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โครงการสาคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วงเงินตาม พ.ร.บ.
หน่วยงานเจ้าภาพ
หมายเหตุ
งบประมาณ
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
1
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
7,000,000
สวส
PA ปลัด : การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ยาต้านจุลชีพ (AMR)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง
2
โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค
8,000,000
สวส.
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (PA กรม)
(PA ปลัด : การควบคุมปองกันวัณโรค)
3
โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทาง
15,825,600
สชพ.
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
พันธุกรรม (Precision Medicine)
ความสามารถในการแข่งขัน(PA กรม)
4
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ
5,015,000
สวส./สชพ.
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง
ป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
5
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
4,838,400
สชพ./สวส.
บริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้าน
2,575,300
สคอ.
อาหารของประเทศ
7
โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
3,000,000
สคอ.
8
โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างผักผลไม้เพื่อ
6,800,000
สคอ.
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง
สนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและภาคเกษตร
(PA ผู้ตรวจ : การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล)
9
โครงการพัฒนาตลาดสดทั่วไทย ถูกอนามัยและปลอดภัย เพื่อสร้าง
5,000,000
สคอ.
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสุขภาพผู้บริโภค
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
10 โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของ
3,000,000
สชว.
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ประเทศ
ความสามารถในการแข่งขัน
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

11

โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์

12

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุน
การพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยา
และสารเคมี

13

วงเงินตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ
2,665,400

หน่วยงานเจ้าภาพ

7,000,000

สยวส/สรส./สชว./
สสว.
สชว./สยวส.

57,026,100

สยวส.

14

โครงการประกันคุณภาพยา

12,000,000

สยวส

15

10,510,900

สยวส

2,458,000

สยวส

17

โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia)
โครงการบูรณาการผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
อาเซียน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP

8,080,000

สวพ./สวส./สมป

18
19

โครงการจัดทาค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

4,000,000
12,300,000

สรส.
ศวก.สุราษฎร์ธานี

20

โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ (Lab + รังสีวินิจฉัย)
โครงการธารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

5,000,000

16

21

5,000,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (PA กรม)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง
(บูรณาการประเทศ)
(PA ผู้ตรวจ : ยาเสพติด)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (บูรณาการ
ประเทศ)

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (PA กรม)
ศวก.สมุทรสงคราม ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค (ม.44)
ศวก.อุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน์
22 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ดพิษ
23 โครงการจัดการนวัตกรรม
24 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27
25 โครงการเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ
26 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางผสมสมุนไพรและพัฒนาผู้ประกอบการ
27 โครงการพัฒนาสารมาตรฐานสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร และยา
สมุนไพร
28 โครงการให้ความรู้บังคับใช้พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
29 โครงการความมั่นคงและความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์สุขภาพโลก
CBRN/GHSA
...
...
งบรายจ่ายอื่น (ค่าเดินทางไปต่างประเทศ)
...
...
...
...
งบดาเนินงานอื่นๆ (เช่น งบจัดซื้อกระดาษ)
...
...
...
...

วงเงินตาม พ.ร.บ.
งบประมาณ

หน่วยงานเจ้าภาพ

หมายเหตุ

1,500,000
200,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000

ศวก.อุดรธานี/สวส
ผน.
ผน.
สววพ./ผน.
สสว.

1,000,000

สวพ.

2,000,000
700,000

สมป.
สวส./สรส./สสว.

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง

...

...

...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

PA กรม
ตั้งไว้ผน. รอจัดสรร

ข้อมูล ณ วันที่ ..................................................

