
/9. นางสาว... 

รายงานการประชุม 
คณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕62 

คร้ังที่ 1/2562 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.๓0 น. 

ณ หองประชุม 103 ช้ัน 1 อาคาร 4 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 5 

********************************* 

ผูมาประชุม 
1.   นางรัชดา  เหมปฐวี รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะทํางาน 10 

2. นายพิสิฏฐ สุนทราภัย รักษาราชการแทนผูอํานวยการ   คณะทํางาน 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังส ี  

3. นายพงศพันธ  นาคแกว วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน  
แทน ผูอํานวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร 
และรังสี 15 

4. นายธงชัย  สุดประเสริฐ ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐาน คณะทํางาน 
กํากับดูแลความปลอดภัย  

5. นายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ  คณะทํางาน 
แทน ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย  

6.  นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 20 

7. นางสุชิน  อุดมสมพร ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นางสาวธนวรรณ  แจมสวุรรณ หัวหนากลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
9. นางผกานันท เมฆวิไล หัวหนากลุมบริหารงานคลัง คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สํานักเลขานุการกรม   25 

10. นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา หัวหนากลุมบริหารงานพัสดุ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
สํานักเลขานุการกรม   

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ   รักษาราชการแทนเลขานุการกรม  ติดราชการ 
2. นางสิริวรรณ เรืองรอง หัวหนาศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ติดราชการ 30 

3. นางนันตณภัสร กัลยาณเมธี ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายภานุพงศ พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวโมรีพัฐฐ ลําเจียกเทศ นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 35 

3. นางสาวสมใจ ยกทรัพย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
4. นายเกษม ขาวมณี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
5. นางนฤมล อุทโยภาศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
6. นางสาวอัญชลี คงศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
7. นางสาวนงลักษณ ภูวิภิรมย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 40 

เอกสารประกอบวาระที� 2
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8. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นางสาวจีระนันท  เจียกวัฒนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นายนิรันดร  บัวแยม    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวอนงค ชื่นสมบัติ    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
12. นายปราลม จาดโห    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 5 

13. นางสาวริษา รีวรรณ    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
14. นางสาวสุพัฒศร  แกวมงคล   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  
15. นางสาวปรัชญากานต โหมเพ็ง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   
16. นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
17. นางสาวนัยนา  จรทะผา    เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 10 

  
เริ่มประชุม    เวลา  13.๓0 น. 
 
   ประธานกลาวเปดประชุมและใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 15 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
   
   ไมมี  
 
 20 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    
  
   ไมมี    
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 25 

 3.1  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2562 
  ฝายเลขานุการฯ แจงคําสั่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ี 6/2562 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ เรงรัด ติดตามการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน
ในสังกัด ปส. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 30 

โดยคณะทํางานดังกลาว มี รอง ลปส. (รัชดา) เปนประธาน, หัวหนาหนวยงานในสังกัด ปส. เปนคณะทํางาน, ผกยผ. 
เปนคณะทํางานและเลขานุการ หน.กนผ., หน.กบค., และ หน.กพด. เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
   
  มติท่ีประชุม  
   1. รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 35 

   2. ใหเจาหนาท่ีพัสดุของกองท่ีเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยเปนผูเขารวมประชุม 
     
 
 
          /3.2 พระราชบัญญัติ... 40 
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 3.2  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ฝายเลขานุการฯ แจงเรื่องพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ การประชุม
มอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 
นายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
ฉบับเดิม เพ่ือใหมีความเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งข้ึน โดยมีสาระสําคัญท่ีมีการปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ ดังนี้ 5 

 3.2.1 ใหแตละกระทรวง/หนวยงาน จะตองระบุผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชจาย
งบประมาณใหเห็นชัดเจนและเปนรูปธรรม ตั้งแตในข้ันตอนการจัดทําคําของบประมาณวา ประชาชนไดรับประโยชน
อะไรจาการใชจายงบประมาณ มีกลไกในการติดตามประเมินผลอยางไร รวมท้ังจะตองมีการเปดเผยตอสาธารณชนดวย 
 3.2.2 ใหความสําคัญในเรื่องของความครอบคลุมของงบประมาณ (Budget Coverage) 
โดยการวางแผนจัดทําคําของบประมาณ จะตองนําขอมูลรายรับและรายจายจากทุกแหลงเงินงบประมาณ10 

มาพิจารณารวมดวย ไมวาจะเปนรายได เงินกู เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน และเงินบริจาค เพ่ือใหการจัดการ
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3 หนวยงานสามารถเบิกจายงบประมาณไดเฉพาะในปงบประมาณนั้นๆ หากไมสามารถ
เบิกจายไดทัน จะสามารถกันเงินงบประมาณไดเฉพาะกรณีท่ีกอหนี้ผูกพันไวแลว ซ่ึงสามารถกันเงินไดเพียง 6 เดือน 
 3.2.4 หนวยงานตองใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ โดยกําหนดใหมี15 

การจัดทําหลักเกณฑและวิธีการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ลดความซํ้าซอนและใชงบประมาณอยางคุมคา 
 3.2.5 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป หนวยงานจะตองทํากรอบประมาณการรายจาย
เปนการลวงหนาไมนอยกวา 3 ป เพื่อใหรัฐบาลมีขอมูลสําคัญในการดําเนินการตามมาตรการเพื่อรักษาวินัย
ทางการเงินการคลังและชวยใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน หากจะมีการของบประมาณ20 

ในปงบประมาณ 2563 จะตองมีแผนในการจัดทํางบประมาณลวงหนา 3 ป เพื่อใหการเตรียมการของ
สํานักงบประมาณ จะไดมีแนวทางท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 นางสาวธนวรรณ แจมสุวรรณ หน. กนผ. ชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1) สํานักงบประมาณ (สงป.) ใหหนวยงาน ประมาณการรายจายงบประมาณลวงหนา ซ่ึงในเบื้องตน
ยังไมมีหลักเกณฑการประมาณการท่ีชัดเจน โดย ปส. ใชวิธีการ คือ งบพ้ืนฐานจะประมาณการใชจายเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 25 

 2) งบประมาณในลักษณะบูรณาการตองจัดทําแผนและผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน โดยในการประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานของ ปส. ในวันท่ี 7 มีนาคม 2562  กยผ. ไดเชิญเจาหนาท่ี
สํานักงบประมาณบรรยายเก่ียวกับประเด็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ 
 3) หนวยงานสามารถโอนงบประมาณรายจายบูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน 
หรือการโอนงบประมาณรายจายบุคลากรภายใตแผนงานบุคลากรภาครัฐได โดยใหกระทําไดเทาที่จําเปนและ30 

ไมเกิดผลเสียหายตอการดําเนนิการ ตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

 มติท่ีประชุม  
  1. รับทราบสาระสําคัญท่ีมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2. ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรงกอหนี้ผูกพัน โดยเฉพาะครุภัณฑท่ีจัดหาจากตางประเทศ 35 

ภายในกรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีกันเงินไว และมอบหมายให สลก. และ กยผ. ติดตามรายงานผลรายการท่ีกอหนี้
ผูกพันในสัญญาแลว สามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม 
  3. ใหผูรับผิดชอบ โครงการของ ปส. ท่ีมีระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ 3 – 5 ป 
ในปงบประมาณ 2563 - 2565 ทบทวนกรอบการดําเนินงานและงบประมาณ และมอบหมายให กยผ. รวบรวม
งบประมาณรายปของแตละโครงการ และนํามารวมกับงบพ้ืนฐานท่ีประมาณการไว เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ40 

ชี้แจงตอคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563  
 

/3.3 มาตรการ... 
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 3.3 มาตรการดานงบประมาณเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 
 ฝายเลขานุการฯ แจงเรื่องมาตรการดานงบประมาณฯ วา มติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 
2561 มีมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ดังนี้ 
  3.3.1 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาแผนงาน/โครงการ ปรากฏในแผนแมบท
และมีความจําเปนตองเรงรัดดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตยังไมมีงบประมาณดําเนินการนั้น 5 

ขอใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดยโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการท่ีมีความสําคัญ
นอยและไมอยูในแผนแมบทไปดําเนินการตอไป 
  3.3.2 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาทบทวนรายการงบประมาณ
ท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพัน และงบประมาณถูกระงับไป เม่ือพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศบังคับใช ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) ไดแจงใหทราบแลวตามหนังสือ 10 

กค. ดวนที่สุด ที่ กค 042.5/ว 124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หากยังมีความจําเปนตองดําเนินการ 
และมีความพรอมท่ีจะกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอใหปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอน
เปลี่ยนแปลงจากรายการที่มีความสําคัญนอย ไมอยูในแผนแมบท และเปนแผนงานที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน
กับแผนงานของงบประมาณท่ีถูกระงับไป 15 

  3.3.3 สงป. จะจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนท่ีเหลือ
ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือใหสวนราชการนําไปใชจายเพ่ือดําเนินการตามขอ 1) และ 2) ท้ังนี้ ใหหนวยงาน
รวบรวมรายการท่ีตองดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง รายงานตอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลแผนงานบูรณาการ
หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี และแจง สงป. ทราบ และเรงรัดดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 20 

  3.3.4 ในการใชจายงบประมาณรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณรายการใหม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ใหเรงเสนอผลการจัดซ้ือจัดจางให สงป. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคา
กอนลงนามในสัญญา กรณีท่ียังไมทราบผลการจัดซ้ือจัดจาง ใหสงรายละเอียดคุณลักษณะ แบบรูปรายการ 
ประมาณราคา รายละเอียดอ่ืนๆ ให สงป. พิจารณาควบคูไปกับการดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางได 
  25 

 มติท่ีประชุม  
    รับทราบมาตรการดานงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท 
 
 3 .4  สรุ ปผลการประ ชุมคณะกรรมการติ ดต าม เ ร ง รั ดกา ร ใช จ า ย งบประมาณของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 30 

  ฝายเลขานุการฯ แจงเรื่องการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจาย
งบประมาณของ วท. ครั้งท่ี 1/2562 ดังนี้ 
  3.4.1 สถานการณเบิกจายงบประมาณภาพรวมของ วท. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 
โดย ปส. มีผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวมท้ังหมด คิดเปนรอยละ 19 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ี วท. กําหนดไวท่ี
รอยละ 32 โดยมีการเบิกจายงบประมาณประจํา คิดเปนรอยละ 35 ต่ํากวาเปาหมายท่ี วท. กําหนดไวท่ีรอยละ 36 35 

และมีการเบิกจายงบลงทุน คิดเปนรอยละ 0.4 ต่ํากวาเปาหมายท่ี วท. กําหนดไวท่ีรอยละ 20 
 
 

 

/3.4.2 นโยบาย... 
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  3.4.2 นโยบายในการเรงรัดการดําเนินการใชจายงบประมาณ ของ ปวท. รายละเอียดดังนี้ 
    1) ใหเรงรัดการใชจายงบประมาณในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 โดยเร็ว 
    2) ใหเตรียมความพรอมในการจัดซ้ือจัดจางไวลวงหนาตั้งแต 2 เดือนกอนสิ้น
ปงบประมาณ (สิงหาคม - กันยายน) เพ่ือใหสามารถลงนามสัญญาและเบิกจายงบประมาณไดทันทีเม่ือเริ่ม5 

ปงบประมาณถัดไป 
    3) ใหวางแผนจัดซื้อจัดจางงบลงทุนลวงหนา 2 - 3 ป เชน การจัดซื้อครุภัณฑ 
งานปรับปรุงสิ่งกอสราง และเตรียมจัดทํารายละเอียดรายการใหพรอม อาทิ ใบเสนอราคา การกําหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) หรือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เปนตน ซ่ึงเม่ือมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิม 
สามารถยื่นเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณไดภายใน 24 ชั่วโมง 10 

    4) ใหหนวยงานในสังกัด วท. รายงานผลการดําเนินการและผลการเบิกจาย
งบประมาณทุกสิ้นไตรมาส โดยเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน ใหรายงานผล ณ วันท่ี 15 และ 
วันท่ี 30 ของเดือน (นโยบายวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562) 
    นางสาวธนวรรณ แจมสุวรรณ หน.กนผ. ขอใหหนวยงานใน ปส. รายงานผล
การดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณทุกเดือน และเดือนท่ีเปนเดือนสิ้นไตรมาสใหรายงานผลภายในวันท่ี 15 

12 และวันกอนวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
     - ไตรมาสท่ี 2 - รายงานผลวันท่ี 12 และ 30 มีนาคม 2562 
     - ไตรมาสท่ี 3 - รายงานผลวันท่ี 12 และ 29 มิถุนายน 2562 
     - ไตรมาสท่ี 4 - รายงานผลวันท่ี 12 และ 29 กันยายน 2562 
 20 

มติท่ีประชุม  
    1.รับทราบผลการเบิกจายงบประมาณของ ปส. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 
    2. ใหทุกหนวยงานใน ปส. รายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ
ทุกเดือน และเดือนท่ีเปนเดือนสิ้นไตรมาสใหรายงานผลภายในวันท่ี 12 และวันกอนวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
    - ไตรมาสท่ี 2 - รายงานผลวันท่ี 12 และ 30 มีนาคม 2562 25 

     - ไตรมาสท่ี 3 - รายงานผลวันท่ี 12 และ 29 มิถุนายน 2562 
    - ไตรมาสท่ี 4 - รายงานผลวันท่ี 12 และ 29 กันยายน 2562 
 

