
 0600 FM 054
แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 1 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

1. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอาหารแห่ง
อาเซียน-โลหะหนัก 
(5%)

เพือ่พฒันา
ศักยภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ให้
ดียิ่งขึ้นทันต่อ
เทคโนโลยทีี่
เปล่ียนแปลงไป
และสามารถ
รักษาความเป็น
ห้องปฏิบัติการ
อา้งองิระดับ
ภูมิภาค
(ASEAN Food
Reference
Laboratories,
AFRL)

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

250,000 300,000 350,000 100,000 1,000,000 - - - 1 ห้อง 
ปฏบิติัการ

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์
โลหะได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานสากล
และเป็น
ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารเพ่ือรองรับอาเซียน
แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห์ดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือขา่ยสารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร



 0600 FM 054
แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 2 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารและ
เครือข่ายเพือ่รองรับ
อาเซียนและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 (5%) 
ทัง้โครงการ 
1,700,000 บ. โอน
ให้ศวก. 550,000 บ.

เพือ่เพิม่
ศักยภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทีเ่ป็น
ตัวแทนของแต่
ละภูมิภาค/มี
ด่านอาหาร
น าเข้าให้มี
ศักยภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์
สารก าจัด
ศัตรูพืช,
โลหะหนัก และ
วัตถุเจือปน
อาหาร

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

667,500 765,000 822,500 395,000 2,650,000 - - -   3 ด้าน รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์มี
ศักยภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์
ด้านสารก าจัด
ศัตรูพืช โลหะหนัก
 และวัตถุเจือปน
อาหาร
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แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 3 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

3. โครงการก าหนด
วิธีมาตรฐานส าหรับ
การตรวจวิเคราะห์
อาหาร (1%)

เพือ่คัดเลือก
และรับรองวิธี
วิเคราะห์อาหาร
 น้ า เคร่ืองด่ืม 
วัสดุสัมผัส
อาหาร (Food 
Contact 
material) และ
จัดท าเป็นเอกสาร

ระดับ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
วิธีมาตรฐาน
ส าหรับการ
วิเคราะห์
อาหาร

37,500 45,000 52,500 15,000 150,000  -  -  -    1 เล่ม รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

เพือ่เป็นข้อมูลใน
การก าหนดวิธี
วิเคราะห์อาหารใช้
เป็นวิธีมาตรฐาน
ของประเทศ
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แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 4 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือ (5%)

เพือ่ประเมิน
ความสามารถ
หน่วยตรวจ/
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจไอโอดีนใน
เกลือโดยการ
เปรียบเทียบ    
 ผลระหว่าง
สมาชิกทีเ่ข้า
ร่วมทดสอบ     
  

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการ
ด าเนินการ
ตามแผน
ทดสอบ
ความช านาญ

225,000 270,000 315,000 90,000 900,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ไอโอดีน
ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน สามารถใช้
ผลการเข้าร่วม
แผนทดสอบความ
ช านาญการ
วิเคราะห์ไปพัฒนา
และปรับปรุง
คุณภาพผลการ
วิเคราะห์
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แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 5 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

5. โครงการพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารและ
น้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผน
ทดสอบความ
ช านาญ
(3%)

เพือ่ใช้การ
ด าเนินแผน
ทดสอบความ
ช านาญเป็น
เคร่ืองมือในการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์
ของ
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหาร
เครือข่าย

ระดับ
ความส าเร็จใน
การ
ด าเนินการ
ทดสอบความ
ช านาญ
วเิคราะห์
อาหารและน้ า
 ด้านเคมี ด้าน
จุลชีววทิยา 
และด้าน
กายภาพ 
ตามแผน

62,500 75,000 87,500 25,000 250,000 - - - 19 แผน รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหาร
และน้ า ทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน 
สามารถใช้ผลการ
เข้าร่วมทดสอบ
ความช านาญฯ
เพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์
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แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 6 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

6. โครงการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาด้าน
อาหาร (3%)

