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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงาน ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
ล า 
ดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน (เป้าหมาย) เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน-โลหะหนัก 

ร้อยละ 100 (1 ห้องปฏิบัติการ) 
 

1,000,000/1,000,000 
(100 %) 

 

ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ 
ปุษยา แสงวิรุฬ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อ
รองรับอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ร้อยละ 100 (3 ด้าน 1. โลหะหลกั 2. 
วัตถุเจือปนอาหาร, 3 สารเคมีป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืช) 
 
 

2,650,000/2,650,000 
(100 %) 

สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
ปุษยา แสงวิรุฬห ์
จิตผกา สันทัดรบ 

3 โครงการก าหนดวิธีมาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

ร้อยละ 100 (1 เล่ม 21 วิธี) 
 

150,000/150,000 
(100 %) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กนกพร อธิสุข 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ตรวจวิเคราะหไ์อโอดีนในเกลือ 

ร้อยละ 100 
 

900,000/ 900,000 
(100 %) 

 

ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/ 
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

5 
 

โครงการพัฒนาคณุภาพห้องปฏบิตัิการ
วิเคราะห์อาหารและน  าโดยเป็นผูด้ าเนินการ
แผนทดสอบความช านาญ 

ร้อยละ 100 ( 19 แผน) 
 

250,000/ 250,000 
(100 %) 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
จิตผกา สันทัดรบ 

6 โครงการวิจัยด้านอาหาร    
 1. การตรวจวิเคราะห์ไตรฮาโลมีเทนใน

น  าประปา ในบ้านเรือนเขตพื นท่ีการจ่ายน  า
การประปานครหลวง เขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

ร้อยละ 100 
 

40,000/40,000  
( %) 

 

ฝ่ายวัสดุส าผสัอาหาร/ 
อุมา บริบูรณ ์

 2. ส ารวจการปนเปื้อนของเชื อจุลนิทรีย์ก่อ
โรคก่อโรคในผักไฮโดรโปรนิกส ์

ร้อยละ 100 
 

200,000/200,000 
(100 %) 

 

ฝ่ายอาหาร/ 
สุนันทา  เทพดนตร ี

 3. การศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะหไ์วรสั
โนโรและไวรัสตับอักเสบ เอ ในอาหารและ
น  า 

ร้อยละ 60 
 

158,000 /158,000 
(100 %) 

 

ฝ่ายอาหาร/ 
นางสาวณัฐกานต์  ติยศิวา
พร 

 4. การประเมินการไดร้ับสารไอโอดีนในเด็ก
อายุ 6-16 ปี  
 (ต่อเนื่อง 59-60) 

ร้อยละ 100 
 

20,000/20,000 
(100 %) 

ผชช/นิภาภรณ์   
ลักษณส์มยา  

 5. การส ารวจปริมาณสารประกอบกลุ่ม 
ไดออกซินและพีซีบีในหอยสองฝาบริเวณ
ปากแม่น  าส าคญัของประเทศไทย 
 (ต่อเนื่อง 59-60) 

ร้อยละ 60 
 

50,000/50,000 
(100 %) 

 

ฝา่ยสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ 
ศิริชัย ศัญญะ 
 

 6. การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และยืนยัน
จุลินทรียโ์พรไบโอติก กลุม่ Lactobacillus 
และ Bifidobacterium ในอาหาร  
(ต่อเนื่อง 59-60) 

ร้อยละ 100 
(เป็นไปตามแผน) 

32,000/32,000 
 (100 %) 

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์
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ล า 
ดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน (เป้าหมาย) เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

7 โครงการพัฒนาคณุภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภณัฑ์ชุมชนด้านอาหาร 
สู่มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
 

865,200/865,200 
(100 %) 

 

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

8 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั  2,934,000/2,934,000  
 1. การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัย

ข้าวสารของประเทศไทย 
ร้อยละ 100 

 
708,000/708,000 

(100 %) 
 

ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ปุษยา  
แสงวิรุฬ 

 2. การตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและสารต้านจลุชีพตกค้างในส้ม 

ร้อยละ 100 
 
 

836,000/836,000 
(100 %) 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ 
วิชาดา จงมีวาสนา 
 

 3.การส ารวจปริมาณสารต้านจลุชีพตกค้าง
ในไข่ของประเทศไทยโดยเทคนิคลคิวิดโคร
มาโตกราฟ-ีแทนเดมแมสสเปคโตรมิตร ี

ร้อยละ100 
 

700,000/700,000 
(100 %) 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ลัดดา  
แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

 4. คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร
ประเภทเส้นท่ีผลติจากแป้ง 

ร้อยละ 100 
 

72,000/72,000 
(100 %) 

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว วงศ์
สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

 5. ส ารวจและเฝ้าระวังสารบอร์แรกซ์ใน
อาหาร 

ร้อยละ 100 
 

156,000/156,000 
(100 %) 

