
๑ 

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการศึกษา วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบส าคัญของผลผลิตจากพืชอนุรักษ์ 

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ) 

๒. หลักการและเหตุผล   

การด าเนินตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการศึกษา วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและ

องค์ประกอบส าคัญต่างๆ พืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัย พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒.  เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น 

โดยการศึกษา วิเคราะห์ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบส าคัญในส่วนต่างๆ ของพืช 

๔. เป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

 รายการทดสอบพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. หรือพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่นต่างๆ จ านวน ๘๐๐ รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

 การน าผลวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของสารอาหารไปใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกสายพันธุ์พืชของ อพ.สธ.  

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร หัวหน้าโครงการ 

นายมโนวิช  เรืองดิษฐ์   ผู้ร่วมโครงการ  

นายสมภพ  ลาภวิบูลย์สุข   ผู้ร่วมโครงการ  

นางวิภาวรรณ  ศรีมุข   ผู้ร่วมโครงการ    

นางสาวนิภาพร  ชนะคช   ผู้ร่วมโครงการ  

นายเอกภพ  นิ่มเล็ก   ผู้ร่วมโครงการ  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑



๒ 

นางสาวอิศรา  เพ็ชรยิ้ม   ผู้ร่วมโครงการ  

๖. สถานทีด่ําเนินการ :  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ :   ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. รูปแบบกิจกรรม  

ศึกษา วิเคราะห์พืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น อาทิ มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ 

ผลไม้ ผักพื้นเมือง ฯ ในรายการทดสอบดังนี ้ 

๑. วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการอาหาร  การวิเคราะห์ส่วนประกอบได้แก่ โปรตีน ไขมัน กาก เถ้า  
สารคาร์โบไฮเดรต และค่าพลังงานความร้อน  

๒. วิเคราะห์สารอาหารที่ส าคัญได้แก่ น้ าตาล เช่น  กลูโคส ฟรักโทส ซูโครส วิตามิน เช่น วิตามินบี๑   
วิตามินบี๒ วิตามินซี วิตามินอี เบตา-แคโรทีน  แร่ธาตุ เช่น  แคลเซียม โพแทสเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม  
เหล็ก สังกะสี ซีลีเนียม  และกรดไขมัน เช่น  กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติก กรดลอริก 

๓. วิเคราะห์สารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเนื่องจากดินในแหล่งเพาะปลูก น้ า และกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ โลหะหนัก เช่น แคดเมียม ปรอท สารหนู ตะกั่ว และสารพิษจากเชื้อรา เช่น อะฟลาทอกซิน 

๙. งบประมาณสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้  

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๑. ค่าตอบแทน  ๑๒,๔๐๐ บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันปกติและวันหยุด ส าหรับเจ้าหน้าที่ ๒ คน ประมาณ ๑๐ วัน (นักวิทยาศาสตร์

จ านวน ๒ คน ) 

 วันปกติ (๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๑๐ วัน)   ๔,๐๐๐  บาท 

 วันหยุด (๔๒๐ บาท x ๒ คน x ๑๐ วัน)   ๘,๔๐๐  บาท 

๒. ค่าใช้สอย  ๔๙๒,๖๐๐ บาท  

๒.๑  ค่ารับรองในการประชุม ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒  ค่าจ้างเหมาบริการ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

 ค่าสอบเทียบ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เช่น  Atomic Absorption Spectrometer, 

 High Performance Liquid Chromatograph, UV-VIS Spectrophotometer  

๒.๓  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (นักวิทยาศาสตร์ ๑ คน)  ๑๖๕,๐๐๐  บาท 

๒.๔ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (คนงาน ๑ คน)  ๑๑๗,๖๐๐ บาท 

๓. ค่าวัสดุ  ๔๙๕,๐๐๐ บาท  



๓ 

๓.๑ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  ๔๙๐,๐๐๐ บาท  

  ๓.๑.๑ ค่าสารมาตรฐาน วัสดอุ้างอิง และสารเคมี เช่น กรดต่างๆ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   