/3.5 ผลการเบิกจาย...  
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3.5 ผลการเบิกจายภาพรวมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ปส. ณ วันท่ี 
31 มกราคม 2562  
  ฝายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจายภาพรวมงบประมาณ ของ ปส. ณ วันท่ี 31 มกราคม 
2562 โดย ปส. ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

เปาหมาย ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ภาพรวม (รอยละ) 33.61 52.11 79.95 100 

รายจายประจํา (รอยละ) 45.72 65.17 82.86 100 

รายจายลงทุน (รอยละ) 19.80 37.22 76.64 100 

 5 

  3.5.1 การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของ ปส.  
    เปาหมายการเบิกจายภาพรวม ณ เดือนมกราคม 2562 คือ 158,496,500 บาท 

คิดเปนรอยละ 37.62 ซ่ึง ปส. สามารถเบิกจายงบประมาณไดจริง (ตามผลการเบิกจายในระบบ GFMIS) 

104,564,718.11 บาท คิดเปน รอยละ 24.82 นอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว 53,931,781.89 บาท 

หรือคิดเปนรอยละ 12.80 10 

 

ประเภทงบ รายจายประจํา + รายจายลงทุน  (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) รวมใชจาย

ทั้งหมด(%) 

คงเหลือ 

(บาท) 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจาย GFMIS 
อยูระหวางดําเนินการ 

(บาท) 
(บาท) (%) 

งบบุคลากร 113,717,000.00 36,356,592.71 31.97 0 31.97 77,360,407.29 

งบดําเนินงาน 52,527,850.00 10,189,667.01 19.40 16,159,056.04 50.16 26,179,126.95 

งบเงินอุดหนุน 56,553,600.00 56,515,799.65 99.93 0 99.93 37,800.35 

งบรายจายอื่น 1,550,050.00 334,961.24 21.61 58,714.06 25.40 1,156,374.70 

งบลงทุน 197,008,600.00 1,167,697.50 0.59 195,693,700.00 99.93 147,202.50 

รวม 421,357,100.00 104,564,718.11 

(-53,931,781.89) 

24.82 

(-12.8) 

211,911,470.10 75.11 104,880,911.79 

 

 

 

 15 
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/3.5.2 การเบิกจาย... 
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 3.5.2 การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของหนวยงานในสังกัด ปส.  

  เม่ือพิจารณาเปนรายหนวยงาน พบวา หนวยงานเกือบท้ังหมดมีผลการเบิกจายจริงใน

ภาพรวมต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 

มกราคม 2562 

 5 

 

 มติท่ีประชุม 

  รับทราบผลการเบิกจายภาพรวมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ ปส. ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 

 10 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1 เรงรัดและติดตามความคืบหนาการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน 

 ฝายเลขานุการฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้  

 4.1.1 การติดตามความคืบหนาการจัดซ้ือจัดจางรายการลงทุนป 2562 (ไมรวมอาคาร

ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี) 15 

   ปส. ไดรับจัดสรรงบลงทุน จํานวน 32 รายการ วงเงิน 85,664,900 บาท ซ่ึงมีวงเงิน

ผูกพันสัญญาแลว 43,838,995 บาท เบิกจายจริง 1,167,697.50 บาท (รอยละ 0.59) (เปาหมายตาม

มาตรการฯ ป 2562 ไตรมาสท่ี 1 รอยละ 20) 

     

 20 

 

 

 

 /1) เม่ือจําแนก... 
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 1) เม่ือจําแนกงบลงทุนตามวงเงินงบประมาณ 2 กลุม คือ งบลงทุนท่ีวงเงินต่ํากวา 

2,000,000 บาท และงบลงทุนท่ีมีวงเงินตั้งแต 2,000,000 - 500,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ 
หนวย 
งาน 

รายจายลงทุนทั้งสิ้น วงเงินตํ่ากวา 2,000,000 บาท วงเงินต้ังแต 2,000,000 - 500,000,000 บาท 

วงเงิน กอหน้ีผูกพัน เบิกจายจรงิ รอยละ วงเงิน 
กอหน้ี
ผูกพัน 

เบิกจายจรงิ รอยละ วงเงิน 
กอหน้ี
ผูกพัน 

เบิกจาย 
จริง 

รอยละ 

ปส. 85,664,900 43,838,995 1,167,697.50 8.07 12,504,900 1,224,805 1,167,697.50 8.07 73,160,000 34,675,000 -      - 

1 สลก. 13,460,000 2,600,000 - - 800,000 - - - 12,660,000 2,600,000 - - 

2 กตส. 56,792,300 27,574,190 - - 8,792,300  - - 48,000,000 19,635,000 - - 

3 กอญ. 940,600 - - - 940,600 - - - - - - - 

4 กพม. 14,472,000 13,664,805 1,167,697.50 8.07 1,972,000 1,224,805 1,167,697.50 8.07 12,500,000 12,440,000 - - 

   2) เม่ือพิจารณาสถานะการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการลงทุนป 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 

31 มกราคม 2562) โดยจําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมลงนามสัญญาแลว และกลุมยังไมลงนามสัญญา มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

วงเงินรายการ 

สถานะการดําเนินการ (32 รายการ) 
กลุม 1 ลงนามสัญญาแลว 

(27 รายการ) 
กลุม 2 ยังไมลงนามสัญญา 

(5 รายการ) 
1.1 ตรวจรบังาน/
ของและเบิกจาย

แลว 

1.2 อยูระหวาง
ดําเนินงาน/รับของ 
และทยอยเบิกจาย

ตามงวดงาน 

2.1 ราคากลาง/
TOR 

2.2 เห็นชอบ
รายงานขอซื้อ 

ขอจาง/ประกวด
ราคา/สอบราคา 

2.3 พิจารณาผล และ
รอลงนามสัญญา 

รวม 10 รายการ 17 รายการ 3 รายการ 2 รายการ - 
< 2 ลบ. 10 รายการ 11 รายการ 2 รายการ 1 รายการ - 

2 - 500 ลบ. - 6 รายการ 1 รายการ 1 รายการ - 

 สถานะของรายการงบลงทุน ปส. ท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จําแนกรายหนวยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 5 

กอง ขั้นราคากลาง/TOR ประกาศจัดซ้ือจัดจาง อยูระหวางดําเนินงาน/รอรับของและทยอยเบิกจายตามงวดงาน 

3 รายการ 
(9.2500 ลบ.) 

2 รายการ 
(28.9406 ลบ.) 

17 รายการ  
(40.2594 ลบ.) 

กําหนดสงมอบ 
ตามสัญญา 

สลก. - ระบบการติดตอสื่อสาร 
(0.8000) 

- ปรับปรุงระบบประปา 
(7.8500) 

 - ลิฟตโดยสาร (4.8100) 27 ก.ค. 2562 

กตส.  - รถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสีพรอม
อุปกรณประกอบ 
(28.0000) 

- เครื่องหาพิกัดสญัญาณดาวเทียมและ
แผนท่ี (0.0500) 

 
 
 
- ตูเก็บเครื่องมือแบบดูดความช้ืน  
   (0.1800) 
 
 
 
 
 
 
 

15 ธ.ค. 2561 
(บริษัทนัดสงมอบ
ของใหมอีกครั้ง 
ในวันท่ี 4 ก.พ. 

