แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ด้วย ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษา วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบสาคัญของผลผลิตจากพืชอนุรักษ์
(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สนองพระราชดาริฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ)
๒. หลักการและเหตุผล
การดาเนินตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ในกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรั พยากร ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการศึกษา วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและ
องค์ประกอบสาคัญต่างๆ พืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัย พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสนองพระราชดาริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น
โดยการศึกษา วิเคราะห์ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบสาคัญในส่วนต่างๆ ของพืช
๔. เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รายการทดสอบพืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. หรือพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่นต่างๆ จานวน ๘๐๐ รายการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การนาผลวิเคราะห์องค์ประกอบสาคัญของสารอาหารไปใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกสายพันธุ์พืชของ อพ.สธ.
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ร่วมดําเนินการ
ผู้อานวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
หัวหน้าโครงการ
นายมโนวิช เรืองดิษฐ์
ผู้ร่วมโครงการ
นายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข
ผู้ร่วมโครงการ
นางวิภาวรรณ ศรีมุข
ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวนิภาพร ชนะคช
ผู้ร่วมโครงการ
นายเอกภพ นิ่มเล็ก
ผู้ร่วมโครงการ
นางสาวอิศรา เพ็ชรยิ้ม
ผู้ร่วมโครงการ
๖. สถานทีด่ ําเนินการ : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๗. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ : ตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔
๑

๘. รูปแบบกิจกรรม
ศึกษา วิเคราะห์พืชอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมาย อพ.สธ. และพืชอนุรักษ์ในท้องถิ่น อาทิ มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ
ในรายการทดสอบดังนี้
๑. วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการอาหาร การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบได้ แ ก่ โปรตี น ไขมั น กาก เถ้ า
สารคาร์โบไฮเดรต และค่าพลังงานความร้อน
๒. วิ เ คราะห์ ส ารอาหารที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ น้ าตาล เช่ น กลู โ คส ฟรั ก โทส ซู โ ครส วิ ต ามิ น เช่ น วิ ต ามิ น บี ๑
วิตามินบี๒ วิตามินซี วิตามินอี เบตา-แคโรทีน แร่ธาตุ เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม
เหล็ก สังกะสี ซีลีเนียม และกรดไขมัน เช่น กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติก กรดลอริก
๓. วิเคราะห์สารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเนื่องจากดินในแหล่งเพาะปลูก น้า และกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ โลหะหนัก เช่น แคดเมียม ปรอท สารหนู ตะกั่ว และสารพิษจากเชื้อรา เช่น อะฟลาทอกซิน
๙. งบประมาณสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้
งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าตอบแทน ๑๒,๔๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันปกติและวันหยุด สาหรับเจ้าหน้าที่ ๒ คน ประมาณ ๑๐ วัน (นักวิทยาศาสตร์
จานวน 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 ๔๔๒,๖๐๐ บาท
๒.๑ ค่ารับรองในการประชุม
๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าสอบเทียบ บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 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 ๓๔๕,๐๐๐ บาท
๓.๑ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓๔๐,๐๐๐ บาท
๓.๑.๑ ค่าสารมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง และสารเคมี เช่น กรดต่างๆ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวทาละลายอินทรีย์
๓.๑.๒ ค่าเครื่องแก้ว เช่น บีกเกอร์ ปิเปต ขวดแก้วปริมาตร
๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๑.๓ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คอลัมน์ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑.๔ แก๊สชนิดต่างๆ เช่น ไนโตรเจน อาร์กอน
๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ค่าวัสดุสานักงาน ๕,๐๐๐ บาท
๓.๒.๑ แฟ้มใส่เอกสาร
๑,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ
๒,๕๐๐ บาท
๒

๓.๒.๓ วัสดุอื่นๆ เช่น ปากกาเคมี ซองใส่เอกสาร

๑,๕๐๐ บาท

แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบสําคัญของผลผลิตจากพืชอนุรักษ์ (F2A4)
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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 วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
และองค์ประกอบสําคัญของผลผลิตจากพืช
อนุรักษ์
๑. วางแผนตรวจสอบตัวอย่างพืชที่ได้รับจาก
โครงการ อพ.สธ.
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือ
๓. วิเคราะห์คณ
ุ ภาพและองค์ประกอบสาคัญ
ของพืช เช่น คาร์โบไฮเดรต พลังงานความ
ร้อน วิตามิน แร่ธาตุ โลหะและกรดไขมัน
๔. ประเมินและสรุปผล

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อนาข้อมูลการวิเคราะห์ไปใช้ในงานวิจัยพัฒนาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์
พืชอนุรักษ์เป้าหมาย
๒. เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาการนาพืชอนุรักษ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
๑๑. การประเมินผล
ประเมินผลจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามค่าเป้าหมาย

๓