 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
วนิดา ยุรญาต ิ

 6. โครงการเฝ้าระวังสีฟอร์มาลดไีฮด์
ปนเปื้อนในอาหาร 

ร้อยละ 100 
 

150,000 /72,979.7 
(100 %) 

 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
วนิดา ยุรญาต ิ

 Passive Surveillance     ร้อยละ 100 
 
 

312,000/312,000 
(100 %) 

 

 

 1. Passive Surveillance นม - - ผชช/นิภาภรณ ์
กลุ่มพัฒนาคณุภาพฯ 
ปราณี นาคประสิทธ์ิ 

  2. Passive Surveillance น  าปลา - - ฝ่ายส่วนประกอบอาหาร/
อรุณี ดนุดล 
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
 

 3. Passive Surveillance น  าและ 
น  าแข็งบริโภค 

- - ฝ่ายน  าและสาร
กัมมันตรังสี/กรรณิกา  
จิตติยศรา 
ฝ่ายน  าและเครื่องดื่ม/ 
ลดาพรรณ แสงคล้าย 

 4. Passive Surveillance ผลิตภณัฑ์ชุมชน - - ฝ่ายอาหาร/ 
ดวงดาว วงศ์สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
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ล า 
ดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน (เป้าหมาย) เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
 5. Passive Surveillance กะป ิ - - ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  

วงศ์สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

 6. น  าพริก - - ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

 7. ไส้กรอก - - ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

 8. ลูกชิ น - - ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

9 โครงการตรวจรบัรองอาหารปลอดภัย ร้อยละ 100 (9,375 ตัวอย่าง) 
 

2,500,000/2,500,000 
(100 %) 

 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
วนิดา ยุรญาต ิ

10 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยัอาหาร
ส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ 

ร้อยละ 100 (67,476 ตัวอย่าง) 
 

2,300,000/2,300,000 
(100 %) 

 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
วนิดา ยุรญาต ิ

11 โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมระดับ
ผู้น าประเทศ 

ร้อยละ 100 (2,461 ตัวอย่าง) 
 

282,000/282,000 
(100 %) 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
ปราณี นาคประสิทธ์ิ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิงตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 100 (10 ห้องปฏิบัติการ) 
 

3,900,000/3,900,000 
(100 %) 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/กรรณิการ์ นิ่ม
เล็ก 

13 โครงการศึกษาปริมาณ สารพิษ    สาร
ปนเปื้อน และโลหะหนัก ที่คนไทยได้รับจาก
การบริโภคอาหาร (ผ่าน วช.) 

ร้อยละ 100 
 

3,000,000/3,000,000 
(100 %) 

ผู้ทรง/กนกพร อธิสุข 

14 โครงการคณุภาพและความปลอดภัยของ
อาหารประเภทเส้นท่ีจ าหน่ายในไทย  
(ผ่าน วช.) 

ร้อยละ 100 
 

85,000/85,000  
(100 %) 

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

15 โครงการพัฒนาวิธีการตรวจดีเอ็นเอหมูใน
ผลิตภณัฑ์จากเนื อสัตว์โดยเทคนิค LAMP 
(ผ่าน วช.)               

ร้อยละ 100 
 

130,000/ 130,000 
 (100%) 

 
 

ฝ่ายชีวโมเลกลุ/ 
นิตยา พันธ์บัว 

16 การเดินทางไปประชุมต่างประเทศ 
 

ร้อยละ 100 (4 ครั ง) 
 
 

490,300/490,300 
(100%) 

 
 

- 
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ล า 
ดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน (เป้าหมาย) เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

17 จัดซื อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์  ร้อยละ 100 (8 รายการ) 
 

18,850,000/18,850,000 
(100%) 

 

- 

18 บริการตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑ์อาหารเพื่อ
ขึ นทะเบียน/ควบคมุคณุภาพจาก
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 100 (5,020 ตัวอย่าง) 622,600/63,075 
(10 %) 

 

- 

19 จัดซื อครภุัณฑส์ิ่งก่อสรา้ง ร้อยละ 94 (18 รายการ) 
 

2,842,200/1,503,716 - 

  ร้อยละ97 
 
 

44,458,300/42,559,294 
(95%) 

 

       = ผ่านเป็นไปตามแผน           = ช้ากว่าแผนแต่ไมส่่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย           = ช้ากว่าแผนส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย                               
 
* โครงการที่ช้ากว่าแผนและส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมายไดด้ าเนินการปรับแผนการด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
-โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย ซึ่งต้องด าเนินการร่วมกับศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ความร่วมมือ การประสานงานกับหน่วยงาน
ในพื นที่ อีกทั งอาจเกิดอุปสรรคจากฤดูกาลและสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการด าเนินการเก็บตัวอย่าง ดังนั นในการวางแผนการ
ด าเนินงานควรต้องน าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาให้รอบด้าน 
 
     
 
 
                                                                                                                 ผู้รายงาน   นางสาวอุบลวรรณ  รอดประดิษฐ์ 
                                                                                                            ต าแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
                                                                                                              รายงาน ณ  วันท่ี 30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 