2562) 
15 ธ.ค. 2561 
(รอบริษัทสงมอบ

ของอีกครั้งเน่ืองจาก
บริษัทยกเลิกผลติ

สินคาตาม
รายละเอียด TOR) 

 
 

 

/เคร่ืองสํารวจ... 



 

- ๙ - 
 

 

 

กอง ขั้นราคากลาง/TOR ประกาศจัดซ้ือจัดจาง อยูระหวางดําเนินงาน/รอรับของและทยอยเบิกจายตามงวดงาน 

3 รายการ 
(9.2500 ลบ.) 

2 รายการ 
(28.9406 ลบ.) 

17 รายการ  
(40.2594 ลบ.) 

กําหนดสงมอบ 
ตามสัญญา 

 
- เครื่องสํารวจรังสีแกมมาอัตราปรมิาณ

รังสีสูง (1.2360) 
- เครื่องสํารวจรังสีแกมมาอัตราปรมิาณ

รังสีต่ํา (uR) (0.8400) 
- เครื่องสํารวจการเปรอะเปอนทางรังสี 

(0.6000) 
- เครื่องสํารวจรังสีนิวตรอน (0.7875)  
- เครื่องสํารวจรังสรีะยะไกล (0.9750) 
- เครื่องสํารวจรังสเีอกซ (1.2000) 
- เครื่องสํารวจรังสีแกมมาอัตราปรมิาณ

รังสีปานกลาง - สูง (mR) (0.9600) 
- ระบบปองกันและเครื่องมือสําหรบั

เจาหนาท่ีระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี (3.0000) 

- ระบบคอมพิวเตอรสําหรับโปรแกรม
ประเมินการแพรกระจายวัสดุ
กัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี (1.9638) 

- เครื่องสํารวจรังสีแบบระบุชนิดของ
ไอโซโทปรังสี (3.0000) 

- เครื่องวัดปรมิาณรังสีแบบแยกนิว
ไคลด (Identifinder) พรอมหัววัด
นิวตรอน (2.9000) 

- ระบบวิเคราะหแกมมาแบบสเปคโตร 
เมทรีภาคสนามพรอมระบบประเมิน
ตําแหนงวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ
กัมมันตรังสี (11.1000) 

 
25 มี.ค. 2562 

 
7 เม.ย. 2562 

 
7 เม.ย. 2562 

 
8 เม.ย. 2562 
8 เม.ย. 2562 
8 เม.ย. 2562 
8 เม.ย. 2562 

 
18 เม.ย. 2562 

 
 

23 เม.ย. 2562 
 
 
 

24 เม.ย. 2562 
 

2 พ.ค. 2562 
 
 

24 มิ.ย. 2562 
 
 

กอญ.  - ระบบเช่ือมโยงขอมลูการ
นําเขา -  สงออก ผานศุลกากร  

    กับระบบ National Single 
Window (NSW) และปรับลด
ข้ันตอนการอนุญาตสําหรับ
นําเขา –สงออกวัสดุ
กัมมันตรังสแีละวัสดุนิวเคลยีร 
(0.9406) 

  

กพม. - หัววัดรังสีชนิดโซเดียม 
ไอโอไดน Sodium 
Iodine และระบบ
ประมวลผล (0.6000)    

 - เตาหลุม (0.0571) 
 
 
 
- เครื่องอิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ 

(ESR) (12.5000) 

14 ม.ค. 2562 
(อยูระหวางรอบริษัท

แกไขใบเสร็จให
ถูกตอง) 

25 มิ.ย. 2562 

/โดยมีรายการ... 



 

- ๑๐ - 
 

 

 

 โดยมีรายการท่ียังไมลงนามสัญญา จํานวน 5 รายการ ซ่ึงนางสาวอําไพรวัลย วรรณชา หน.กพด.  
ชี้แจงความคืบหนาสถานะครุภัณฑ ดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562)  
 1) ระบบติดตอสื่อสาร (สลก.) อยูระหวางประกาศใหผูประกอบการดาวนโหลดเอกสารประกวดราคา
วันที่ 6 - 14  กุมภาพันธ 2562 และกําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 
ท้ังนี้ คาดวาจะสามารถประกาศผูชนะไดภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ท้ิงระยะเวลาอุทธรณ 7 วันทําการ 5 

และจะมีการลงนามสัญญาไดไมเกินวันท่ี 30 มีนาคม 2562 
  2) ปรับปรุงระบบประปา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (สลก.) อยูระหวางแจงทําสัญญาจางเขียนแบบ 

ระยะเวลาในการเขียนแบบ ประมาณ 30 วัน หากมีการตรวจรับการเขียนแบบแลวเสร็จภายในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2562 TOR ปรับปรุงระบบประปา จะแลวเสร็จประมาณวันท่ี 7 มีนาคม 2562 และจะสามารถ
ประกาศใหผูประกอบการดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาไดในวันท่ี 21 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 และสามารถ10 

ยื่นขอเสนอไดในวันท่ี 4 เมษายน 2562 และประกาศผูชนะไดภายในวันท่ี 17 เมษายน 2562 พนระยะเวลา
อุทธรณวันท่ี 29 เมษายน 2562 สามารถลงนามสัญญาไดภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
 3) รถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีพรอมอุปกรณ
ประกอบ (กตส.) อยูระหวางประกาศใหผูประกอบการดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาในวันท่ี 24 มกราคม 2562 – 
12 กุมภาพันธ 2562 กําหนดยื่นขอเสนอในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 15 

คาดวา จะรายงานการพิจารณาผลในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 และจะสามารถประกาศผูชนะไดในวันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2562 และจะลงนามสัญญาไดไมเกินวันท่ี 30 มีนาคม 2562 
 4) ระบบเชื่อมโยงขอมูลการนําเขา – สงออก ผานศุลกากรกับระบบ National Single Window 
(NSW) และปรับลดข้ันตอนการอนุญาตสําหรับนําเขา – สงออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร (กอญ.) คาดวา
สามารถประกาศผูชนะไดภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 และสามารถลงนามไดภายในวันท่ี 11 – 28 กุมภาพันธ 2562 20 

 5) หัววัดรังสีชนิดโซเดียมไอโอไดน Sodium Iodine และระบบประมวลผล (กพม.) คาดวาสามารถ
ประกาศผูชนะไดในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 และสามารถลงนามสัญญาไดในวันท่ี 13 - 28 กุมภาพันธ 2562  
 
 4.1.2 การติดตามความคืบหนาการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี 

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562) โครงการ25 

กอสรางอาคารปฏิบัติการนิวเคลียรและรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแหงชาติ) สัญญาจางเลขที่ 54/2558 
(แกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 3) สิ้นสุดสัญญา วันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2562 มูลคาสัญญาจํานวน 513,459,441.00 บาท 
จํานวน 31 งวด (ปส. ยังขอคงวงเงินงบประมาณไวเดิม 518,000,000 บาท) 

1) งบประมาณท่ีไดรบัและงบประมาณสะสม 

ปงบประมาณ 
เงิน 

งบท่ีไดรับ (สะสม) 
งบประมาณ (บาท) 

2557 - 2559 116,291,000 116,291,000 
2560 142,968,000 259,259,000 
2561     5,762,200     265,021,200 
2562 111,093,700 376,114,900 

2563 (เสนอขอ)   141,885,100                       - 
รวมท้ังส้ิน 518,000,000 376,114,900 

 30 

 
/2) สัดสวน... 