   ตัวท าละลายอินทรีย์ 

   ๓.๑.๒ ค่าเครื่องแก้ว เช่น บีกเกอร์ ปิเปต ขวดแก้วปริมาตร  ๓๐,๐๐๐  บาท  

  ๓.๑.๓ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คอลัมน์ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

   ๓.๑.๔ แก๊สชนิดต่างๆ เช่น ไนโตรเจน อาร์กอน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

  ๓.๒ ค่าวัสดุส านักงาน    ๕,๐๐๐ บาท  

  ๓.๒.๑ แฟ้มใส่เอกสาร    ๑,๐๐๐  บาท  

  ๓.๒.๒ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ      ๒,๕๐๐  บาท 

  ๓.๒.๓ วัสดุอื่นๆ เช่น ปากกาเคมี ซองใส่เอกสาร    ๑,๕๐๐  บาท 

 

แผนการดําเนนิงานโครงการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบสําคัญของผลผลิตจากพืชอนุรักษ์ (F2A4) 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการศึกษา วิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการ
และองค์ประกอบสําคัญของผลผลิตจากพืช
อนุรักษ ์

            

๑.  ส ารวจ วางแผนตรวจสอบตัวอย่างพืชที่ได้รับ
จากโครงการ อพ.สธ.  ให้ตรงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค ์

            

๒.  ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลูทางวิชาการและ
ข้อมูลเทคนิคภาคปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกับวิธี
ทดสอบ 

            

๓.  จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือ 
 

            

๔.  วิเคราะห์คณุค่าและองค์ประกอบส าคัญ 
ของพืช  เช่น คาร์โบไฮเดรต  พลังงานความ
ร้อน วิตามิน แร่ธาตุ  โลหะและกรดไขมัน 

            

๕.  รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ล             

๖.  ประเมิน สรุปผล และจัดท ารายงาน 
 

            

 



๔ 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๑. เพ่ือน าข้อมูลการวิเคราะห์ไปใช้ในงานวิจัย พัฒนา และประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช  เพ่ือการคัดเลือกสาย

พันธุ์ พืชอนุรักษ์และพืชกลุ่มเป้าหมาย  

 ๒. เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาการน าพืชอนุรักษ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

๑๑. การประเมินผล  

 ประเมินผลจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามค่าเป้าหมาย 

 



๑ 

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ) 

๒. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมที่ ๕  

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการจัดท าฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในด้านคุณค่า

และองค์ประกอบในพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน

งานวิจัย พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ (ตรงตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ)  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒.  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในด้านคุณค่าและองค์ประกอบในพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และ

พืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

 ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านคุณค่าและองค์ประกอบในพืชอนุรักษ์จ านวน ๑ ฐานข้อมูล 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

 มีการน าฐานข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ของ อพ.สธ.  

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร หัวหน้าโครงการ 

นายมโนวิช  เรืองดิษฐ์   ผู้ร่วมโครงการ  

นายสมภพ  ลาภวิบูลย์สุข   ผู้ร่วมโครงการ  

นางวิภาวรรณ  ศรีมุข   ผู้ร่วมโครงการ   

นางสาวนิภาพร  ชนะคช   ผู้ร่วมโครงการ  

 



๒ 

นายเอกภพ  นิ่มเล็ก   ผู้ร่วมโครงการ  

นางสาวอิศรา  เพ็ชรยิ้ม   ผู้ร่วมโครงการ  

๖. สถานทีด่ําเนินการ :  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ : ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. รูปแบบกิจกรรม 

 การจัดท าฐานข้อมูล และกิจกรรมการวิเคราะห์ทดสอบพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ใน

ท้องถิ่น อาทิ มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

๙. งบประมาณสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้  

 งบดําเนินงาน ค่าใช้สอยในการดําเนินงาน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑. ค่าตอบแทน  ๓,๑๐๐ บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันปกติและวันหยุด ส าหรับเจ้าหน้าที่ ๑ คน ประมาณ ๑๐ วัน (นักวิทยาศาสตร์

จ านวน ๑ คน ) 