เพือ่ศึกษาและ
พัฒนาวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์
ด้านอาหาร

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

125,000 150,000 175,000 50,000 500,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ได้ข้อมูลทีใ่ช้
ประกอบการ
ตัดสินใจปรับแก้
ค่ามาตรฐาน
ส าหรับอาหารของ
ไทยและของสากล
และ ได้วิธีตรวจ
วิเคราะห์อาหารที่
พัฒนาขึ้นใหม่      
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้าน
อาหารสู่มาตรฐาน
(5 %) ทัง้โครงการ 
1,400,000 บ.โอน 
ศวก. 534,800 บ.

เพือ่ส่งเสริมให้
เกิดการ
ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ด้าน
อาหารให้ได้
คุณภาพ
มาตรฐานและ
สนับสนุนความ
พร้อมสู่
กระบวนการ
รับรองมาตรฐาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามแผน

216,300 259,560 302,820 86,520 865,200 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ผู้บริโภค และ
ประชาชน มีความ
มั่นใจในคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 ด้านอาหารมากขึ้น

ผลผลิต    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางขอ้มลูอ้างอิงห้องปฏิบัตกิารทีม่คีวามทันสมยัและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขไดอ้ย่างทันเหตกุารณ์

กิจกรรมหลัก 2 ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตอืนภัยสุขภาพของประเทศ

แผนงาน: พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8. โครงการบูรณา
การด้านอาหาร
ปลอดภัย (Food 
Safety) (15%) 
9,518,000 บ.โอน 
ศวก. 6,584,000 บ.

เพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ 
และประเมิน
สถานการณ์
ความปลอดภัย
ของอาหาร

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

733,500 880,200 1,026,900 293,400 2,934,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ 
ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่12 พ.ศ. 
2560 – 2564
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หน้า 9 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8.1การศึกษา
คุณภาพและความ
ปลอดภัยข้าวสาร
ของประเทศไทย 
(4%) (Active  
Surveillance)

เพือ่ให้ทราบถึง
ข้อมูลและ
สถานการณ์การ
ปนเปือ้นโลหะ
หนัก การ
ตกค้างของ
สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช
และสารดัดแปร
พันธุกรรมใน
ข้าวสาร

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

177,000 212,400 247,800 70,800 708,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ได้ข้อมูลทีส่ามารถ
ใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐาน 
(baseline) ด้าน
คุณภาพและความ
ปลอดภัยในข้าว
ไทย เพือ่หาแนว
ทางการป้องกัน
แก้ไข
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หน้า 10 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8.2 การตกค้างของ
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและสารต้าน
จุลชีพตกค้างในส้ม 
(4%) (Active  
Surveillance)

เพื่อเฝ้าระวงัความ
ปลอดภยัจากการ
ตกค้างของ
สารเคมีปอ้งกัน
ก าจัดศัตรูพชื และ
ทราบสถานการณ์
การตกค้างของ
สารต้านจุลชีพ
และปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ด้ือสาร
ต้านจุลชีพในผล
ส้มที่เก็บจากแหล่ง
ผลิตและแหล่ง
จ าหน่ายส้มที่เปน็
ผลผลิตในประเทศ
และน าเข้าจาก
ต่างประเทศ

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

209,000 250,800 292,600 83,600 836,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ได้ข้อมูลปริมาณ
สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและ
สารจุลชีพตกค้าง
ในส้มเพือ่น าไปใช้
ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการ
หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ทันต่อ
สถานการณ์
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8.3 การส ารวจ
ปริมาณสารต้านจุล
ชีพตกค้างในไข่ของ
ประเทศไทยโดย
เทคนิคลิควิดโครมา
โตกราฟ-ีแทนเดม
แมสสเปคโตรมิตรี 
(3%) (Active  
Surveillance)

เพือ่เฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
และประเมิน
ความเส่ียงจาก
สารต้านจุลชีพ
ตกค้างในไข่ ที่
จ าหน่าย
ภายในประเทศ

