุณภาพวัตถุ
ทดสอบแก่ผู้ดาเนินงานและ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจ

0

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ)

0

วัดระดับร้อย 1. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการคานวณ
ละตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและความแปรปรวนด้วย
วิธีทางสถิติต่างๆ
2. สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลและเลือกสรรวิธีการสถิติที่
เหมาะสมกับข้อมูลและสถานการณ์
ปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
12.โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านวิชาการ
ห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรอง
จากสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025, ISO 15189,ISO
15190, ISO 22870

เพื่อให้บุคลากรของห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองแล้ว และอยู่ระหว่าง
ขอรับการรับรองได้รับความรู้ความ
เข้าใจการจัดทาระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 15189,
ISO/IEC 17025, ISO 22870, ISO
15190 และนโยบาย ข้อกาหนด และ
เงื่อนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน

823,000

เจ้าหน้าที่ของ
ห้องปฏิบัติการมี
ความเข้าใจ และ
พึงพอใจต่อการ
สัมมนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

892,600 1,114,100
0

550,600

รวม

0

2,829,700

0

550,600

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัดระดับร้อย 1.ห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรอง
ละตามตัวชี้วัด หรืออยู่ระหว่างการขอรับการรับรองมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล ISO 15189, ISO/IEC
17025, ISO 22870,ISO 15190 และ
ข้อกาหนดเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถของสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ และนาความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการสัมมนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.กรมวิทย์ฯได้รับการยอมรับและความ
เชื่อมั่นจากห้องปฏิบัติการที่ขอการ
รับรองตามมาตรฐานสากล ในฐานะที่
เป็นองค์กรรับรองในระดับสากล

หน ้าที่ 12

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

13.สัมมนาจัดทาแนวทางการ
ประเมินความสามารถการ
ทดสอบ (Laboratory’s
performance in test) ใน
รายการทดสอบที่ไม่มีหน่วย
ทดสอบความชานาญ

เพื่อให้ได้แนวทางการประเมินตนเอง
ในรายการทดสอบที่ไม่มีหน่วย
ทดสอบความชานาญ ตาม
มาตรฐานสากล ISO 15189

14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้
ผู้ตรวจประเมินใหม่ ตาม
ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
17025 แก่นักวิชาการที่จะเป็น
ผู้ตรวจประเมินใหม่

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

แนวทางการ
ประเมินความ
สามารถการ
ทดสอบ
(Laboratory’s
performance in
test) ในรายการ
ทดสอบที่ไม่มี
หน่วยทดสอบ
ความชานาญไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

40,000

40,000

0

0

80,000

ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์ โดยการ
สอบข้อเขียน
มากกว่าร้อยละ 80

0

0

303,500

0

303,500

2.เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการนา
มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ
50ของ 100
แผนฯ ของ
แผนฯ
(สะสม)

0

0

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

0

0

วัดระดับร้อย แนวทางการตรวจประเมินด้านวิชาการ
ละตามตัวชี้วดั เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

วัดระดับร้อย 1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
ละตามตัวชี้วัด มาตรฐาน ISO/IEC 17025

2. มีการนามาตรฐานไปใช้ เพื่อตรวจ
ประเมินรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
3. สร้างศักยภาพของผู้เข้าอบรมให้
สามารถดาเนินการตรวจประเมิน
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน ้าที่ 13

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

15.ประชุมเพื่อจัดทาแนวทาง
ข้อกาหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล

1.เพื่อจัดทาข้อกาหนดเพิ่มเติมด้าน
วิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189
จานวน 4 สาขา ได้แก่
Anatomic-pathology, Clinical
Microscopy, Blood bank และ
Review Hematology and
Clinical Chemistry

1.ข้อกาหนดด้าน
วิชาการเฉพาะสาขา
ตามมาตรฐาน ISO
15189 จานวน 4
สาขา

2.เพื่อจัดทาข้อกาหนดเพิ่มเติมของ
การรับรองเทคนิคการทดสอบด้าน
ยาตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17025

2.ข้อกาหนด
เพิม่ เติมของการ
รับรองเทคนิคการ
ทดสอบด้านยาตาม
มาตรฐาน ISO/ IEC
170250 จานวน 1
สาขา

3.เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินใช้เป็น
แนวทางในการตรวจประเมินด้าน
วิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

60,000

60,000

0

รวม
120,000

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย 1.แนวทาง/ข้อกาหนดเพิ่มเติมด้าน
50ของ 75ของ 100 ละตามตัวชี้วัด วิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
แผนฯ แผนฯ ของ
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน
(สะสม) (สะสม) แผนฯ
(สะสม)

3.ลดข้อร้องเรียนจากห้องปฏิบัติการ

4.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ขอการ
รับรองใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน

หน ้าที่ 14

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

16. โครงการสัมมนาฟื้นฟูความรู้
ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,
ISO 15189, ISO 22870 และ
ISO 15190

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขให้มี
มาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 และ
นโยบายข้อกาหนด เงื่อนไขการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

17.โครงการวันรับรองระบบงาน 1.เพื่อรณรงค์กิจกรรมด้านการ
โลก (World Accreditation
ตรวจสอบและรับรอง การรับรอง
Day) ประจาปี 2561
ระบบงาน และมาตรวิทยา เนื่องใน
โอกาสวันรับรองระบบงานโลกและ
วันมาตรวิทยาโลก

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

ผู้ตรวจประเมินใน 753,000
มาตรฐาน ISO/IEC
17025, ISO
15189, ISO
22870 และ ISO
15190 มีความรู้
ความเข้าใจ และ
พึงพอใจต่อการ
สัมมนา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

