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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน  
หน่วยงาน ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ล า 
ดับ
ที ่

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

1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและ
เครือข่ายห้องปฏิบตัิการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมและการเฝา้ระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของประเทศ 

ร้อยละ 60  
 

3,000,000/1,300,000 
(43 %) 

 

สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
ปุษยา แสงวิรุฬห ์
จิตผกา สันทัดรบ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิงตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 55 
 
 

5,000,000/2,300,000 
(43 %) 

จิตผกา สันทัดรบ  
กรรณิการ์นิ่มเล็ก 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพห้องปฏบิตัิการ
วิเคราะห์อาหารและน  าโดยเป็นผูด้ าเนินการ
แผนทดสอบความช านาญ 

ร้อยละ 55  
 

350,000/150,000 
(42 %) 

 

จิตผกา สันทัดรบ 

4 โครงการก าหนดวิธีมาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

ร้อยละ 55 
 

150,000/- 
(0 %) 

 

นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา                                                                                                                                            

5 
 

โครงการพัฒนาคณุภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภณัฑ์ชุมชนด้านอาหารสูม่าตรฐาน 

ร้อยละ 50  
 

500,000/ 240,000 
(48 %) 

 

ดวงดาว วงศ์สมมาตร์                                                                                                                                    

6 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั 
National Surveillance on Quality and 
safety of food : Active  Surveillance 

   

6.1 โครงการคณุภาพและความปลอดภัยของน  า
ดื่มประชารัฐ 
 

ร้อยละ 50 
 

500,000/240,000  
( 48 %) 

 

กรรณิกา  จิตติยศรา 
ปิยมาศ  แจ่มศร ี

6.2 รวบรวมข้อมลูผลตรวจผลิตภัณฑ์   และสรปุ
เป็นภาพรวมของประเทศ : Passive 
surveillance จ านวน 9 ผลิตภณัฑ์ 

ร้อยละ 50 
 

150,000/80,000 
(53 %) 

 

 

7 โครงการศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไมส้ด 

ร้อยละ 50 
 

1,500,000 /800,000 
(53 %) 

 

จิตผกา สันทัดรบ 

8 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืช
ตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 45 
 
 

1,940,000/900,000 
(46 %) 

วนิดา ยุรญาต ิ

6.3 โครงการส ารวจยาต้านจลุชีพและสาร
ป้องกันจ ากัดศัตรูพืชตกค้าง สารปนเปื้อน
โลหะหนัก ไดออกซินและพีซีบี และ 
เชื อดื อยาต้านจลุชีพในสัตว์น  าเพาะเลี ยงของ
ประเทศไทย 

ร้อยละ 50 
 

1,030,000/450,000 
(43 %) 

 

ลัดดา แก้วกล้าปัญญา
เจริญ 

6.4 โครงการประเมินความเสี่ยงของการไดร้ับ
สัมผสั กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก สี
สังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์  
S. aureus และ Salmonella spp. ใน
ผลิตภณัฑ์เนื อสตัว์แปรรูปประเภทเนื อหมัก 
ของประชากรไทย 

ร้อยละ 50 
(เป็นไปตามแผน) 

100,000/40,000 
 (40 %) 

สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ ์
ปัทมา แดงชาติ 
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ล า 
ดับ
ที ่

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

 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร 
 Idea for free 

  
 
 
 

560,000/250,000 
(44 %) 

 

9.1 โครงการส ารวจไตรฮาโลมีเทนในน  าประปา 
เขตพื นท่ีการจ่ายน  าของการประปานคร
หลวง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ต่อเนื่อง) 

ร้อยละ 50 
 

บรรพต กลิ่นประทุม 

9.2 โครงการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
ไวรัสโนโรและไวรสัตับอักเสบ เอ ในผักสลัด  
ผลไม้กลุม่ soft fruit หอยสองฝา และน  าดืม่ 
โดยวิธี real-time RT-PCR (ต่อเนื่อง) 

ร้อยละ 60 
 

ณัฐกานต์ ตยิศิวาพร 

9.3 การพัฒนาชุดทดสอบส าหรบัตรวจหายีสต์
และราในอาหารและเครื่องดื่ม 

ร้อยละ 40 กรุณา  ตรีสมิทธ ์

9.4 โครงการส ารวจปริมาณสารกลุ่มไดออกซิน
และพีซีบีในไข่จากฟาร์มในประเทศไทย 

ร้อยละ 55 
 
 

นายสุพัฒน์ แสงสวย 

10 โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ร้อยละ 50 
 

2,500,000/1,200,000 
(48 %) 

 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ลัดดา  
แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

11 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยัอาหาร
ส าหรับพระบรม 
วงศานุวงค์ 

ร้อยละ 50 
 

2,200,000/1,100,000 
(50 %) 

 

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว วงศ์
สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

12 โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมระดับ
ผู้น าประเทศ 

ร้อยละ 60 
 

300,000/150,000 
(50 %) 

 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
วนิดา ยุรญาต ิ

13 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน - โลหะหนัก 

ร้อยละ 50 
 

1,100,000/450,000 
(40 %) 

 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
วนิดา ยุรญาต ิ

14 การเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  ร้อยละ 50 
 
 

419,400/200,000 
(47 %) 

 

 

15 จัดซื อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์  ร้อยละ 50 
 
 

27,985,722/20,000,000 
(71 %) 

 

 

16 บริการตรวจวิเคราะห ์
ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อขึ นทะเบียน/ควบคุม
คุณภาพจากผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 45 3,982,100/50,000 
(1 %) 

 

 

 ภาพรวม 
 

               Iร้อยละ 51 53,267,272/29,900,000 
(56 %) 

 

 

       = ผ่านเป็นไปตามแผน           = ช้ากว่าแผนแต่ไมส่่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย           = ช้ากว่าแผนส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย                               
                                                                                                                 
                                                                                                                 ผู้รายงาน   นางสาวอุบลวรรณ  รอดประดิษฐ์ 
                                                                                                            ต าแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
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                                                                                                              รายงาน ณ  วันท่ี 20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 