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

175,000 210,000 245,000 70,000 700,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ทราบข้อมูล
สถานการณ์และ
ประเมินความ
เส่ียงสารต้านจุล
ชีพตกค้างในไข่ที่
จ าหน่าย
 ภายในประเทศ 
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8.4 คุณภาพความ
ปลอดภัยของอาหาร
ประเภทเส้นทีผ่ลิต
จากแป้ง (1%) 
(Active  
Surveillance)

เพือ่ให้ทราบ
สถานการณ์
ปริมาณวัตถกุนั
เสียและการ
ปนเปือ้น
เชื้อจลิุนทรียก์อ่
โรคอาหารเป็น
พษิ ในผลิตภัณฑ์
เส้นกว๋ยเต๋ียวและ
เส้นขนมจนี ใน
ภาพรวม
ระดับประเทศ

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

18,000 21,600 25,200 7,200 72,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ผู้บริโภคมีข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
เลือกซ้ืออาหาร 
และทราบว่า
อาหารชนิดใดที่
เส่ียงต่อการ
ปลอมปนวัตถุกัน
เสีย

8.5 ส ารวจและเฝ้า
ระวังสารบอร์แรกซ์
ในอาหาร (1%) 
(Active  
Surveillance)

เพือ่ให้ทราบ
สถานการณ์การ
ใช้สารบอแรกซ์
ในผลิตภัณฑ์
อาหารกลุ่มเส่ียง
ในภาพรวม
ระดับประเทศ

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

39,000 46,800 54,600 15,600 156,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ผู้บริโภคได้
รับทราบข้อมูล
อาหารกลุ่มเส่ียง
การปลอมปนบอ
แรกซ์
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

8.6 การเฝ้าระวังการ
ปนเปือ้นสาร
ฟอร์มาลินในอาหาร 
(1%)  (Active  
Surveillance)

เพือ่ให้ได้ขอ้มูล
ปริมาณปนเปือ้น
ตามธรรมชาติของ
 ฟอร์มาลดีไฮด์
ในอาหาร

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

37,500 45,000 52,500 15,000 150,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ได้ข้อมูลอ้างอิง
ปริมาณปนเปือ้น
ตามธรรมชาติของ
ฟอร์มาลดีไฮด์

8.7 รวบรวมข้อมูล
ผลตรวจผลิตภัณฑ์   
และสรุปเป็น
ภาพรวมของประเทศ 
(1%) (Passive 
Surveillance)

พือ่ทราบถงึ
คุณภาพและ
ความปลอดภัย
ของอาหาร 8
ผลิตภณฑ์ คือ 
น้ าปลา น้ าและ
น้ าแขง็ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กะปิ น้ าพริก นม
โรงเรียน ไส้กรอก
 ลูกชิ้น

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

78,000 93,600 109,200 31,200 312,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ผู้บริโภคได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
ความปลอดภัย
อาหารเพือ่ใช้ใน
การเลือกซ้ือ
อาหารทีม่ีคุณภาพ
และปลอดภัย
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

9. โครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food 
Safety) (10 %)

เพือ่สนับสนุน
การด าเนินงาน
ตามนโยบาย
รัฐบาล สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค  
ประชาชน และ
สร้างภาพพจน์ที่
ดีแก่ประเทศไทย

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

600,000 700,000 900,000 300,000 2,500,000 2,000 
ตัวอย่าง

2,000
ตัวอย่าง

2,000
ตัวอย่าง

2,000
ตัวอย่าง

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

อาหารสดที่
จ าหน่ายในตลาด
สด ตลาดนัด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
อาหารพร้อม
บริโภค อาหาร
ปรุงส าเร็จ ที่
จ าหน่ายใมีความ
ปลอดภัยต่อการ
บริโภค
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แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 15 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

10. โครงการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
อาหารส าหรับพระ
บรมวงศานุวงค์ 
(10 %)

เพือ่สนองตาม
พระราโชบายใน
การตรวจสอบ
คุณภาพและ
ความปลอดภัย
ของเคร่ืองเสวย 
และอาหาร