0

0

0

753,000

ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได้รับความรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์
ที่ได้จากการ
ตรวจสอบ และ
รับรองของ
หน่วยงาน
ตรวจสอบมากกว่า
ร้อยละ 80

0

200,000

0

200,000

0

หน ้าที่ 15

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ
0
0
0
วัดระดับร้อย 1.ผู้ตรวจประเมินได้รับการเพิ่มพูน
100
ละตามตัวชี้วัด ความรูค้ วามเข้าใจในการตรวจประเมิน
ของ
2.เทคนิคการตรวจประเมินเพื่อให้
แผนฯ
การรับรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.
ผู้ตรวจประเมินได้รับการพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการเป็นที่น่าเชื่อถือและ
ยอมรับในระดับสากล 4.
ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานและได้รับ
การยอมรับในระดับสากล 5.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากร
ที่มีคุณภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
0

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

วัดระดับร้อย 1.หน่วยตรวจสอบและรับรอง และ
ละตามตัวชี้วัด ผู้ประกอบการทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการตรวจสอบและ
รับรองภายใต้การรับรองระบบงาน
และใช้ประโยชน์ของการรับรอง
ระบบงานมากขึ้น

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2.เพื่อให้หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ
ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของ
กฎระเบียบ และผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญ
ของการดาเนินงาน การตรวจสอบ
และรับรอง การรับรองระบบงาน
และมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้านการ
รับรองรับรอง และใช้ประโยชน์ของ
การรับรองระบบงานในการ
สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่น ใน
การให้บริการด้านสุขภาพและสังคม

2.หน่วยรับรอง หน่วยตรวจสอบ
ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของ
กฎระเบียบ และผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญ
ของการดาเนินงาน ตรวจสอบและ
รับรอง การรับรองระบบงาน และ
มาตรวิทยา และใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการด้านสุขภาพและสังคม

3.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกัน
และกันระหว่างหน่วยรับรอง
ระบบงาน ทั้ง 4 หน่วยงาน สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ หน่วย
ตรวจสอบและรับรอง หน่วยงาน
เจ้าของกฎระเบียบ และ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านการ
ตรวจสอบและรับรอง การรับรอง
ระบบงานและมาตรวิทยา

3.ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการ
ตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา
ระหว่างหน่วยรับรองระบบงานสถาบัน
มาตรวิทยา และหน่วยตรวจสอบและ
รับรองทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

หน ้าที่ 16

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

4.เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ได้จากการตรวจสอบ
และรับรองของหน่วยงานตรวจสอบ
และรับรองภายใต้การรับรอง
ระบบงาน ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
และใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น

18.โครงการธารงรักษาระบบ
คุณภาพหน่วยงานรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17011

1. เพื่อธารงรักษาระบบคุณภาพของ
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17011

กลุ่มรับรอง
ห้องปฏิบัติการ
สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
ได้รับการตรวจ
ประเมินระบบ
คุณภาพตาม
2. เพื่อต่ออายุการเป็นหน่วยรับรอง มาตรฐานสากล
ที่ได้ลงนามการยอมรับร่วม
APLAC-MRA

0

700,000

0

0

700,000

0 ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0 วัดระดับร้อย 1. กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สานัก

ละตามตัวชี้วัด มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถ
ธารงรักษาระบบคุณภาพการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC
17011: 2004
2. ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ได้รับการยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์
ในระดับสากล

หน ้าที่ 17

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

19.โครงการจัดทาแนวทาง
ปรับเทียบมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์ครีอะตินินสาหรับ
ประเทศไทย

1.เพื่อปรับเทียบมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์ครีอะตินินสาหรับประเทศ
ไทย
2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ขอการ
รับรองใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน

มาตรฐานการ
ตรวจวิเคราะห์ค
รีอะตินิน สาหรับ
ประเทศไทย 1
มาตรฐาน

10,000

10,000

0

0

20,000

20.โครงการจัดทาแนวทาง
ห้องปฏิบัติการระบบการแข็งตัว
ของเลือด(Hemostatic testing)
สาหรับประเทศไทย

1.เพื่อจัดทาแนวทางวิธีการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการระบบการแข็งตัว
ของเลือด (Hemostatic testing)
สาหรับประเทศไทย
2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ขอการ
รับรองใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แนวทางวิธีการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
ระบบการแข็งตัว
ของเลือด
(Hemostatic
testing) สาหรับ
ประเทศไทย 1
แนวทาง

20,000

40,000

0

0

60,000

21.โครงการสัมมนาการปรับปรุง
กระบวนการรับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุขตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17011:2017

1. เพื่อจัดทา Gap analysis
กระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17011:2017
2. เพื่อจัดทาแผนและปฏิบัติการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการรับรองที่
ดาเนินการตามมาตรฐาน
ISO/IEC17011:2004
เป็น ISO/IEC17011:2017
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ได้แนวทางการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
รับรอง
ห้องปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
ISO/IEC17011:20
17

0

42,600

0

0

42,600

หน ้าที่ 18

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ
0
0 วัดระดับร้อย 1.ได้ปรับเทียบมาตรฐานการตรวจ
50 ของ 100
ละตามตัวชี้วัด วิเคราะห์ครีอะตินินสาหรับประเทศ
แผนฯ ของ
ไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
แผนฯ
2.แพทย์นาผลการตรวจครีอะตินินไป
ใช้ประกอบการวินิจฉัยและติดตามการ
รักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย
ภาวะโรคไต
ร้อยละ ร้อยละ
50 ของ 100
แผนฯ ของ
แผนฯ

