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ผลการด าเนินงานโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2563 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงาน ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด (แผน/ผล) 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 
1 โครงการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยผักสดและผลไมส้ด

จากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในตลาดสด 5 ภาคของ
ประเทศไทย 

ร้อยละ 100 
 

1,440,000/1,440,000 (100 %) 
 

- 150 /150 
ตัวอย่าง 

จิตผกา สันทัดรบ 

2 โครงการส ารวจเชื้อดื้อยาต้านจลุชีพในสัตว์น้ าท่ีบริโภคเป็นอาหาร
ของประเทศไทย 

ร้อยละ 100 
 

855,000/855,000 (100%) - 192 /192 
ตัวอย่าง 

ดวงดาว  วงศ์สมมาตร ์

3 โครงการพัฒนาคณุภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้านอาหารสู่มาตรฐาน  

ร้อยละ 100 
 

170,000/170,000 (100%) 
 

- 1/1 
ผลิตภณัฑ ์

สมภพ วัฒนมณ ี
จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์ 

4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบตัิการดา้น
อาหารของประเทศ 

ร้อยละ 100 
 

2,400,000/2,400,000 (100%) 
 

- 15/15 
แห่ง 

จิตผกา สันทัดรบ 
สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ ์
ปุษยา แสงวิรุฬห ์

5 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั      
5.1 โครงการส ารวจฟอรม์าลดีไฮด์อสิระในอาหารกลุม่เสี่ยง (หมึกสด 

หมึกแช่ด่าง และสไบนาง) Active surveillance 
ร้อยละ 100 

 
280,000/280,000 (100 %) 

 
- 30 /30 

ตัวอย่าง 
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน 

5.2  Passive Surveillance    
รวบรวมข้อมลูผลตรวจผลิตภัณฑ์   และสรปุเป็นภาพรวมของ
ประเทศ 1. น้ าปลา 2. น้ าและน้ าแข็งบริโภค3. นมพร้อมดื่ม 4. 
กะปิ 5. น้ าพริก 6. ลูกช้ิน 7. ไส้กรอก 8. เบเกอร์รี่   

ร้อยละ 100 
 

30,000/30,000 (100 %) 
 

- 8/8 
ผลิตภณัฑ ์

วนิดา ยุรญาต ิ

6 โครงการตรวจวิเคราะห์และรับรองอาหารปลอดภัย ร้อยละ 100 
 

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

มีการระบาด Covid-
19 ไมส่ามารถเก็บ
ตัวอย่างไดต้้องขอ

อนุมัติปรับเปา้หมาย 

5,000/7,600 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ

7 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยัอาหารส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ ร้อยละ 100 
 

3,000,000/3,000,000 (100 %) - 60,000/58,787 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ

8 โครงการอาหารปลอดภัยในการประชุม ครม. ร้อยละ 100 
 
 

600,000/600,000 (100 %) 
 

- 1,700/3,116 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด (แผน/ผล) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

9 
 

โครงการพัฒนาโรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็น
ต้นแบบของโรงอาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ “DMSc Healthy 
Canteen” 

ร้อยละ 100 
 

692,000/ 692,000 (100 %) - 1/1 แห่ง อุมา บริบูรณ ์
กนกวรรณ ตุ้นสกลุ 

10 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน- 
โลหะหนัก 

ร้อยละ 100 
 

1,534,000/1,534,000 (100 %) 
 

- 1/1 ห้องปฏิบัติการ 
 

ปุษยา แสงวิรุฬห ์
ศิริชัย สัญญะ 

11 โครงการพัฒนาคณุภาพห้องปฏบิตัิการวิเคราะห์อาหารและน้ าโดย
เป็นผู้ด าเนินการแผนทดสอบความช านาญ 

ร้อยละ 100 
 

500,000/500,000 (100 %) - 21/21 
แผนทดสอบความช านาญ 

จิตผกา สันทัดรบ 

12 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ 
เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและ Green & Clean 
Hospital 

ร้อยละ 100 
 

3,080,000/3,080,000 (100 %) 
 

- 130/130 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ

13 โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารเช่ือมโยงความเชื่อมั่น
และเศรษฐกิจไทย 

ร้อยละ 100 
 

2,140,000/1,600,00 (100 %) 
 

- 145/70 
ตัวอย่าง 

วนิดา ยุรญาต ิ

14 โครงการวิจัยด้านอาหาร 
 

ร้อยละ 100 
 

1,269,000/ 2,140,000 (100 %) - 12/12 เรื่อง - 

15  การตรวจวิเคราะห์ตามโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ร้อยละ 100 
 
 

10,000/ 7,500 (100 %) 
 

- 5/5 
ผลิตภณัฑ ์

- 

16 โครงการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายวเิคราะห์
สารเคมีป้องกันก าจัดศตัรูพืช โลหะหนัก และสารพิษจากเชื้อราใน
กัญชาส าหรบัใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

ร้อยละ 100 
 

540,000/540,000 (100 %) 
 

- 4/4 
แห่ง 

วิชาดา จงมีวาสนา 

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

ร้อยละ 100 
 

6,600,000/6,600,000 (100 %) 
 

- 3/3 
แห่ง 

 

จิตผกา สันทัดรบ/
กรรณิการ์ น่ิมเล็ก 

18 งานบริการตรวจวิเคราะห์ใหภ้าคเอกชน 
 

ร้อยละ 100 
 

639,000/639,000 (100 %) 
 

- 5,000/5,793 
คัวอย่าง 

- 

19 การเดินทางไปประชุมต่างประเทศ ร้อยละ 100 
 

573,500/573,500 (100 %) 
 

มีการระบาด Covid-
19 ไมส่ามารถไป

ประชุมได้และได้ปรับ
แผน 

 1/1 
ครั้ง 

 

- 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด (แผน/ผล) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

20 จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์จ านวน 11 รายการ  
 

ร้อยละ 100 
 

18,920,000/18,920,000 
 

- 11/11 รายการ  
 

- 

21 จัดซื้อครภุัณฑ์ ส านักงานและคอมพิวเตอร์ 11 รายการ ร้อยละ 100 423,700/423,700 
 
 

- 11/11 รายการ 
 

- 

22 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์ (โครงการ DMSc Healthy Canteen)  
จ านวน 2 รายการ 

ร้อยละ 100 151,000/151,000 
 
 

- 2/2 รายการ - 

  
        = ผ่านเป็นไปตามแผน           = ช้ากว่าแผนแต่ไมส่่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย           = ช้ากว่าแผนส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย    
 
 

สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (GMMIS) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

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

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม 

งบประมาณ
ได้รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย % 
การเบิกจ่าย 

งบประมาณ
ได้รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย % 
การเบิกจ่าย 

งบประมาณ
ได้รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย % 
การเบิกจ่าย 

Po 
ในระบบ 
GFMIS 

คงเหลือ 

19,914,072.18 19,914,049.34 100.00 16,970,281.80 16,970,281.80 100.00 36,884,353.98 36,884,331.14 100.00 - - 
 
            
                

                                                                                                                 ผู้รายงาน   นางสาวอุบลวรรณ  รอดประดิษฐ์ 
                                                                                                            ต าแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
                                                                                                                     รายงาน ณ วันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 


