
 0604 FM 0009
แกไ้ขคร้ังที่ 01

หน้าที่ 1 ของ 6หน้า

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1. โครงการพัฒนาขดี
ความสามารถและเครือขา่ย
ห้องปฏบิัติการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอตุสาหกรรมและ
การเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์
สุขภาพของประเทศ

เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่เป็น
ตัวแทนของแต่ละภมูภิาคมี
ศักยภาพในการตรวจ
วเิคราะห์สารก าจดัศัตรูพืช,
โลหะหนัก และวตัถเุจอืปน
อาหาร

ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงานตาม
แผน (3 ด้าน)

450,000 1,350,000 900,000 300,000 3,000,000 - 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ห้องปฏบิัติการของศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทยม์ศัีกยภาพ
ในการตรวจวเิคราะห์ด้านสาร
ก าจดัศัตรูพืช โลหะหนัก และวตัถุ
เจอืปนอาหาร

2. พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏบิัติการอา้งองิตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 
17025,ISO/IEC 17043, ISO 
9001)

เพื่อพัฒนาและรักษาระบบ
ประกนัคุณภาพ
ห้องปฏบิัติการตรวจ
วเิคราะห์อาหารให้เป็นที่
เชื่อถอืและยอมรับในระดับ
สากล

สามารถรักษา
ระบบคุณภาพ 
ISO9001:2015 
ISO/IEC, 
17025:2005 และ
 ISO/IEC 
17043:20103

750,000 2,250,000 1,500,000 500,000 5,000,000 - - - 10 
ห้องปฏบิัติการ

รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
อาหารได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานตามระบบสากลเป็น
ที่เชื่อถือและยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏบิัติการวเิคราะห์
อาหารและน้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผนทดสอบ
ความช านาญ

เพื่อใชก้ารด าเนินแผน
ทดสอบความช านาญเป็น
เคร่ืองมอืในการพัฒนา
คุณภาพผลการวเิคราะห์ของ
ห้องปฏบิัติการวเิคราะห์
อาหารเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ทดสอบความ
ช านาญวเิคราะห์
อาหารและน้ า 
ด้านเคม ีด้านจลุ
ชวีวทิยา และด้าน
กายภาพ 
ตามแผน

52,500 157,500 105,000 35,000 350,000 - - - 19 แผน รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารและน้ า ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถใช้ผลการ
เข้าร่วมทดสอบความช านาญฯ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพผลการวิเคราะห์

ผลผลติ: โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                    
วันที่ประกาศใช้ ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                               
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                                                                             

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการด าเนินงาน วธิีการวดัผล/

ประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

กิจกรรมหลกัที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏบิัตกิารเพ่ือสง่เสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพของประเทศ (บ3ก3)

หนา้ที ่1 จาก 6



 0604 FM 0009
แกไ้ขคร้ังที่ 01

หน้าที่ 2 ของ 6หน้า

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                    
วันที่ประกาศใช้ ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                               
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                                                                             

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการด าเนินงาน วธิีการวดัผล/

ประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

4.โครงการก าหนดวธิี
มาตรฐานส าหรับการตรวจ
วเิคราะห์อาหาร

เพื่อคัดเลือกและรับรอง
วิธีวิเคราะห์อาหาร น้ า 
เคร่ืองด่ืม วัสดุสัมผัส
อาหาร (Food Contact
 material) และจัดท า
เป็นเอกสาร

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท าวิธี
มาตรฐาน
ส าหรับการ
วิเคราะห์อาหาร

22,500 67,500 45,000 15,000 150,000  -  -  -    1 เล่ม รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนด
วิธีวิเคราะห์อาหารใช้เป็นวิธี
มาตรฐานของประเทศ

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภยั
ผลิตภณัฑ์ชมุชน (OTOP) 
ด้านอาหารสู่มาตรฐาน : 
Smart Product: บูรณาการ
(ทั้งโครงการรวม  2,000,000
 บ. โอนให้ ศวก. 1,500,000
 บ. สคอ. 500,000 บ.)

เพื่อส่งเสริมให้เกดิการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ OTOP 
ด้านอาหารให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานและสนับสนุน
ความพร้อมสู่กระบวนการ
รับรองมาตรฐาน

ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงานตาม
แผน (15 
ผลิตภณัฑ์)

75,000 225,000 150,000 50,000 500,000 - - 5 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ผู้บริโภค และประชาชน มี
ความมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 OTOP ด้านอาหารมากขึ้น

6.1 โครงการคุณภาพและ
ความปลอดภยัของน้ าด่ืม
ประชารัฐ       
(ทั้งโครงการรวม 1,900,000
 บาท โอนให้ ศวก. 
1,400,000 บ. สคอ. 
500,000 บ.)

เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยั
ของน้ าด่ืมประชารัฐ

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

75,000 225,000 150,000 50,000 500,000 25 50 75 100 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ประชาชนได้บริโภคน้ าด่ืมที่มี
คุณภาพและปลอดภัย

6. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั

National Surveillance on Quality and safety of food : Active  Surveillance 4 โครงการ

หนา้ที ่2 จาก 6



 0604 FM 0009
แกไ้ขคร้ังที่ 01

หน้าที่ 3 ของ 6หน้า

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                    
วันที่ประกาศใช้ ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                               
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                                                                             

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการด าเนินงาน วธิีการวดัผล/

ประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

6.2 รวบรวมขอ้มลูผลตรวจ
ผลิตภณัฑ์   และสรุปเป็น
ภาพรวมของประเทศ (รวมทั้ง
โครงการ 1,950,000 บ. โอน
ให้ ศวก. 1,800,000 บ. สคอ.
 150,000 บ.)

พื่อทราบถงึคุณภาพและ
ความปลอดภยัของอาหาร 9
ผลิตภณฑ์ คือ น้ าปลา น้ า
และน้ าแขง็ ผลิตภณัฑ์ชมุชน
 กะปิ น้ าพริก นมโรงเรียน 
ไส้กรอก ลูกชิ้น แล เบเกอรรี

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

22,500 67,500 45,000 15,000 150,000 25 50 75 100 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ทราบข้อมูลสถานการณ์การ
ตกค้างของสารก าจัดศัตรู
ตกค้างในผักสดและผลไม้สด

7.โครงการศึกษาปริมาณ
สารเคมปี้องกนัก าจดัศัตรูพืช
ตกค้างในผักสดและผลไมส้ด

เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยั
ผักสดและผลไมส้ด ที่เป็น
ผลผลิตของประเทศไทย 
และคนไทยนิยมบริโภค

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

225,000 675,000 450,000 150,000 1,500,000 25 50 75 100 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ทราบข้อมูลสถานการณ์การ
ตกค้างของสารก าจัดศัตรู
ตกค้างในผักสดและผลไม้สด 
น าไปใช้ส่ือสารกับผู้บริโภค

8. โครงการตรวจสารเคมี
ป้องกนัก าจดัศัตรูพืชตกค้าง
ในผักและผลไม ้เพื่อ
สนับสนุนอาหารปลอดภยัใน
โรงพยาบาล
2,123,000 โอนให้ ศวก. 
180,000 บ. สคอ. 
1,940,000 บ.

เพื่อทราบสถานการณ์การ
ตกค้างของสารเคมปี้องกนั
ก าจดัศัตรูพืชในผักและผลไม้
สดที่เป็นวตัถดิุบในการปรุง
ประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

291,000 873,000 582,000 194,000 1,940,000 25 50 75 100
(โรงพยาบาล 

18 แห่ง)

รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ทราบข้อมูลสถานการณ์การ
ตกค้างของสารก าจัดศัตรู
ตกค้างในผักสดและผลไม้สด

แผนงาน: บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร

แผนงาน: บูรณาการสง่เสริมการวจิยัและนวตักรรม

ผลผลติ: โครงการองค์ความรู ้งานวจิยัพัฒนา และนวตักรรม ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่มีความเป็นเลศิ

กิจกรรมหลกั 1 ศึกษาค้นควา้พัฒนาและยกระดบังานวจิยัและนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือสนับสนุนการตรวจวนิิจฉยัควบคุมป้องกันรักษา โรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสาธารณสขุและชุมชน 

ผลผลติ: โครงการสง่เสริมการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตรดว้ยวทิยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรมหลกั 2: การตรวจยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้สด  (บ4ก2)

หนา้ที ่3 จาก 6



 0604 FM 0009
แกไ้ขคร้ังที่ 01

หน้าที่ 4 ของ 6หน้า

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                    
วันที่ประกาศใช้ ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                               
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                                                                             

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการด าเนินงาน วธิีการวดัผล/

ประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

6.3 โครงการส ารวจสารต้าน
จลุชพีตกค้าง เชื้อด้ือยาต้าน
จลุชพี  ไดออกซินและพีซีบี
ในสัตวน์้ าเพาะเล้ียงของ
ประเทศไทย
(ทั้งโครงการ 1,500,000 บ. 
ศวก. 470,000 บ. สคอ. 
1,030,000 บ.)

เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยั
และประเมนิความเส่ียงของ
เชื้อด้ือยาต้านจลุชพี  ไดออก
ซินและพีซีบีในสัตวน์้ า
เพาะเล้ียงของประเทศไทย

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

154,500 463,500 309,000 103,000 1,030,000 25 50 75 100 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ทราบข้อมูลสถานการณ์และ
ประเมินความเส่ียงสารต้านจุล
ชีพตกค้างในไข่ที่จ าหน่าย
 ภายในประเทศ 

6.4 โครงการประเมนิความ
เส่ียงของการได้รับสัมผัส กรด
เบนโซอกิ กรดซอร์บิก สี
สังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไน
ไตรต์ S. aureus และ 
Salmonella spp. ใน
ผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูปประเภทเนื้อหมกัของ
ประชากรไทย
(ทั้งโครงการ 1,700,000 บ. 
โอน ศวก. 1,600,000 บ. 
สคอ. 100,000 บ.)

เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยั
และประเมนิความเส่ียงของ
กรดเบนโซอกิ กรดซอร์บิก สี
สังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไน
ไตรต์ S. aureus และ 
Salmonella spp. ใน
ผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูปประเภทเนื้อหมกัของ
ประชากรไทย

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

15,000 45,000 30,000 10,000 100,000 25 50 75 100 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ทราบข้อมูลสถานการณ์และ
ประเมินความเส่ียงกรดเบนโซ
อิก กรดซอร์บิก สีสังเคราะห์
อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ S. 
aureus และ Salmonella 
spp. ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูปประเภทเนื้อหมักของ
ประชากรไทย

6. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั

National Surveillance on Quality and safety of food : Active  Surveillance 4 โครงการ

การศึกษาปริมาณสารเคมปี้องกนัก าจดัศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไมส้ด (โอนค่าเกบ็ตัวอยา่งผักผลไมใ้ห้ ศวก. 920,000 บ.)
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หน้าที่ 5 ของ 6หน้า

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                    
วันที่ประกาศใช้ ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                               
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                                                                             

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการด าเนินงาน วธิีการวดัผล/

ประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

9. โครงการวจิยัและพัฒนา
ด้านอาหาร (Idea for free)

เพื่อศึกษาและพัฒนา
วิธีการตรวจวิเคราะห์
ด้านอาหาร

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงานตาม
แผน

84,000 252,000 168,000 56,000 560,000 25 50 75 100 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจปรับแก้ค่ามาตรฐาน
ส าหรับอาหารของไทยและ
ของสากลและ ได้วิธีตรวจ
วิเคราะห์อาหารที่พัฒนาขึ้น
ใหม่                               
                                     

10. โครงการอาหารปลอดภยั
 (Food Safety)

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล สร้าง
ความเชื่อมั่นแกผู้่บริโภค  
ประชาชน และสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีแกป่ระเทศไทย

ระดับความส าเร็จ
ของการเนินงาน
ตามแผน

375,000 1,125,000 750,000 250,000 2,500,000 2,000ตัวอยา่ง 2,000ตัวอยา่ง 2,000ตัวอยา่ง 2,000ตัวอยา่ง รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด 
ตลาดนัดซุปเปอร์มาร์เกต็ อาหาร
พร้อมบริโภค อาหารปรุงส าเร็จ ที่
จ าหน่ายใมคีวามปลอดภยัต่อการ
บริโภค

11. โครงการเฝ้าระวงัความ
ปลอดภยัอาหารส าหรับพระ
บรมวงศานุวงค์ 

เพื่อสนองตามพระราโชบาย
ในการตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภยัของเคร่ือง
เสวย และอาหาร

ระดับความส าเร็จ
ของการเนินงาน
ตามแผน

330,000 990,000 660,000 220,000 2,200,000 15,000ตัวอยา่ง 15,000ตัวอยา่ง 15,000ตัวอยา่ง 15,000ตัวอยา่ง รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

เคร่ืองเสวย และอาหารในพระ
ต าหนักสวนจติรลดารโหฐาน วงัศุ
โขทัย พระที่นั่งอมัพรสถาน 
วงัไกลกงัวล ได้รับการตรวจความ
ปลอดภยัอาหาร

