ผลการดาเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
หน่วยงาน สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้านอาหารสู่มาตรฐาน
2 โครงการประเมินความเสี่ยงการปลอมปนปลาปักเป้าโดยการตรวจ
เครื่องหมายโมเลกุลจาเพาะ การปนเปื้อนสารพิษเตโตรโดท็อกซิน
และจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคในอาหารแปรรูปที่ผลิตจากปลา
3 โครงการสารวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ยาต้านจุลชีพและสารเร่งเนื้อ
แดงกลุ่ม เบต้า-อะโกนิสต์ตกค้าง ในเนื้อสัตว์หมักพร้อมปรุงใน
ประเทศไทยตามยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาระดับประเทศ
4 โครงการตรวจวิเคราะห์และรับรองอาหารปลอดภัย

ผลงาน
ร้อยละ 68

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
120,000/100,000 (83 %)

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

ร้อยละ 35

124,500/24,500 (20%)

-

ร้อยละ 19

718,520/100,000 (14 %)

-

150 /NA
ตัวอย่าง

ร้อยละ 41

1,222,800/1,000,000 (81 %)

-

5,000/2,089
ตัวอย่าง
48,000 / 30,433
ตัวอย่าง
2,000/1,180
ตัวอย่าง
60/30
ตัวอย่าง

5

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารสาหรับพระบรมวงศานุวงค์

ร้อยละ 63

2,000,000/1,500,000 (75 %)

-

6

โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมระดับผู้นาประเทศ
โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและ Green & Clean
Hospital
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบตั ิการด้าน
อาหารของประเทศ
โครงการพัฒนาโรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็น
ต้นแบบของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ “DMSc Healthy
Canteen”
โครงการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช โลหะหนัก และสารพิษจากเชื้อรา
ในกัญชาสาหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล

ร้อยละ 59

350,000/300,000 (85 %)

-

ร้อยละ 42

2,000,000/1,400,000 (70 %)

-

ร้อยละ 55

2,850,000/1,5000,000 (50 %)

-

ร้อยละ 35

400,000/ 200,000 (50 %)

-

ร้อยละ 40

1,502,000/750,000 (50 %)

ร้อยละ 51

6,385,800/3,000,000 (46 %)

7
8
9
10
11

1/2

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (แผน/ผล)
8 /3
กมลวรรณ กันแต่ง
ผลิตภัณฑ์
60 /10
ปวีณา พานิชกุล
ตัวอย่าง
ปัทมา แดงชาติ
ลัดดา แก้วกล้าปัญญา
เจริญ
วนิดา ยุรญาติ
วนิดา ยุรญาติ
วนิดา ยุรญาติ
วนิดา ยุรญาติ

1/NA
แห่ง
2/1
ครั้ง

จิตผกา /สุธาทิพย์
ปุษยา/กรรณิกา
ณัฐกานต์ ติยศิวาพร

-

6/NA
ห้องปฏิบัติการ

วิชาดา จงมีวาสนา

-

3/1
ระบบ

จิตผกา สันทัดรบ
กรรณิการ์ นิ่มเล็ก

ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
12 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน –
โลหะหนักและโลหะปริมาณน้อย
13 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์อาหารและน้าโดย
เป็นผู้ดาเนินการแผนทดสอบความชานาญ
14 โครงการกาหนดวิธีมาตรฐานสาหรับการตรวจวิเคราะห์อาหาร
15
16
17
18

โครงการพัฒนาการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์กลุม่ อาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 บนบรรจุ
ภัณฑ์อาหารและอาหารแช่แข็ง
โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเคมีตัวแทน (surrogates) ที่
ปนเปื้อนในพลาสติก หลังจากกระบวนการรีไซเคิล
โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองโดยเตรียมจากข้าวโพด
ปนเปื้อนอฟลาทอกซิน
จัดซื้อครุภัณฑ์จานวน 6 รายการ (งบลงทุน)
จัดซื้อครุภัณฑ์เหลือจ่าย 7 รายการ(งบลงทุน)
= ผ่านเป็นไปตามแผน

ผลงาน
ร้อยละ 57

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
500,000/250,000 (50 %)

ร้อยละ 42

438,000/238,000 (54 %)

-

ร้อยละ 55

160,000/ -

-

ร้อยละ 60

309,000/ 200,000 (64 %)

-

ร้อยละ 50

168,200/85,000 (50 %)

-

ร้อยละ 40

300,000/180,000 (60 %)

-

ร้อยละ 50

33,139,401.56/9,728,908.10
(29 %)

-

= ช้ากว่าแผนแต่ไม่ส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด (แผน/ผล)
1/1
ห้องปฏิบัติการ
26/5
แผนทดสอบความชานาญ
15/21
วิธี
1/NA
วิธี
1/NA
วิธี
1/NA

ผู้รับผิดชอบ
กรรณิกา จิตติยศรา
จิตผกา สันทัดรบ
อุมา บริบูรณ์
กรกช พรหมจันทร์
อุมา บริบูรณ์
วิชาดา จงมีวาสนา

13/10
รายการ

= ช้ากว่าแผนส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย

สรุปการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (GMMIS)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
รายจ่ายประจ่าย(งบบุคลากร+ดาเนินงาน+อุดหนุน+รายจ่ายอื่น)
งบประมาณ
เงินงวดได้รับ
เบิกจ่าย
%
ได้รับหลังโอน
หลังโอน
การ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เบิกจ่าย

งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

5,056,600.00

33,139,401.56

6,177,800.00

5,332,556.52

105.46

รายจ่ายลงทุน
เงินงวดได้รับ
(งวด 1-2)
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
33,139,401.56

เบิกจ่าย

%
การ
เบิกจ่าย

100%
งบประมาณ
ได้รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

9,728,908.10

29.36

38,196,001.56

เงินงวดได้รับ
(งวด 1-2)
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

เบิกจ่าย

39,317,201.56

15,061,464.62

ภาพรวม
%
PO
เบิกจ่าย ในระบบ GFMIS
ต่อ
งปม.
100 %
39.43 22,648,200.00

คงเหลือ
จากเงินงวด

1,607,536.94

ผู้รายงาน นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
รายงาน ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564
2/2