 

- ๑๑ - 
 

 

 

   2) สัดสวนงบประมาณท่ีเบิกจายแลว เปรียบเทียบกับงบประมาณท้ังหมด 
ลําดับท่ี รายการ การเบิกจาย (บาท) รอยละ 
1 จํานวนเงินเบิกจายลวงหนา 51,800,000  10.00 
2 จํานวนเงินท่ีเบิกไปแลว งวดท่ี 1 - 11 142,496,954  21.50 
3 จํานวนเงินราคาคากอสรางคงเหลือ 319,162,487  68.50 

  
   3) สถานะการเบิกจายงบประมาณ 

รายการ สถานะ 
เบิกจายเงินตามงวดงาน 1 - 11 142,496,954 บาท 
รายละเอียดการเบิกจายป 2560 เงินกันเหลื่อม 96,004,870 บาท 

- เบิกจายงวดท่ี 11 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562   
  จํานวน 17,284,448 บาท 
- คงเหลือ จํานวน 64,962,046 บาท 

งบประมาณป พ.ศ. 2561 คงเหลือ จํานวน 5,762,200 บาท 
งบประมาณป พ.ศ. 2562 ไดรับจัดสรร 111,093,700 บาท 
งบประมาณป พ.ศ. 2563 เสนอของบประมาณ จํานวน 141,885,100 บาท 

 

4.1.3 การเบิกจายงบประมาณกันเหล่ือมป พ.ศ. 2560 - 2561 ของ ปส. 5 

ประเภทงบ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

รวมป พ.ศ. 2560    

งบสิ่งกอสราง 

      - การกอสรางอาคารปฏิบัติการ

ดานนิวเคลียรและรังสี (สบค.) 

               

96,004,870.00  

 

           

31,042,824.00  

 

                    

64,962,046.00  

 

รวมป พ.ศ. 2561    

งบดําเนินงาน  

 - ค า เช า เครื่ อ งถ าย เอกสาร 

(ดําเนินการแลว) 

 - จ า งซ อมแซมชุ ดวิ เ คราะห

สัญญาณแบบหลายชองทางของระบบ

สถานีเฝาตรวจวัดรังสีแกมมาใตน้ํา 

(อยูระหวางรอบริษัทสงมอบงาน) 

4,213,763.94 3,755,178.10 458,585.84 

13,465.84 
(สงคืนงบประมาณแผนดิน)

445,120.00 

งบครุภัณฑ 

 - ระบบเชื่อมโยงขอมูลใบแจง

ขอเท็จจริงกับผูประกอบการและการ

เชื่อมโยงขอมูลทะเบียนกับระบบ NSW 

(กําหนดเบิกจาย 10 มีนาคม 2562) 

 

 

15,619,451.00 11,258,951.00 4,360,500.00 

/งบสิ่งกอสราง... 



 

- ๑๒ - 
 

 

 

ประเภทงบ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

งบสิ่งกอสราง 

       - การกอสรางอาคารปฏิบัติการ

ดานนิวเคลียรและรังสี (สบค.) 

5,762,200 - 5,762,200 

รวมท้ังส้ิน (ป 2560 - 2561) 121,600,284.94 46,056,953.10 75,543,331.84 

 นางสาวอําไพรวัลย วรรณชา หน.กพด. ชี้แจงเพิ่มเติมวา งบประมาณกันเหลื่อมป 2561 
ในสวนของงบดําเนินงาน จางซอมแซมชุดวิเคราะหสัญญาณแบบหลายชองทางของระบบสถานีเฝาตรวจวัดรังสี
แกมมาใตน้ํา สิ้นสุดสัญญาสงมอบงานในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทไดมีการติดตั้งเครื่องมือแลว 
แตไมสามรถใชงานได จึงตองสงกลับไปซอมใหม โดยระหวางนี้ ปส. แจงการคิดคาปรับ และไมไดขยายสัญญา 

4.1.4) รายงานสถานภาพผลการดําเนินงานของโครงการ ประจําป พ.ศ. 2562  5 

โครงการ จํานวนโครงการ เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

รวม 33 19 14 

กตส. 7 6 1 

กพม. 13 5 8 

กยผ. 6 5 1 

กอญ. 4 2 2 

ศปส. 1 1 - 

สลก. 1 - 1 

สบค. 1 - 1 

สาเหตุท่ีดําเนินการไมเปนไปตามแผน ไดแก 
1) กิจกรรมท่ีดําเนินงานรวมกับหนวยงานภายนอก หรือผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 

มีการเปลี่ยนแปลงหรอืเลื่อนกําหนดการ ทําใหการดําเนินงานชากวาท่ีกําหนดไว 
2) การจัดซ้ือ/จัดจาง วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ - ครุภัณฑ อยูระหวางการดําเนินการ

ตามระเบียบพัสดุและอยูระหวางการสงมอบ 10 

3) มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดําเนินโครงการ 
4) อยูระหวางการประสานเครือขายเพ่ือดําเนินการเบิกจายแทนกัน 

โดยโครงการท่ีไมเปนไปตามแผน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

กอง โครงการ ปญหา - อุปสรรค การดําเนินการแกไข 
กตส. โครงการเพ่ิมศักยภาพการ

ตรวจสอบสถานประกอบการ
เชิงรุกเพ่ือปองกันการกระทํา
ผิดกฎหมายของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร
และรังส ี

- การจัดหาครุภณัฑลาชากวาแผนการ
ดําเนินงาน เน่ืองจากกระบวนการตาม
ระเบียบพัสดุใชระยะเวลามากกวาแผนท่ี
กําหนดไว 

- รายการตูเก็บเครื่องมือแบบดูดความช้ืน จํานวน 
2 ตู อยูระหวางขอปรับแกไข รายละเอียด
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เน่ืองจาก
บริษัทผูผลิตยกเลิกผลิต สเปคตาม TOR 

 
 
 

- คณะกรรมการควรเรงดําเนินการ 
จัดทํา TOR ข้ึนใหม และสงให
บริษัทผูผลิตดําเนินการตอไป 

/กพม... 