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

550,000 740,000 730,000 280,000 2,300,000 15,000
ตัวอย่าง

15,000
ตัวอย่าง

15,000
ตัวอย่าง

15,000
ตัวอย่าง

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

เคร่ืองเสวย และ
อาหารในพระ
ต าหนักสวน
จิตรลดารโหฐาน 
วังศุโขทัย พระที่
นั่งอัมพรสถาน 
วังไกลกังวล ได้รับ
การตรวจความ
ปลอดภัยอาหาร

11. โครงการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีและ
การประชุมระดับ
ผู้น าประเทศ (1%)

เพือ่สนับสนุน
การปฏิบัติ
ราชการของ
ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ท าเนียบรัฐบาล

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

65,500 74,600 83,700 58,200 282,000 300
ตัวอย่าง

300
ตัวอย่าง

300
ตัวอย่าง

400
ตัวอย่าง

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

สนับสนุนนโยบาย
แห่งชาติ ด้าน
อาหารปลอดภัย
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แก้ไขคร้ังที่ 02

หน้า 16 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากล
(ISO/IEC 
17025,ISO/IEC 
17043, ISO 9001) 
(12%)

เพือ่พัฒนาและ
รักษาระบบ
ประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์
อาหารให้เป็นที่
เชื่อถือและ
ยอมรับในระดับ
สากล

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

875,000 1,050,000 1,425,000 550,000 3,900,000 - - - 10 
ห้องปฏบิติั

การ

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์
อาหารได้รับการ
พัฒนาให้มี
มาตรฐานตาม
ระบบสากลเป็นที่
เชื่อถือและ
ยอมรับทัง้ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

แผนงาน: บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมหลักที ่2 วิจัยพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลผลิตที ่1 องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีม่คีวามเป็นเลิศ
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หน้า 17 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

13. โครงการศึกษา
ปริมาณ สารพิษ    
สารปนเปือ้น และ
โลหะหนัก ทีค่นไทย
ได้รับจากการบริโภค
อาหาร (13 %)

เพื่อศึกษาปริมาณ
สารพษิโดยใช้
ข้อมูลผลการ
ส ารวจปริมาณ
อาหารที่คนไทย
บริโภค แบง่ตาม
กลุ่มอายุ พ.ศ. 
2548 ของ 
สถาบนัวจิัย
โภชนาการ มา
ค านวณปริมาณที่
คนไทยได้รับจาก
การบริโภคอาหาร 
เพื่อเปรียบเทยีบ
กับค่าปลอดภยัที่
องค์การอนามัย
โลกก าหนด

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

750,000 900,000 1,050,000 300,000 3,000,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

1. ทราบข้อมูล
สถานการณ์ความ
เส่ียงการได้รับ
สารพิษจาก
อาหารประจ าวัน
ให้กับผู้บริโภค 
และหาแนว
ทางการป้องกันลด
ผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน
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หน้า 18 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

14. โครงการคุณภาพ
และความปลอดภัย
ของอาหารประเภท
เส้นทีจ่ าหน่ายในไทย 
(1 %)

เพือ่เฝ้าระวัง 
แจ้งเตือนภัย
ให้กับผู้บริโภค
เกี่ยวกับอาหาร
ประเภทเส้นที่
จ าหน่ายในไทย

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

21,250 25,500 29,750 8,500 85,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

ประชาชนได้รับ
ความรู้ และ
ข้อเท็จจริง ท าให้
สามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ถูกต้อง ไม่
ก่อให้เกิดโรคจาก
การบริโภคอาหาร 
เกิดประโยชน์
สูงสุดด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน

กิจกรรมหลักที ่3 วิจัยและพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
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หน้า 19 ของ 21หน้า

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

15. โครงการพัฒนา
วิธีการตรวจดีเอ็นเอ
หมูในผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์โดยเทคนิค 
LAMP (1 %)

พัฒนาวิธีการ
ตรวจดีเอ็นเอ
ของหมู โดยใช้
หลักการ 
Loop-mediate
d isothermal 
amplification 
(LAMP) เพือ่ใช้
ตรวจสอบการ
ปลอมปนหมูใน
อาหารฮาลาล