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0

วัดระดับร้อย 1.ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยตรวจ
ละตามตัวชี้วัด วิเคราะห์ Blood Coagulogram ได้
ถูกต้องแม่นยาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.แพทย์นาผลการตรวจไปใช้
ประกอบการวินิจฉัยและติดตามการ
รักษาภาวะเลือดออกผิดปกติ
(Bleeding disorder) เช่น ภาวะพร่อง
Vitamin K, ภาวะ DIC และขาด
Factor I, II, V,X เป็นต้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

0

0

วัดระดับร้อย หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการดาเนิน
ละตามตัวชี้วัด กระบวนการรับรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC17011:2017 และ
ธารงรักษาระบบได้รับการลงนาม
ยอมรับร่วม APLAC-MRA ได้อย่าง
ต่อเนื่อง

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การบริหารจัดการการให้บริการ
ตามมาตรฐานสากล (ISO 17011
,ISO17043, ISO9001, OECD
GLP) และกฎหมายเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ (โครงการพื้นฐาน
สมป.)

เพื่อบริหารจัดการงานระบบ
สนับสนุนสาหรับสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการให้ดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (วัสดุสานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน ปรับปรุง
สานักงาน OECD GLP ค่าจ้างเหมา
บริการ และอื่นๆ)

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

625,000

625,000

625,000

625,000

2,500,000

625,000
1.ระดับ
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
แผนฯ 2. ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ลูกค้าภายใน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

625,000

625,000

625,000

2,500,000

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย
25 ตาม 50 ตาม 75 ตาม 100 ละตามตัวชี้วัด
แผน
แผน
แผน
ตาม
(สะสม) (สะสม) แผน
(สะสม)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีระบบบริหารจัดการงานสนับสนุน
สาหรับสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(วัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์สานักงาน
ปรับปรุงสานักงาน OECD GLP อื่นๆ)

งบอุดหนุน ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น 1,100,000 บาท
0

1,100,000

0

0

1,100,000

ระดับความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการตามแผน

0

1,100,000

0

0

1,100,000

1.1ค่าสมาชิก NATA

เพื่อดาเนินการตามเงื่อนไขการเป็น ระดับความสาเร็จ
องค์กรที่ลงนามยอมรับร่วมในระดับ ของการ
ภูมิภาคด้านการประเมินคุณภาพการ ดาเนินการตามแผน
ตรวจวิเคราะห์

0

300,000

0

0

300,000

1.2 ค่าสมาชิก ILAC

เพื่อดาเนินการตามเงื่อนไขการเป็น ระดับความสาเร็จ
องค์กรที่ลงนามยอมรับร่วมในระดับ ของการ
สากลการรับรองความสามารถ
ดาเนินการตามแผน
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

0

300,000

0

0

300,000

รวมงบอุดหนุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
1.โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ เพื่อรักษาสภาพการเป็นสมาชิก
ยอมรับในระดับสากล ในการ
องค์กรรับรอง
รักษาสภาพการเป็นสมาชิก

หน ้าที่ 19

0

0 ร้อยละ
100ของ
แผนฯ

0

0 ร้อยละ
100ของ
แผนฯ

0

ร้อยละ
100ของ
แผนฯ

0 วัดระดับร้อย

สามารถรักษาสถานการเป็นองค์กร

ละตามตัวชี้วดั รับรองระดับสากล

0

0 วัดระดับร้อย

สามารถรักษาสถานการเป็นองค์กร
ละตามตัวชี้วดั รับรองระดับสากล

0

วัดระดับร้อย สามารถรักษาสถานการเป็นองค์กร
ละตามตัวชี้วดั รับรองระดับสากล

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.3 ค่าสมาชิก APLAC

เพื่อดาเนินการตามเงื่อนไขการเป็น ระดับความสาเร็จ
องค์กรที่ลงนามยอมรับร่วมในระดับ ของการ
ภูมิภาคการรับรองความสามารถ
ดาเนินการตามแผน
ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

500,000

0

0

รวม
500,000

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0
ร้อยละ
0
0
วัดระดับร้อย สามารถรักษาสถานการเป็นองค์กร
100
ละตามตัวชี้วัด รับรองระดับสากล
ของ
แผนฯ

งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,665,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
1.Full member: APLAC
General assembly and
associated meeting 2018
(mid year)

เงื่อนไขตามพันธสัญญาการลงนาม
ยอมรับร่วม MRA กับ APLAC และ
ILAC ที่องค์กรรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการต้องดาเนินการ และ
ประเทศไทยโดยสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการต้องมีการต่ออายุในปี
2018

ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมส่งรายงาน
การประชุมเสนอ
ต่อผู้บริหาร ภายใน
1 เดือน

943,300

345,000

377,000

0

1,665,300

0

0

377,000

0

377,000

หน ้าที่ 20

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0

วัดระดับร้อย การประชุม MRA Council เป็นการออก
ละตามตัวชี้วัด เสียงของประเทศสมาชิกเพือ่ ให้การ

ยอมรับการเป็นองค์กรรับรอง
ความสามารถ Accreditation Body (AB)
ของประเทศต่างๆ และมีความสาคัญ
อย่างยิง่ ในการดารงไว้ซึ่งการยอมรับใน
ระดับภูมิภาค รวมทั้งการประชุม
Technical Committee ซึ่งเป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ทราบความก้าวหน้า
ในการดาเนินการด้านวิชาการของ
คณะอนุกรรมการ (Technical
Subcommittee) มีการประชุม Board
od management (BOM) เพือ่ สรุป
ภาพรวมของการดาเนินงานของ APLAC
รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานทั้งหมดของรอบปี