 

- ๑๓ - 
 

 

 

กอง โครงการ ปญหา - อุปสรรค การดําเนินการแกไข 
กพม. โครงการรักษาความมั่นคงและ

พิทักษความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร 

- อยูระหวางการดําเนินการจัดจางสอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร และดาํเนินการ 

  ทางพัสดุเพ่ือจัดซื้อวัสดุทดแทนของเดิมท่ีชํารุด 

- เรงรัดในการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุ
วิทยาศาสตร คาดวาจะแลวเสร็จ 

   ในไตรมาสท่ี 2 
กพม. โครงการสนับสนุนการกํากับ

ดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

- อยูระหวางการอนุมัติบํารุงรักษาเครือ่งมือ  
   จัดจางซอมเครื่องใหความรอน  
    พรอมเปลี่ยนอะไหล  
- อยูระหวางการขออนุมตัิจัดซื้อตัวอยาง

ขาวสารและดินนาจากชาวนา จ.พัทลุง 
- มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบ 

- เรงรัดในการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุ
วิทยาศาสตร และตัวอยางขาวสาร
และดินนา 

- ดําเนินการมอบหมายภาระงาน
ใหกับผูรับผิดชอบใหม 

กพม. โครงการวิเคราะหหาตัวบงช้ี
ทางชีวภาพเพ่ือการ
ประเมินผลกระทบทางรังส ี
ตอสิ่งมีชีวิต 

- อยูระหวางการประชุมวางแผนงานเพ่ือ
เตรียมการฉายรังสีกับตัวอยางพืช 

   กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา 
- อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร 

- ประสานการดาํเนินงานกับ 
   ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดาํเนินงาน 
   ในสวนท่ีเหลอืสามารถดําเนินงาน 
   ไดตามแผน 
- เรงรัดในการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุ

วิทยาศาสตร 
กพม. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสี

ทางชีวภาพชนิดไมโคร 
ฟลูอิดิกแบบพกพาได เพ่ือใช
ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังส ี

-  อยูระหวางการขออนุมัติการเบิกจายแทนกัน
ตามท่ีไดตกลงกันในท่ีประชุมหารือเครือขาย
มหาวิทยาลัยในเขตภาคกลาง 

- อยูระหวางการวางแผนประชุมกลุมยอย  
   เพ่ือวางแผนงานดานเทคนิคใหเปนไป 
   ในแนวทางเดียวกัน และกําหนดแนวทาง 
   การดําเนินงานในป 2563 

- ควรประสานการดําเนินงานกับ 
  ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน

ในสวนท่ีเหลือสามารถดําเนินงาน 
   ไดตามแผน 

กพม. โครงการศึกษาระบบภูมิคุมกัน
จากการกระตุนโดยปรมิาณ
รังสีระดับต่ําในงานรังสีวินิจฉัย 

-  อยูระหวางการขออนุมัติการเบิกจายแทนกัน 
ตามท่ีไดตกลงกันในท่ีประชุมหารือเครือขาย
มหาวิทยาลัยในเขตภาคกลาง  

- อยูระหวางการวางแผนประชุมกลุมยอย  
   เพ่ือวางแผนงานดานเทคนิคใหเปนไป 
   ในแนวทางเดียวกัน และกําหนดแนวทาง 
   การดําเนินงานในป 2563 

- ควรประสานการดําเนินงานกับ 
  ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน

ในสวนท่ีเหลือสามารถดําเนินงาน 
   ไดตามแผน 

กพม. โครงการพัฒนาและรักษา
ความรวมมือเครือขายมาตรวัด
รังสีทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

- อยูระหวางดําเนินการสรางกราฟมาตรฐาน
และจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร - กิจกรรม
ดังกลาว ดําเนินการโดยเครือขายมาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพ ควรประสานการดําเนินงานกับ 

   ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน 
   ในสวนท่ีเหลือสามารถดําเนินงานไดตามแผน 

- เรงรัดในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 

กพม. โครงการประเมินผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรวิจัยตอประชาชน
และสิ่งแวดลอม 

- การทดลองใชโปรแกรม ARGOS ตองใช
เวลานาน เน่ืองจากโปรแกรมมีรายละเอียดมาก 

- ควรเรงดําเนินการสวนท่ีเหลือ 
   ใหเปนไปตามแผน 

กพม. โครงการพัฒนาระบบการเฝา
ระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสี
ในสิ่งแวดลอมกับผลกระทบ
ตอประชาชน 

กิจกรรมท่ี 1 
- อยูระหวางขออนุมัติปรับแผนการดําเนินการ

เดินทาง และเตรียมการคดัเลือกเพ่ือจัดซื้อ
หัววัดรังส ี

 
 

กิจกรรมท่ี 1 
- ไดรับอนุมัติปรบัแผนแลว เมื่อวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2562 
- การจัดซื้อหัววัดรังสี คาดวาจะแลว

เสร็จในไตรมาสท่ี 2 
 

/กิจกรรมท่ี 2... 



 

- ๑๔ - 
 

 

 

กอง โครงการ ปญหา - อุปสรรค การดําเนินการแกไข 
 
 
กิจกรรมท่ี 2 
- อยูระหวางการขออนุมตัิจัดจางซอมและ

บํารุงรักษาเครื่องมือวัดปริมาณรังสีแอลฟารวม 
   -บีตารวม เพ่ือใชในงานวิเคราะหทดสอบ และ

จัดซื้อรายการวัสดุวิทยาศาสตร 2 รายการ 

 
 
กิจกรรมท่ี 2 
- เรงรัดในการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุ

วิทยาศาสตร 

กยผ. โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและ
รังสีของประเทศ 

- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
ทางดานความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะ
ทางดานอุตสาหกรรม และดานการแพทย 
เลื่อนการจดัอบรมไปเปนเดือนกุมภาพันธ 
และกรกฎาคม 2562 

- จะดําเนินการจัดฝกอบรมในเดือน
กุมภาพันธ และกรกฎาคม 2562 
อยูระหวางทําเรื่องขออนุมัติ 

   จัดประชุม 

กอญ. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการ
กํากับดูแลการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในประเทศไทย 

- กิจกรรมท่ี 1 อยูระหวางเตรยีมขอมูลเพ่ือ
จัดทําแนวปฏิบัติและประสานงานกับผูท่ี
เก่ียวของ 

- ควรเรงดําเนินการในกิจกรรมท่ี 1 
เน่ืองจากผลการดําเนินงานใน
กิจกรรมท่ี 1 จะนําไปตอยอดใช 

   ในกิจกรรมท่ี 2 
กอญ. โครงการพัฒนาระบบตดิตาม

การขนสงวัสดุกัมมันตรังส ี
ท่ัวประเทศ 

- ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ลาชา 

- ประสานงานและดําเนินงานกับ 
   ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน

ในสวนท่ีเหลือสามารถดําเนินงาน 
   ไดตามแผน 

สลก. โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานอาคารสถานท่ี
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

