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ผลการด าเนินงานโครงการ/งบประมาณประจ าปี 2562 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงาน ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด (แผน/ผล) 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 
1 โครงการศึกษาปริมาณโลหะหนัก สารปนเปื้อน สารเคมีก าจดั

ศัตรูพืชและยาสตัว์ตกค้างท่ีคนไทยไดร้ับจากอาหาร   
ร้อยละ 100 

 
2,050,000/2,050,000 (100 %) 

 
- 1,000 /1,048 

ตัวอย่าง 
จิตผกา สันทัดรบ 

2 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยัอาหารส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ ร้อยละ 100 
 

3,000,000/3,000,000 (100%) - 60,000/60,961 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ

3 โครงการอาหารปลอดภัยในการประชุม ครม. ร้อยละ 100 
 

300,000/300,000 (100 %) 
 

- 1,300/3,344 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ

4 
 

โครงการพัฒนาสุขลักษณะร้านอาหารสวสัดิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ร้อยละ 100 
 

50,000/ 50,000 (100%) - 15/17 ร้าน อุมา บริบูรณ ์
กนกวรรณ ตุ้นสกลุ 

5 โครงการวิจัยด้านอาหาร 
 

ร้อยละ 100 
 

1,040,000/ 1,040,000 (100%) - 10/10 เรื่อง  

6 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบตัิการ 
ด้านอาหารของประเทศ 

ร้อยละ 100 2,500,000/2,500, 000 (100%) - 7/7 ด้าน จิตผกา สันทัดรบ 
สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ 
ปุษยา แสงวิรุฬห ์

7 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั      
 1. โครงการคณุภาพและความปลอดภัยของน  าดื่มประชารัฐ ร้อยละ 100 

 
230,000/230,000 (100 %) 

 
- 1/1 เล่ม กรรณิกา จิตตยิศรา 

ปิยมาศ แจ่มศร ี
 2. โครงการประเมินความเสี่ยงของการไดร้ับสมัผสั กรดเบนโซอิก 

กรดซอร์บิก สีสังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ S. aureus และ 
Salmonella spp. ในผลิตภณัฑ์เนื อสัตว์แปรรูปประเภทเนื อหมัก 
ของประชากรไทย 

ร้อยละ 100 
 
 

โอนเงินใน ศวก. เชียงใหม่ - 1/1 เรื่อง - 

 3. โครงการส ารวจยาต้านจลุชีพตกค้างในนมพาสเจอไรซ์ของ
ประเทศไทย 
 

ร้อยละ 100 
 

438,000/438,000 (100 %) - 100 /107 
ตัวอย่าง 

ลัดดา แก้วกล้าปัญญา
เจริญ 

 4. โครงการส ารวจเชื อดื อยาต้านจลุชีพในเนื อสัตว์ของประเทศไทย 
 

ร้อยละ 100 
 

332,000/332,000 (100 %) ตัวอย่างจาก ศวก.อาจ
เกิดการเน่าเสยีใน
ระหว่างขนส่ง 

150 /163 
ตัวอย่าง 

ปัทมา แดงชาติ 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด (แผน/ผล) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

 Passive Surveillance    
รวบรวมข้อมลูผลตรวจผลิตภัณฑ์   และสรปุเป็นภาพรวมของ
ประเทศ 1. น  าปลา 2. น  าและน  าแข็งบริโภค3. นมพร้อมดื่ม 4. 
กะป ิ5. น  าพริก 6. ลูกชิ น 7. ไส้กรอก 8. เบเกอร์รี่   

ร้อยละ 100 
 
 

- - 8 /8 
ผลิตภณัฑ ์

- 

8 โครงการอาหารปลอดภัย ร้อยละ 100 
 

1,580,000/1,580,000 (100 %) 
 

ผู้ประกอบการมีการ
ปรับเปลีย่นระบบ
ประกันคณุภาพท าให้
ไม่พร้อมต่ออายุต้อง
ปรับเป้าหมาย 

6,000 /7,026 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ

9 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ 
เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 100 
 

3,536,000/3,536,000 (100 %) 
 

โรงพยาบาลไม่
สามารถน าชุดทดสอบ
ไปใช้ตรวจคัดกรองใน 
เนื่องจากขาดบุคลากร
และสถานปฏิบัติใน
การตรวจวเิคราะห ์

24/24 
โรงพยาบาล 

วนิดา ยุรญาต ิ

10 โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารและวัตถุดบิท่ัวไทยเพื่อ
อาหารปลอดภัย         

ร้อยละ 100 
 

1,710,000/1,710,000 (100 %) - 1/1 แห่ง 
 

วนิดา ยุรญาต ิ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล 
(ISO/IEC 17025,ISO/IEC 17043, ISO 9001) 
 

ร้อยละ 100 
 

4,450,000/4,450,000 (100 %) - 3/3 ระบบ จิตผกา สันทัดรบ/
กรรณิการ์ น่ิมเล็ก 

12 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน- 
โลหะหนัก 

ร้อยละ 100 
 

485,300/485,300  (100 %) 
 

- 1/1 ห้องปฏิบัติการ 
 

ปุษยา แสงวิรุฬห ์

13 โครงการพัฒนาคณุภาพห้องปฏบิตัิการวิเคราะห์อาหารและน  าโดย
เป็นผู้ด าเนินการแผนทดสอบความช านาญ 

ร้อยละ 100 
 

200,000/200,000 (100 %) - 21/21  
แผนทดสอบความช านาญ 

จิตผกา สันทัดรบ 

14 โครงการก าหนดวิธีมาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์อาหาร ร้อยละ 100 
 

150,000/150,000 (100 %) 
 

- 1/1 เล่ม อุมา บริบูรณ ์

15 โครงการพัฒนาคณุภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้านอาหารสู่มาตรฐาน  
 

ร้อยละ 100 
 

285,000/285,000 (100 %) 
 

- 2/2 
ผลิตภณัฑ ์

สมภพ วัฒนมณ ี
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด (แผน/ผล) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

16 งานบริการตรวจวิเคราะห์ใหภ้าคเอกชน 
 

ร้อยละ 100 
 

573,500/573,500 (100 %) 
 

- 5,000 /6,752 
ตัวอย่าง 

 

- 

17 การเดินทางไปประชุมต่างประเทศ ร้อยละ 100 
 

694,200/694,200 (100 %) 
 

- 7/7 ครั ง 
 
 

- 

18 จัดซื อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 13 เครื่อง 
 

ร้อยละ 100 
 

50,844,032/50,844,032 (100) %) 
 

- 13/13 เครื่อง 
 

- 

  
        = ผ่านเป็นไปตามแผน           = ช้ากว่าแผนแต่ไมส่่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย           = ช้ากว่าแผนส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย        
         

สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (GMMIS) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

รายจ่ายประจ า (งบบุคลากร+ 
งบด าเนินงาน+อุดหนุน+รายจ่ายอ่ืน) 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 

งบประมาณได้รับหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย % 
การเบิกจ่าย 

งบประมาณได้รับ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย % 
การเบิกจ่าย 

งบประมาณได้รับหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย % 
การเบิกจ่าย 

14,163,331.62 14,165,523.70 100.02 50,844,032.53 50,844,032.53 100 65,007,364.15 65,009,556.23 100.00 
 
                

                                                                                                                 ผู้รายงาน   นางสาวอุบลวรรณ  รอดประดิษฐ์ 
                                                                                                            ต าแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
                                                                                                                       รายงาน ณ  วันท่ี  4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 