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

2.Full member: The annual การประชุม MRA Council เป็นการ
meeting ILAC/IAF for 2018 ออกเสียงของประเทศสมาชิกเพื่อให้
การยอมรับการเป็นองค์กรรับรอง
ความสามารถ Accreditation
Body (AB) ของประเทศต่างๆ และ
มีความสาคัญอย่างยิ่งในการดารงไว้
ซึ่งการยอมรับระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก

683,100
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมส่งรายงาน
การประชุมเสนอ
ต่อผู้บริหาร ภายใน
1 เดือน

0

3. OECD Training Course for การเข้าร่วมอบรม OECD GLP for
inspector ในฐานะผู้แทนประเทศ
Inspectors
สมาชิกภาคีชั่วคราวที่ทางหน่วยงาน
OECD GLP ประเทศฝรั่งเศส ได้
เป็นผู้กาหนดกิจกรรมให้สมาชิกเข้า
ร่วมอบรมทุก2 ปี เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของ Inspector ใน
แต่ละประเทศให้เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันของประเทศสมาชิก OECD
GLP

260,200
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมส่งรายงาน
การประชุมเสนอ
ต่อผู้บริหาร ภายใน
1 เดือน

0

0

0

รวม
683,100

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ
0
0
0 วัดระดับร้อย การประชุม MRA Council เป็นการออก
100ของ
ละตามตัวชี้วัด เสียงของประเทศสมาชิกเพือ่ ให้การ
แผนฯ

ยอมรับการเป็นองค์กรรับรอง
ความสามารถ Accreditation Body
(AB) ของประเทศต่างๆ และมีความสาคัญ
อย่างยิง่ ในการดารงไว้ซึ่งการยอมรับระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้องค์กร ILAC
เป็นองค์กรสากลระดับโลก การประชุม
ดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยในฐานะที่
มีองค์กรรับรองได้รับความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือ รวมถึงทาให้ทราบถึงความเป็นไป
ในมาตรฐานและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เพือ่ นามาใช้ใน
กระบวนการรับรองของประเทศ

0

หน ้าที่ 21

0

605,200

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0

0

วัดระดับร้อย การเข้าร่วมอบรม OECD GLP for
ละตามตัวชี้วัด inspector ในฐานะผู้แทนประเทศ

สมาชิกภาคีชั่วคราวที่ทางหน่วยงาน
OECD GLP ประเทศฝรั่งเศส ได้เป็นผู้
กาหนดกิจกรรมให้สมาชิกเข้าร่วมอบรม
ทุก2 ปี เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
Inspector ในแต่ละประเทศให้เป็นที่
ยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิก OECD
GLP

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

4. OECD Working Group

เข้าร่วมในการประชุม OECD WG
เพื่อออกเสียงของประเทศสมาชิก
และรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินการกากับดูแลหน่วย test
facility ที่ดาเนินการศึกษาวิจัย ใน
ฐานะที่กรมวิทย์เป็นสมาชิกภาคี
ชั่วคราวและทาหน้าที่ในการเป็น
หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนตาม
หลักการ OECD GLP แห่งเดียวใน
ประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมส่งรายงาน
การประชุมเสนอ
ต่อผู้บริหาร ภายใน
1 เดือน

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

345,000

0

0

รวม
345,000

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0
ร้อยละ
0
0 วัดระดับร้อย การประชุม OECD WG เป็นการออกเสียง
100
ละตามตัวชี้วัด ของประเทศสมาชิกและรายงาน
ของ
แผนฯ

หน ้าที่ 22

วิธีการวัดผล/

ความก้าวหน้าการดาเนินการกากับดูแล
หน่วย test facility ที่ดาเนินการ
ศึกษาวิจยั ในฐานะที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วย
ตรวจสอบของประเทศไทย มีความสาคัญ
อย่างยิง่ ในการดารงไว้ซึ่งการยอมรับการ
เข้าร่วมข้อมูลการประเมินสารเคมีของ
ประเทศไทยแบบสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้
ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทราบ
ความก้าวหน้าในการดาเนินการด้านการ
ตรวจสอบ ใน area of expertise ต่างๆ
ของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก
OECD รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดต่างๆ
ของ OECD ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ ทราบความเป็นไปในมาตรฐาน
ข้อกาหนดของ OEDC GLP และ
มาตรฐานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ เพือ่ นาไปใช้ในการขอการ
ตรวจสอบขึ้นทะเบียนของประเทศไทย

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 8,600,000 บาท
รวมงบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
1.โครงการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียวตามพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะที่สอง (National Single
Window follow the
pathogen and animal toxin
act of Department of
Medical Sciences Phase II:
NSW-DMSc Phase II)

1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบออก
ใบอนุญาตการนาเข้า การส่งออก
และการนาผ่านเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ ผ่านระบบ NSW

จานวนระบบที่
ได้รับการพัฒนา
และมีการทดลอง
ใช้งาน จานวน 1
ระบบ

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

5,600,000

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

5,600,000

2.เพื่ออานวยความสะดวก และลด
ขั้นตอน ข้อผิดพลาด ระยะเวลา
และการใช้เอกสารในการออก
ใบอนุญาตการนาเข้า การส่งออก
และการนาผ่านเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์
3.เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
การนาเข้าอิเล็กทรอนิกส์แก่
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องสาอาง ยา ตลอดจน
การแพทย์ การสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม

หน ้าที่ 23

0

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย
50ของ 75ของ 100 ละตามตัวชี้วัด
แผนฯ แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

อานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่มีความ
ต้องการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน ตาม
เจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนี้ระบบนี้จะช่วยตรวจสอบ
ติดตาม กากับ ดูแล การนาเข้า เชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ไปใช้งาน เพื่อ
ความปลอดภัยและมั่นคงของประเทศได้

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

งบเงินบารุง รวมทั้งสิ้น 17,289,500 บาท
2,890,475 6,340,775 4,732,875 3,325,375

17,289,500

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

1,410,100 5,060,400 3,452,500 2,045,000

11,968,000

1.โครงการประเมินคุณภาพการ 1.เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
ตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตร
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทาง
สาธารณสุข 6 สาขา ปี พ.ศ.2561 การแพทย์ (ชันสูตรสาธารณสุข)โดย
การเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

1,410,100 5,060,400 3,452,500 2,045,000

11,968,000

รวมงบเงินบารุงที่ต้องใช้ทั้งสิ้น
1.จานวน
ห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
เข้าร่วมประเมิน
2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผล คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์แต่ละ
การประเมินคุณภาพการตรวจ
สาขา ไม่น้อยกว่า
วิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางในการ
900 แห่ง
จัดระบบควบคุมภายใน
ห้องปฏิบัติการและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการบริการ
3.เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นใน
ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
สามารถนาผลการวิเคราะห์ไปในการ
วินิจฉัย รักษาโรค และติดตามรักษา
โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่
ร่วมโครงการได้รับ
การประเมิน
คุณภาพการตรวจ
4.บุคลากรในห้องปฏิบัติการสมาชิก วิเคราะห์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
การปะเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้รับความรู้วิชาการและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

หน ้าที่ 24

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย
25 ของ 50 ของ 75 ของ 100 ละตามตัวชี้วัด
แผนฯ แผนฯ แผนฯ ของ
(สะสม) (สะสม) แผนฯ
(สะสม)

1.ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ได้รับการบริการตรวจ
วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่มี
คุณภาพมาตรฐานและใช้ผลวิเคราะห์
ประกอบการวินิจฉัยและรักษาโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ห้อปฏิบัติการ
ใช้ผลการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ประกอบการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการและขอรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล (ISO15189)และ
มาตรฐานแห่งชาติ
3.
ห้องปฏิบัติการมีความเชื่อมั่นในการ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่ต้อง
ตรวจวิเคราะห์ซ้าโดยไม่จาเป็นช่วยลด
ต้นทุนต่อหน่วยการวิเคราะห์

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.1 โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ
การเข้ากันได้ของโลหิต
(Compatibility test)

เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านโลหิตวิทยา ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเข้า
ร่วมกลุ่มเป้าหมาย
1,250 แห่ง เข้า
ร่วมประเมิน
คุณภาพฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
(1,125 แห่ง) และ
ได้รับการ
ประเมินผลฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 (900 แห่ง)

0

1.2 โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมี
คลินิก (Clinical Chemistry)

เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเข้า
ร่วมกลุ่มเป้าหมาย
1,000 แห่ง เข้า
ร่วมประเมิน
คุณภาพฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(900 แห่ง) และ
ได้รับการ
ประเมินผลฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 (720 แห่ง)

390,000

1,865,000 1,865,000 1,865,000

รวม
5,595,000

390,000

หน ้าที่ 25

0

1,170,000

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
50 ของ 75ของ 100 ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้
แผน

390,000

วิธีการวัดผล/

แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50 75 ของ 100
แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

0

วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.3 โครงการประเมินคุณภาพ
เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
การตรวจวิเคราะห์ สาขาธนาคาร วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
เลือด (Blood group)
ภาครัฐและเอกชน ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านธนาคารเลือด ด้วย
วิธีการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเข้า
ร่วมกลุ่มเป้าหมาย
1,000 แห่ง เข้า
ร่วมประเมิน
คุณภาพฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(900 แห่ง) และ
ได้รับการ
ประเมินผลฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 (720 แห่ง)

367,500

1.4 โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ สาขาจุล
ทรรศนศาสตร์คลินิก
(Microscopy)

ห้องปฏิบัติการเข้า
ร่วมกลุ่มเป้าหมาย
1,250 แห่ง เข้า
ร่วมประเมิน
คุณภาพฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
(1,125 แห่ง) และ
ได้รับการ
ประเมินผลฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 (900 แห่ง)

300,000

เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านจุลทรรศนฯ ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

367,500

367,500

0

รวม
1,102,500

300,000

หน ้าที่ 26

0

907,000

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
0
วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
50ของ 75ของ 100
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้
แผนฯ

307,000

วิธีการวัดผล/

แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50ของ 75ของ 100
แผนฯ แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

0

วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.5 โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ สาขาจุล
ชีววิทยาคลินิก (Microbiology)

เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาฯ ด้วย
วิธีการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเข้า
ร่วมกลุ่มเป้าหมาย
1,250 แห่ง เข้า
ร่วมประเมิน
คุณภาพฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
(1,125 แห่ง) และ
ได้รับการ
ประเมินผลฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 (900 แห่ง)

100,000

1.6 โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ
ซิฟิลิส (Syphilis Test)

เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการตรวจ
วิเคราะห์ซิฟิลิส ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเข้า
ร่วมกลุ่มเป้าหมาย
1,000 แห่ง เข้า
ร่วมประเมิน
คุณภาพฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
(900 แห่ง) และ
ได้รับการ
ประเมินผลฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 (720 แห่ง)

250,000

280,000

280,000

180,000

รวม
840,000

250,000

หน ้าที่ 27

0

750,000

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
25ของ 50ของ 75ของ 100 ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้
แผนฯ

250,000

วิธีการวัดผล/

แผนฯ แผนฯ ของ
(สะสม) (สะสม) แผนฯ
(สะสม)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50ของ 75ของ 100
แผนฯ แผนฯ ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

0

วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.7 โครงการประเมินคุณภาพ
เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสาร วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
บ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers) ภาครัฐและเอกชน ในการตรวจ
วิเคราะห์การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย 100
แห่ง สมัครเข้า
ร่วมโครงการ และ
ได้รับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2,600

1.8 โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ การตรวจ
แถบทดสอบปัสสาวะ (Urine
strip test)

เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย 922
แห่ง สมัครเข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90 (830 แห่ง)และ
ได้รับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

0

540,000

0

0

1.9 โครงการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ
ความเข้ากันได้ (Compatibility
test)

เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
สมัครเข้าร่วม150
แห่ง และได้รับ
ความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

0

310,000

0

0

630,900

0

หน ้าที่ 28

0

รวม
633,500

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ
0
0
วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
50ของ 100
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้
แผนฯ

ของ
แผนฯ
(สะสม)

540,000

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0

วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้

310,000

0

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0

วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.10 โครงการประเมินคุณภาพ เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจ
การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยเชื้อรา วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทั้ง
เบื้องต้น (Basic Fungus photo) ภาครัฐและเอกชนด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย 1,250
แห่ง เข้าร่วม
ประเมินคุณภาพฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 (1,125 แห่ง)และ
ได้รับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
2. โครงการรับรองความสามารถ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนและลด
ห้องปฏิบัติการด้วยระบบด่วน
ระยะเวลากระบวนการรับรองลง
พิเศษ (fast track laboratory เหลือไม่เกิน 90 วัน
accreditation)

1.ประกาศ
ระยะเวลา
กระบวนการ
รับรอง ไม่เกิน 90
วัน

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

120,000

0

0

รวม
120,000

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0
ร้อยละ
0
0
วัดระดับร้อย ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลการ
100
ละตามตัวชี้วัด ประเมินไปพัฒนาระบบคุณภาพได้
ของ
แผนฯ)

200,000

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

200,000

2.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการระบบ
ด่วนพิเศษ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

ร้อยละ
100
ของ
แผนฯ

0

0

0

วัดระดับร้อย 1.ผลิตภัณฑ์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
ละตามตัวชี้วดั นวัตกรรมไทย ผ่านการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รับรอง ISO/IEC 17025 cละได้รับการ
ขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
สูงสุด

2.ห้องปฏิบัติการด้สนการแพทย์ที่ผ่าน
การรับรอง ISO 15189 นาผลการรับรอง
ไปใช้ประมูลงานหรือทาข้อตกลงด้าน
งานวิจัยได้ทันตามกาหนด
3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สาหรับการตรวจวิเคราะห์ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
4.เพิ่มความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียน
จากห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรอง

หน ้าที่ 29

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

340,000

340,000

340,000

340,000

1,360,000

3.โครงการบารุงรักษาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์

340,000

340,000

340,000

340,000

1,360,000

1. เพื่อให้บริการกับภาครัฐ
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ NSW

จานวนระบบที่
ได้รับการบารุง
ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบ
2. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ จานวน 1 ระบบ
สอดคล้องกับมาตรฐานการการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบ NSW

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย
25
50
75
100 ละตามตัวชี้วัด
ของ ของ ของ ของ
แผนฯ แผนฯ แผนฯ แผนฯ
(สะสม) (สะสม) (สะสม)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1.ระบบสารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบันมี
ความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการได้ผู้ใช้
ได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงได้ตลอดเวลา
2.ลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของ
ข้อมูลถ้าถูกเจาะระบบหรือถูกโจมตี
โดยผู้บุกรุก

3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3.สร้างระบบสารองให้ผู้ใช้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ กรณีระบบที่ใช้เกิดปัญหา

4. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
มีความมั่นคงปลอดภัยทันสมัยกับ
การใช้งานในปัจจุบัน

4.ระบบงานสารสนเทศมีความมั่นคง
ปลอดภัย และบุคลากรของกรมฯมี
ความพึงพอใจและมีความมั่นใจใน
ระบบสารสนเทศของกรมเพิ่มขึ้น

5. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2G

5.มีระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ B2G

6. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการชาระ
เงินผ่านธนาคารได้

6.มีระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบชาระเงิน
ธนาคาร

หน ้าที่ 30

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ ผ่ายบริหารทั่วไป
4.โครงการพัฒนาและสนับสนุน
บริหารการให้บริการตาม
มาตรฐานสากล (ISO 17011 ,
ISO17043, ISO 9001 ,OECD
GLP) และกฎหมายเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ [ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
ประเมิน,ค่าตอบแทนอ่านเอกสาร
วิชาการ,ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ]

เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานบริหาร
จัดการงานภายในสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ให้ดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ [ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจประเมิน,ค่าตอบแทนอ่าน
เอกสารวิชาการ,ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ]

1.ระดับ
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
แผนฯ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