อยูในข้ันตอนทางพัสดุ  
- กิจกรรมท่ี 1 : บริษัทมาลงนามสญัญา วันท่ี 

28 มกราคม 2562 
- กิจกรรมท่ี 2 : ประกาศเผยแพรราง TOR 

เพ่ือใหสาธารณชนวิจารณ ตั้งแตวันท่ี 24 - 
29 มกราคม 2562 

- กิจกรรมท่ี 3 : ประกาศผูชนะการเสนอราคา
งานจางออกแบบฯ วันท่ี 23 มกราคม 2562 

- เรงการสงมอบของงานจัดซื้อจัดจาง 
/การตรวจรับงานจดัซื้อ จัดจาง 
เพ่ือใหสามารถเบิกจายไดตามแผน 
คือในเดือนมีนาคม 2562 

สบค. โครงการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร 
และรงัส ี

- อยูระหวางการดําเนินงานการดําเนินงาน  
   งวดท่ี 12 ซึ่งลาชากวาแผน  
    คิดเปนรอยละ 52.317 

- เรงรัดดําเนินงานกอสราง 

 
 4.1.5) การติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามตัวช้ีวัดรวมกระทรวง  
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรของ ปส.  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ตัวช้ีวัด 
จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
สูงกวา 
แผน 

เปนไป 
ตามแผน 

ต่ํากวา 
แผน 

ประมวลผล
เม่ือส้ินสุด 
ไตรมาส 4 

1. ตัวชี้วัดรวมของ วท. 10 - 4 4 2 
๒. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 36 8 13 12 3 
๓. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 15 5 6 4 - 

/ สาเหตุ... 5 



 

- ๑๕ - 
 

 

 

 สาเหตุท่ีทําใหผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดต่ํากวาแผน ไดแก 

ตัวช้ีวัด คําอธิบาย 
ตัวช้ีวัดรวมของ วท. 
ตัวชี้วัดท่ี 4 : จํานวนผูเขารับการถายทอด
ความรู และเรี ยนรู ด านวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เนื่องจากบางกิจกรรมอยูในระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูล 
จํานวนคน ซ่ึงจะนําผลท่ีไดมารายงานในเดือนกุมภาพันธ 2562 ตอไป 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรางความตระหนักดาน วทน.
ของประเทศ 

อยูในระหวางการรวบรวมขอมูล ซ่ึงจะนํามาประมวลผลเม่ือสิ้นสุด
ไตรมาสท่ี 4 เพ่ือใหสอดคลองกับสูตรในการคํานวณ 

ตั วชี้ วั ด ท่ี  14 :  ร อยละการนํ าแผน/
นโยบาย/มาตรการ ไปใชประโยชนในการ
กํากับแกไขปญหาของประเทศ 
 

เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  
มีแผนการจัดประชุมครั้งท่ี 1/2562 ในเดือนกุมภาพันธ 2562 

ตัวชี้วัดท่ี 18 : รอยละของสถาน 
ประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี 
มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล 

อยูในระหวางการรวบรวมขอมูลระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (เปาหมายบริการหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละความสําเร็จ 
ในการพัฒนาศักยภาพการเตรียม 
ความพรอมตอบสนองเหตุความม่ันคง 
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี

เนื่องจากมีขอทักทวงจากบริษัท เก่ียวกับรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของงบลงทุนท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดนี้  
ทําใหการดําเนินการมีความลาชาไมตรงตามแผน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : รอยละของสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและรังสีท่ีรวมใชงานระบบ 
National Single Window (NSW) 

เนื่องจากปจจบุันระบบ NSW ปดปรับปรุงระบบ ซ่ึงระบบใหม 
อยูในระหวางการปรับปรุงขอผิดพลาด (BUG) โดยไดโอนยาย 
USER จากระบบเดิมเขาไปท่ีระบบใหมเรียบรอยแลว  
เหลือการทดสอบระบบแบบ Full Loop การสงขอมูล 
ใบแจงขอเท็จจริงรวมกับระบบยิงใบขนสนิคา  
ซ่ึงตองติดตอดําเนินการผาน Test System ของบริษัทอ่ืนๆ 
รวมกับระบบของ ปส.  

ตัวชี้วัดท่ี 10 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบและนโยบายดาน
การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ  
มีแผนการจัดประชุมครั้งท่ี 1/2562 ในเดือนกุมภาพันธ 2562 

ตัวชี้วัดท่ี 32 : รอยละของการมีทัศนคติ
ท่ีดีของประชาชนตอความปลอดภัยในการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

อยูในระหวางการรวบรวมขอมูล ซ่ึงจะนํามาประมวลผลเม่ือสิ้นสุด
ไตรมาสท่ี 4 เพ่ือใหสอดคลองกับสูตรในการคํานวณ 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (ผลผลิต) 
ตัวชี้วัดท่ี 20 : รอยละของผลงานวจิัยและ
พัฒนาท่ีบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

อยูในระหวางการขอปรับแผนการดําเนนิงาน และรวบรวมขอมูล 

/ตัวชี้วัด... 



 

- ๑๖ - 
 

 

 

ตัวช้ีวัด คําอธิบาย 
ตัวชี้วัดท่ี 33 : รอยละของประชาชน 
มีความรูความเขาใจตอความปลอดภัยจาก
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

อยูในระหวางการรวบรวมขอมูล ซ่ึงจะนํามาประมวลผลเม่ือสิ้นสุด
ไตรมาสท่ี 4 เพ่ือใหสอดคลองกับสูตรในการคํานวณ 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (กิจกรรม) 
ตัวชี้วัดท่ี 6 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาการใหบริการนําเขา สงออก  
นําผาน และโลจิสติกสดานวัสดุกัมมันตรังสี 

เนื่องจากการจางพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการนําเขา - สงออก 
ผานศุลกากร กับระบบ National Single Window (NSW) และ
ปรับลด ข้ันตอนการอนุญาตสําหรับนํ า เข า  – ส งออกวัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร อยูระหวางการยื่นเสนอราคา  
ซ่ึงลาชากวาแผนท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดท่ี 21 : รอยละของกิจกรรม 
ท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย
ตามแผนดานวิจัยและพัฒนา 

อยูในระหวางการรวบรวมผลขอมูล เพ่ือนํามาประมวลผล 

ตัวชี้วัดท่ี 22 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาแผนการกํากับดูแลความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย 

เนื่องจาก มทส. ยังไมมีการยื่นขออนุญาต จึงตองขอปรับแผนการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 31 : รอยละความสําเร็จ 
ตามแผนการดําเนินงาน 1 ป 

อยูในระหวางการกอสรางงวดท่ี 13 ซ่ึงลาชากวาแผน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 : รอยละความสําเร็จตามแผน 
(กิจกรรมบังคับใชกฎหมายฯ) 