 วันปกติ (๒๐๐ บาท x ๑ คน x ๕ วัน) ๑,๐๐๐  บาท 

 วันหยุด (๔๒๐ บาท x ๑ คน x ๕ วัน) ๒,๑๐๐  บาท 

๒. ค่าวัสดุ   

 ค่าวัสดุสํานักงาน   ๔๖,๙๐๐ บาท 

 ๒.๑ โปรแกรม ป้องกันและดูแลรักษา คอมพิวเตอร์                                          ๒๕,๐๐๐  บาท 

๒.๒ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น External hard disk, แผ่น DVD , Flash drive  ๑๐,๐๐๐   บาท  

 ๒.๓ หมึกพิมพ์พริ้นเตอร์  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 ๒.๔ วัสดุอื่นๆ เช่น ปากกาเคมี ซองใส่เอกสาร แฟ้มใส่เอกสาร    ๑,๙๐๐   บาท  

แผนการดําเนนิงานโครงการจัดทําฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(F2A5) 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช             

๑.  วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชด ารฯิ ในปี 

            



๓ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

            

๓.  จัดท าฐานข้อมลูผลการปฏิบัตงิาน 
 

            

 ๔.  ตรวจสอบฐานข้อมูลและสรุปผล 
 

            

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ไดฐ้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในด้านคุณค่าและองค์ประกอบในพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์

เชิงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ อพ.สธ. 

 ๒. เผยแพร่ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

๑๑. การประเมินผล 

 ประเมินผลจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามค่าเป้าหมาย 



๑ 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. 

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ) 

๒. หลักการและเหตุผล   

การด าเนินตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการ

ให้การสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเช่น

การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน ประจ าปี  การประชุมคณะท างาน อพ.สธ.ของหน่วยงาน  

และการร่วมสนับสนุนหน่วยงานในเครือข่าย อพ.สธ. ด้านการวิจัยพัฒนาพืชอนุรักษ์ ในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒.  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. 

๔. เป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

 การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. จ านวน ๑ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

 การร่วมท างานในเชิงบูรณาการกับ อพ.สธ. และหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ.  

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร หัวหน้าโครงการ 

นายมโนวิช  เรืองดิษฐ์   ผู้ร่วมโครงการ  

นายสมภพ  ลาภวิบูลย์สุข   ผู้ร่วมโครงการ  

นางวิภาวรรณ  ศรีมุข   ผู้ร่วมโครงการ   

นางสาวนิภาพร  ชนะคช   ผู้ร่วมโครงการ  

นายเอกภพ  นิ่มเล็ก   ผู้ร่วมโครงการ  

นางสาวอิศรา  เพ็ชรยิ้ม   ผู้ร่วมโครงการ  



๒ 
 

๖. สถานทีด่ําเนินการ  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕ 

  



๓ 
 

๘. รูปแบบกิจกรรม   

 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใน

กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. 

๙. งบประมาณสนับสนุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้  

 งบดําเนินงาน ค่าใช้สอยในการดําเนินงาน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑. ค่าใช้สอย ๑๙๓,๑๒๐ บาท 

 ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง  อัตราวันละ ๒๔๐ บาท x ๔ คน x ๓ วันx ๔ ครั้ง ๑๑,๕๒๐ บาท 

 ๑.๒ ค่าที่พัก  อัตราคืนละ ๘๐๐ บาท x ๔ คน x ๒ คืนx ๔ ครั้ง   ๒๕,๖๐๐ บาท 

 ๑.๓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ อัตราคนละ ๖,๐๐๐ บาท x ๔ คนx ๔ ครั้ง   ๙๖,๐๐๐ บาท 

 ๑.๔ ค่าจ้างเหมารถตู้  จ านวน ๑ คัน อัตราวันละ ๓,๘๐๐ บาท x ๓ วันx ๔ ครั้ง   ๔๕,๖๐๐ บาท 

 ๑.๕ ค่าพาหนะเดินทางไปกลับที่พัก อัตราคนละ ๙๐๐ บาท x ๔ คนx ๔ ครั้ง ๑๔,๔๐๐ บาท 

๒. ค่าวัสดุ ๑๐๖,๘๘๐ บาท 

๒.๑ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

  ๒.๑.๑ ค่าสารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง และสารเคมี    ๗๐,๐๐๐ บาท    