940,375

940,375

940,375

940,375

3,761,500

940,375

940,375

940,375

940,375

3,761,500

หน ้าที่ 31

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

จะได้รับ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย
25 ตาม 50 ตาม 75 ตาม 100 ละตามตัวชี้วัด
แผน
แผน
แผน
ตาม
(สะสม) (สะสม) แผน
(สะสม)

สนับสนุนและพัฒนางานบริหารจัดการ
งานภายในสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ให้ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
งบประมาณโครงการที่ขอดาเนินการเพิ่มเติม (รอบไตรมาส4) จานวน 420,900 บาท
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวมงบประมาณโครงการที่ขอดาเนินการเพิ่มเติม (รอบไตรมาส4)

รวม

0

0

0

420,900

420,900

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

0

0

0

389,800

389,800

1.การฝึกอบรมข้อกาหนดตาม
1.มีความรู้ความเข้าใจในข้อกาหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มาตรฐานISO/IEC17025:2017 ที่
ประกาศใช้แทนฉบับปี 2005

0

0

0

389,800

389,800

บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
รับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ
2.สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ รับทราบ
ตรวจประเมินระบบบริหารงานคณ สาระสาคัญของ
ภาพห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตาม การเปลี่ยนแปลง
มีความรู้ ความ
ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017 ฉบับใหม่ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจใน
ข้อกาหนด
มาตรฐาน
ISO/IEC17025:
2017 ฉบับใหม่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

0

0

0

ร้อยละ
100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัดระดับ 1.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ร้อยละตาม รับรองมีความรู้ ความเข้าใจใน
ตัวชี้วัด ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025:
2017 ฉบับใหม่ในสาระสาคัญที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
รับรองรับทราบข้อกาหนดและ
แนวทางของสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการตามข้อกาหนด
ISO/IEC17025: 2017
3.ผู้ตรวจประเมินสมารถนาข้อกาหนด
ISO/IEC17025: 2017 ไปใช้ในการ
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุข

หน ้าที่ 32

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
2 สัมมนาทบทวนบริหารจัดการ
(Management Review) การ
รักษาระบบการเป็นองค์กร
รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC
17011, APLAC MR 001 การ
ตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วย
ศึกษาวิจัยฯ ตามหลักการ OECD
GLP การเป็นหน่วย EQA
Schemes Provider ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ
การดาเนินการระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO 9001: 2015

1.สื่อสารชี้แจงแนวทางและแผนการ
ดาเนินงานขององค์กรจากผู้บริหารสู่
บุคลากรในองค์กรเพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจและ
ร่วมมือในการดาเนินงาน
2.ดาเนินงานด้านระบบคุณภาพโดย
จัดการประชุมทบทวนการบริหาร
จัดการ (Management Review)
เพื่อติดตามการดาเนินงานสานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนระบบบริหารงานของสานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามระบบ
บริหารคุณภาพการเป็นองค์กรให้
การรับรองฯ การตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนหน่วยศึกษาวิจัยฯ ตาม
หลักการ OECD GLP การเป็น
หน่วย EQA Schemes Provider
ตาม ISO/IEC 17043 และการ
ดาเนินการระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO
9001: 2015
3.เพื่อวางแผนการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารคุณภาพการเป็นองค์กร
ให้การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุขของประเทศ

1.รายงานจัดการ
ประชุมทบทวน
การบริหารจัดการ
(Management
Review) ตาม
มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้อง จานวน
4 มาตรฐาน 2.
จานวนบุคลากร
สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
เข้าร่วมการสัมมนา
จานวน 70 คน
ร้อยละ 80

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม

0

0

0

31,100

31,100

0

0

0

31,100

31,100

หน ้าที่ 33

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0

0

0

ร้อยละ
100

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัดระดับ 1.บุคลากรสานักมาตรฐาน
ร้อยละตาม ห้องปฏิบัติการ ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ตัวชี้วัด ของการมีส่วนร่วมในการกาหนด
เป้าหมาย และการทางานเป็นทีมและ
เกิดการร่วมใจกันปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร
2.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องการทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพ (Management Review)
เพื่อนาไปพัฒนางานในหน้าที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ และประเมินผลสาเร็จ
การดาเนินการตามกิจกรรมต่างๆ การ
แก้ไขวางแผนการป้องกัน และ
พัฒนาการปรับปรุง เพื่อการพัฒนา
และรักษาระบบบริหารคุณภาพการ
เป็นองค์กรรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของสานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โครงการใช้งบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (TCELS)
ผู้รับผิดชอบ งาน OECD GLP
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียนและหน่วย
ศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขตาม
หลักการ OECD GLP

เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจ
การตรวจสอบขึ้นทะเบียนตาม
ข้อกาหนดของ OECD และ
ตรวจสอบขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการตามหลักการของ
OECD GLP ได้ฝึกอบรม GLP
Inspectors:Practicat aspects of
GLP Inspection เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะหน่วยงานกากับดูแล
ห้องปฏิบัติการ (National
Compliance Monitoring
Authority-CMA) จานวน 20 คน

หน่วย CMA มี
ความพร้อมขอรับ
การตรวจประเมิน
จากผู้ตรวจ
ประเมินของ
สมาชิกภาคี
เครือข่าย OECD
GLP (Mutual
Joint Visit, MJV)
ภายใน
ปีงบประมาณ
2561 จานวน 1
ระบบ

0

1,389,200 1,000,000

0

2,389,200

0

389,200

0

389,200

0
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0

ร้อยละ
100ของ
แผนฯ
(สะสม)