12. โครงการความปลอดภยั
ด้านอาหารในการประชมุ
คณะรัฐมนตรีและการประชมุ
ระดับผู้น าประเทศ

เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติ
ราชการของส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล

ระดับความส าเร็จ
ของการเนินงาน
ตามแผน

45,000 135,000 90,000 30,000 300,000 300ตัวอยา่ง 400 ตัวอยา่ง 300ตัวอยา่ง 400ตัวอยา่ง รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

สนับสนุนนโยบายแห่งชาติ ด้าน
อาหารปลอดภยั

แผนงาน: พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลติ: กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นศูนยก์ลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏบิัตกิารที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุไดอ้ยา่งทันเหตกุารณ์ 

กิจกรรมหลกัที่ 2 ยกระดบัและบูรณาการดา้นฐานข้อมูลวทิยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือเป็นระบบเฝ้าระวงัพยากรณ์และเตอืนภยัสขุภาพของประเทศ (พ2ก2)  
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หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการกรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                    
วันที่ประกาศใช้ ตุลาคม 2560                                                                                                                                                                                               
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                                                                                                             

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนงาน/โครงการ วตัถุประสงค์ ตวัชี้วดัโครงการ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ แผนการด าเนินงาน วธิีการวดัผล/

ประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

13.โครงการพัฒนา
ห้องปฏบิัติการอา้งองิด้าน
อาหารแห่งอาเซียน-โลหะหนัก

เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจ
วเิคราะห์ให้ดียิ่งขึ้นทันต่อ
เทคโนโลยทีี่เปล่ียนแปลงไป
และสามารถรักษาความเป็น
ห้องปฏบิัติการอา้งองิระดับ
ภมูภิาค
(ASEAN Food Reference
Laboratories, AFRL)

ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงานตาม
แผน

165,000 495,000 330,000 110,000 1,100,000 - - - 1 ห้อง ปฏบิัติการ รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ห้องปฏบิัติการตรวจวเิคราะห์โลหะ
ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากลและเป็น
ห้องปฏบิัติการอา้งองิระดับ
ภมูภิาคอาเซียน

3,132,000 9,396,000 6,264,000 2,088,000 20,880,000

14. การเดินทางไปประชมุ
ต่างประเทศ จ านวน 4 คร้ัง

เพื่อเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการต่างๆ เชน่ 
Codex, ASEAN

จ านวนคร้ังในการ
ไปร่วมประชมุ
ต่างประเทศ

62,910 188,730 125,820 41,940 419,400 2 1 - 1 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ห้องปฏบิัติการได้น าความรู้จาก
การประชมุมาเตรียมการพัฒนาวธิิ
วเิคราะห์

15. จดัซ้ือครุภณัฑ์วทิยา
ศาตร์ จ านวน 18 รายการ 

เพื่อทดแทนเคร่ืองเกา่ จ านวนรายการ
ครุภณัฑ์ที่จดัซ้ือ
แล้วเสร็จ

10,985,772 15,000,000 2,000,000 - 27,985,772 4 8 6 - รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

เพิ่มประสิทธภิาพของการตรวจ
วเิคราะห์

16. บริการตรวจวเิคราะห์
ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อขึ้น
ทะเบียน/ควบคุมคุณภาพ
จากผู้ประกอบการ

เพื่อใชใ้นการตรวจวเิคราะห์
ขึ้นทะเบียน

จ านวนตัวอยา่งที่
ตรวจวเิคราะห์

597,315 1,791,945 1,194,630 398,210 3,982,100 1,250 1,250 1,250 1,250 รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน

ผู้ประกอบการน าผลการตรวจ
วเิคราะห์ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขาย
สินค้า

14,777,997 26,376,675 9,584,450 2,528,150 53,267,272รวมงบประมาณ

ผลผลติ เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏบิัตกิารของประเทศและภมูิภาคเอเซีย

* หมายเหตุ : โครงการบูรณาหารอาหารปลอดภยั ใชง้บประมาณจาก 2 แผนงาน ได้แก ่6.1 และ 6.2 ใชง้บประมาณจาก แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุสาหกรรมศักยภาพ   และ 6.3 และ 6.4 ใชง้บประมาณจากแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

กิจกรรมหลกั ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏบิัตทิางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทั้งในระดบัประเทศและภมูิภาค (พ1ก1)

แผนงาน: พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รวมงบด าเนินงาน

งบรายจา่ยอ่ืน (ไปตา่งประเทศ)

เงินบ ารุง

หนา้ที ่6 จาก 6