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน

32,500 39,000 45,500 13,000 130,000 25 50 75 100 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทุกเดือน

สามารถตรวจหาดี
เอ็นเอหมูใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้ โดยไม่ต้องใช้
เคร่ือง thermal 
cycler สามารถ
น าไปใช้กับ
ห้องปฏิบัติการ
ขนาดเล็กได้

5,211,550 6,273,860 7,396,170 2,564,620 21,446,200

Fixed cost เพือ่ใช้เป็นค่า
เช่าบ้านและ
ประกันสังคม

- 51,750 51,750 51,750 51,750 207,000

5,263,300 6,325,610 7,447,920 2,616,370 21,653,200

รวมงบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงานทัง้สิ้น
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

16. การเดินทางไป
ประชุมต่างประเทศ 
จ านวน 4 คร้ัง (2 %)

เพื่อเข้าร่วม
ประชุม
คณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น Codex,
 ASEAN

จ านวนคร้ังใน
การไปร่วม
ประชุม
ต่างประเทศ

147,090 245,150 - 98,060 490,300 2 1 - 1 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทกุเดือน

หอ้งปฏบิติัการได้น า
ความรู้จากการ
ประชุมมาเตรียมการ
พฒันาวธิวิเิคราะห์

5,410,390 6,570,760 7,447,920 2,714,430 22,143,500

17. จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยา
ศาตร์ 8 รายการ 
(5 %)

เพื่อทดแทนเคร่ือง
เก่า

จ านวน
รายการ
ครุภณัฑ์ที่
จัดซ้ือแล้วเสร็จ

7,540,000 11,310,000 - - 18,850,000 3 5 - - รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทกุเดือน

เพิ่มประสิทธภิาพ
ของการตรวจวเิคราะห์

12,950,390 17,880,760 7,447,920 2,714,430 40,993,500

18. บริการตรวจวเิคราะห์
ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อขึ้น
ทะเบยีน/ควบคุมคุณภาพ
จากผู้ประกอบการ (2%)

เพื่อใช้ในการตรวจ
วเิคราะหข์ึ้น
ทะเบยีน

จ านวน
ตัวอย่างที่
ตรวจวเิคราะห์

- - 300,000 322,600 622,600 1,250 1,250 1,250 1,250 รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทกุเดือน

ผู้ประกอบการน าผล
การตรวจวเิคราะหไ์ป
ขึ้นทะเบยีนเพื่อขาย
สินค้า

งบรายจ่ายอ่ืน (ไปต่างประเทศ)

งบลงทนุ

รวมงบประมาณ (ด าเนินงาน+รายจ่ายอ่ืน)

เงนิบ ารงุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น(ด าเนินงาน+รายจ่ายอ่ืน+ลงทนุ)
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แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

วนัที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2559

กองแผนงานและวชิาการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

 ไตรมาส 
4

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ แผนการด าเนินงาน (เปา้หมาย) วิธีการวัดผล/
ประเมินผล
โครงการ

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

19. จัดซ้ือครุภณัฑ์
ส่ิงก่อสร้าง (1%)

เพื่อทดแทนเคร่ือง
เก่า

จ านวน
รายการ
ครุภณัฑ์ที่
จัดซ้ือแล้วเสร็จ

- 1,000,000 1,842,200 - 2,842,200 - 5 14 - รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทกุเดือน

เพิ่มประสิทธภิาพ
ของการตรวจวเิคราะห์

12,950,390 18,880,760 9,590,120 3,037,030 44,458,300

*หมายเหตุ-งบด าเนินงานที่กรมโอนมาที่ สคอ.รวม 29,115,000 บ. สคอ. ได้ตัดโอนไปให ้ศวก. 14 แหง่ จ านวน 7,668,800 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(ด าเนินงาน+รายจ่ายอ่ืน+ลงทนุ+บ ารงุ)