  ๒.๑.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คอลัมน์ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง                    ๓๐,๐๐๐ บาท  

      ๒.๒ ค่าวัสดุส านักงาน ๖,๘๘๐ บาท 

      ๒.๒.๑ วัสดุส านักงานท่ัวไป เช่นกระดาษ ปากกาเคมี ซองใส่เอกสาร             ๖,๘๘๐ บาท 

แผนการดําเนนิงานโครงการสนับสนุนการดําเนินงานในกจิกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. (F3A8) 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ.             

๑.  วางแผนเพื่อก าหนดขอบข่ายและแนวทางของ
การด าเนินกิจกรรม 

            

๒.  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมสนอง
พระราชด าริฯ โครงการ อพ.สธ. ในกิจกรรม 
ที่ ๔ หรือในกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกัน 

            

๓.  จัดประชุมเพื่อก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

            

๔.  ด าเนินกิจกรรมตามกรอบและแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

            



๔ 
 

 ๕.  ประเมินและสรปุผล 
 

            

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๑. สร้างเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริโครงการฯ 

 ๒. ร่วมสนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ.และเครือข่าย 

๑๑. การประเมินผล  

 ประเมินผลจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามค่าเป้าหมาย 



๑ 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. 

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ) 

๒. หลักการและเหตุผล  

การด าเนินตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรม

พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และเผยแพร่ผลงานของการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของกรมวิทยาศาสตร์

บริการ และกิจกรรมต่างๆ ผ่าน เว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๒.  เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานของการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. โดย วศ. 

๔. เป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

 การเผยแพร่ผลงานฯ ผ่านเว็บไซต์ จ านวน ๑ เว็บไซต์ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

 การเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. สู่ประชาชน 

๕. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ   

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร หัวหน้าโครงการ 

นายมโนวิช  เรืองดิษฐ์   ผู้ร่วมโครงการ  

นายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข   ผู้ร่วมโครงการ  

นางวิภาวรรณ ศรีมุข   ผู้ร่วมโครงการ   

นางสาวนิภาพร ชนะคช   ผู้ร่วมโครงการ  

นายเอกภพ นิ่มเล็ก   ผู้ร่วมโครงการ  

นางสาวอิศรา เพ็ชรยิ้ม   ผู้ร่วมโครงการ  

๖. สถานทีด่ําเนินการ   กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



๒ 
 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 

  



๓ 
 

๘. รูปแบบกิจกรรม 

 การเผยแพร่ผลการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. 

๙. งบประมาณสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้  

 งบดําเนินงาน ค่าใช้สอยในการดําเนินงาน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.ค่าตอบแทน  ๓,๑๐๐ บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันปกติและวันหยุด ส าหรับเจ้าหน้าที่ ๑ คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  

๑  คน ) 

 วันปกติ (๒๐๐ บาท x ๑ คน x ๕ วัน) ๑,๐๐๐ บาท 

 วันหยุด (๔๒๐ บาท x ๑ คน x ๕ วัน) ๒,๑๐๐ บาท 

๒.ค่าวัสดุ  ๔๖,๙๐๐ บาท 

๒.๑ อะไหล่และวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๖,๙๐๐ บาท 

๒.๒ โปรแกรมจัดท ากราฟฟิกและตกแต่งรูปภาพ                                          ๒๐,๐๐๐      บาท 

โครงการจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. (F3A8) 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒  ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ.              

๑.  วางแผนเพื่อก าหนดรูปแบบและเนื้อหาที่จะ
เผยแพร่บนเว็บไซต ์

            

๒.  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าเว็บไซต ์
 

            

๓.  จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. 
 

            

 ๔.  เผยแพร่เว็บไซต ์
 

            

 ๕.  ประเมินและสรปุผล 
 

            

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เผยแพร่ผลการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ประชนชน

และผู้สนใจทั่วไป 



๔ 
 

๑๑. การประเมินผล 

 ประเมินผลจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ 