0

0 วัดระดับร้อย ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่อง
ละตามตัวชี้วัด ระบบและกระบวนการด้านคุณภาพ
และวิชาการตามหลักการ OECD GLP
สามารถนาไปปฏิบัติงานในการพัฒนา
ระบบและกระบวนการ และเป็นผู้
ตรวจสอบตามหลักการ OECD GLP
เป็นที่ยอมรับทั่วกันในประเทศ สมาชิก
OECD GLP

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียนและหน่วย
ศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขตาม
หลักการ OECD GLP

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสร้างความ
เข้มแข็ง สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการในการบริหาร/ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะหน่วยงานกากับดูแล
ห้องปฏิบัติการ (National
Compliance Monitoring
Authority-CMA) ตามหลักเกณฑ์
OECD GLP ให้ได้เป็น Full
non-member country
adherence to OECD Council
Act to Mutual Acceptance Data

1.CMA ประเทศ
ไทย ได้เป็น Full
non-member
country
adherence to
OECD Council
Act to Mutual
Acceptance
Data ภายใน
กันยายน 2561
จานวน 1 ครั้ง

2.พัฒนาข้อกาหนดเงื่อนไขทาง
กฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนการขึ้น
ทะเบียนตามหลักการ OECD GLP

2.มีจานวน
Inspector
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนตาม
หลักการ OECD
GLP ภายใน
กันยายน 2561
จานวน 5 คน

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ Inspector
ให้มีความรู้ความสามารถตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียน Test Facility ตาม
หลักการ OECD GLP
4.สร้างความร่วมมือและความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ระหว่าง CMA,
Test Facility , Regulatory
Authority& Sponsor

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

0

1,000,000 1,000,000

0

รวม
2,000,000

วิธีการวัดผล/

ผลที่คาดว่า

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
จะได้รับ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ
0
ร้อยละ50 ร้อยละ
0
วัดระดับร้อย 1.สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ใน
ของแผนฯ 100ของ
ละตามตัวชี้วัด ฐานะ National OECD GLP CMA
แผนฯ
ได้รับการยอมรับเป็น Full
(สะสม)
non-member country adherence
to OECD Council Act to Mutual
Acceptance DATA ที่สามารถ
ดาเนินการตามหลักการ OECD GLP
ทัดทเยมกับ CMA ประเทศสมาชิก
OECD GLP เพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ประเทศ
2. Thailand National CMA มี
ผู้ตรวจสอบขึ้นทะเบียนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามหลักการ OECD
GLP เป็นที่ยอมรับทั่วกันในประเทศ
สมาชิก OECD GLP
3.หน่วยศึกษาวิจัย (Test Facility)
ของประเทศไทยมีการศึกษาวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ
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แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวขี้วัดโครงการ

แผนการดาเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

รวม

วิธีการวัดผล/

ไตร
ไตร
ไตร
ไตร ประเมินผล
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

5.ส่งเสริมสนับสนุนหน่วย Test
Facility ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านระบบคุณภาพและวิชาการตาม
หลักการ OECD GLP
3 พัฒนาศักยภาพหน่วย
ตรวจสอบขึ้นทะเบียนและหน่วย
ศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขตามหลักการ OECD
GLP(ภายใต้โครงการบูรณาการฯ
อุตสาหกรรม)

เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานTest
Facility ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
ระบบคุณภาพและวิชาการ ตามหลักการ
OECD GLP โดยสร้างความร่วมมือและ
ความเข็มแข็งอย่างยัง่ ยืน ระหว่าง CMA
และ Test facilities และ Regulatory
Authority และ sponsor รวมถึง
Inspector ให้มีความพร้อม
ความสามารถในการตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนTest Facility ตามหลักการ
OECD GLP

1.หน่วย CMA มี
ความพร้อมขอรับ
การ การตรวจ
ประเมินจากผู้ตรวจ
ประเมินของสมาชิก
ภาคีเครือข่าย OECD
GLP (Mutual
Joint Visit, MJV)
ภายในปีงบประมาณ
2561 จานวน 1
ระบบ

0

838,800 157,200 707,500

2.จานวนหน่วยงาน
Test Facility
จัดทาแผนการการ
ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการของ
ตามหลักการ OECD
GLP แจ้งหน่วยงาน
CMAเพือ่
เตรียมการ
ตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนตามหลัก
การ OECD GLP
จานวน 5 แห่ง

1,703,500

0

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วัดระดับร้อย
50ของ 75ของ 100 ละตามตัวชี้วดั
แผนฯ แผนฯ
ของ
(สะสม) แผนฯ
(สะสม)

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในเรื่อง
ระบบและกระบวนการด้านคุณภาพและ
วิชาการตามหลักการ OECD GLP
สามารถนาไปปฏิบัติงานในการพัฒนา
ระบบและกระบวนการ และเป็นผู้
ตรวจสอบตามหลักการ OECD GLP และ
เป็นที่ยอมรับทั่วกันในประเทศสมาชิก
OECD GLP

2.หน่วยงาน Test Facility สามารถจัดทา
แผนการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ของตามหลักการ OECD GLP แจ้ง
หน่วยงาน CMA เพือ่ เตรียมการตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียนตามหลัก การ OECD GLP
3.หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน (CMA)
หน่วยศึกษาวิจยั /พัฒนาในประเทศมีการ
ดาเนินการตาม หลักการ OECD GLP
ทัดเทียมกับหน่วยงานCMA ต่างประเทศ
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