รายการครุภัณฑท่ีครบกําหนดสงมอบ 1 รายการ คือ  
ตู เ ก็บเครื่องมือแบบดูดความชื้นจํานวน 2 ตู  มีความลาชา 
เนื่องจากผูผลิตไมผลิตสินคาตามรุนท่ีกําหนดไวใน TOR  
ทําใหตองขอปรับแกไข TOR 

ตัวชี้วัด ท่ี 13 : กิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานนิวเคลียรและรังส ี

เนื่องจากกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ มีองคกรระหวาง
ประเทศเปนผูกําหนดชวงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ปส. 
ตัวชี้วัดท่ี 1 : ความสําเร็จในการจัดทํา 
กฎหมายท่ีครบถวน เปนไปตาม 
มาตรฐานสากลและสามารถบังคับใชได 

อยูในระหวางกระบวนการพิจารณารางกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการ
กํ า กั บ ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ส ถ า น
ประกอบการดานนิวเคลียรและรังสี  
ตามมาตรฐาน ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด 

อยูในระหวางการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานประกอบการ
ดานนิวเคลียรและรังสี 

ตัวชี้วัดท่ี 11 : ระดับความรูความเขาใจ
ของบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสีท่ีไดรับ
การถายทอดความรูดานนิวเคลียรและรังส ี

อยูในระหวางการรวบรวมขอมูล ซ่ึงจะนํามาประมวลผลเม่ือสิ้นสุด
ไตรมาสท่ี 4 เพ่ือใหสอดคลองกับสูตรในการคํานวณ 

ตัวชี้วัด ท่ี  15 : รอยละของผู เข ารวม
กิจกรรมสรางความตระหนักดานความ
ปลอดภั ยจ ากหาร ใช ประ โยชน จ าก
พลังงานนิวเคลียรและรังสี ท่ีมีความรู
ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

/นางสาว... 



 

- ๑๗ - 
 

 

 

 นางสาวธนวรรณ แจมสุวรรณ หน.กนผ. ชี้แจงเรื่องการใชงานระบบแผนงบประมาณ และระบบติดตาม 
ของ ปส. เนื่องจากการดําเนินงานมีการปรับแผนในกิจกรรม โครงการตางๆ และบางกิจกรรมไมไดอยูในเลม
แผนปฏิบัติราชการ จึงทําใหมีอุปสรรคในการใชงานระบบท่ียังไมสามารถเรียกรายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประธาน ใหฝายเลขานุการสงเอกสารการประชุมฯ ผาน ผอ.กอง เพ่ือพิจารณาวาปญหา – 
อุปสรรค และแนวทางแกไข เปนไปตามท่ีฝายเลขานุการฯ รวบรวมหรือมีขอแกไขเพ่ิมเติมหรือไม และในสวนของตัวชี้วัด5 

ใหมีการแกไขในสวนของหัวคอลัมน “คําอธิบาย” เปน “ปญหาและแนวทางการแกไข” และเพ่ิมคอลัมน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
 มติท่ีประชุม 
  1. รับทราบและขอใหเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน 
  2. ให สลก. (กพด.) จัดทํากําหนดการ (Time line) ของรายการครุภัณฑท่ียังไมลงนาม10 

สัญญา จํานวน 5 รายการ และแจงเวียนผูเก่ียวของเพ่ือรับทราบและใหเรงดําเนินการสงมอบครุภัณฑใหเร็วข้ึน 
เนื่องจากจะมีผลตอการเบิกจายงบลงทุน 
  3. ให ผกพม. เรงติดตามการการสงมอบงานของงบประมาณกันเหลื่อมป 2561 
รายการจางซอมแซมชุดวิเคราะหสัญญาณแบบหลายชองทางของระบบสถานีเฝาตรวจวัดรังสีแกมมาใตน้ํา 
  4. ใหฝายเลขานุการฯ สงเอกสารการประชุม ผาน ผอ.กอง เพ่ือใหผูรับผิดชอบ15 

ตรวจสอบปญหา – อุปสรรค และแนวทางการแกไขวาเปนไปตามท่ีฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวม หรือมีขอแกไข
เพ่ิมเติมหรือไม ท้ังนี้ ใหแจงกลับ กยผ. (กนผ.) ภายในวันจันทรท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 
  5. ใหผูรับผิดชอบโครงการและตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากวาแผนเรงดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผน 
  6. ใหฝายเลขานุการประสานนําผลการประชุมคณะทํางานเรงรัดฯ ครั้งท่ี 1/2562 20 

เขาเปนวาระเพ่ือทราบในการประชุมผูบริหาร ปส. ครั้งท่ี 2/2562 
 4.2 แนวทางการปรับแผนการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 นางสาวธนวรรณ แจมสุวรรณ หน.กนผ. แจงเรื่องแนวทางการปรับแผนการดําเนินงานฯ วา 
จากการประชุมทบทวนตัวชี้วัดและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพรอม
การของบประมาณป พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมเห็นชอบหลักเกณฑการตรวจสอบ25 

กิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหกิจกรรมท่ีมีเงินเหลือจายหรือยกเลิกใหคืนเงินเขาสวนกลาง 
และกิจกรรมท่ีไมอยูในแผนปฏิบัติราชการใหขออนุมัติใชงบประมาณสวนกลาง ท้ังนี้ จากการตรวจสอบกิจกรรม
ของหนวยงานท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินกิจกรรมโครงการในไตรมาสท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
สรุปปญหาจากการตรวจสอบกิจกรรม พรอมขอเสนอแนะแนวทางการแกไข ดังนี้ 
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ลําดับ ปญหา แนวทางการแกไข 
1 ขออนุมัติกิจกรรมท่ีอยูในแผนปฏบัิติราชการ  

แตไมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยแบงไดดังน้ี 
กรณีท่ี 1 ใชงบประมาณเกินวงเงินในกิจกรรมหลัก โดยจะ
ขออนุมัติใชเงินจากกิจกรรมอ่ืนท่ียงัดําเนินการอยู 
กรณีท่ี 2 นํางบประมาณมาจากกิจกรรมท่ีดําเนินการแลว
เหลือจาย/หรือยกเลิก มาใชดําเนินกิจกรรมท่ีจะขออนุมัต ิ

ควรขออนุมัติปรับแผน โดยทําบันทึกช้ีแจง ดังน้ี 
 
กรณีท่ี 1 การปรับแผนดังกลาว จะไมสงผลกระทบตอ
ผลผลติ ตัวช้ีวัดของกิจกรรมท่ีถูกลดวงเงิน 
กรณีท่ี 2 กิจกรรมท่ีถูกนําเงินมาใชไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
หรือขอยกเลิกกิจกรรมน้ันๆ 

2 ขออนุมัติกิจกรรมท่ีไมอยูในแผนปฏิบัติราชการ  
โดยนํางบประมาณมาจากกิจกรรมท่ีดําเนินการแลว 
เหลือจาย/หรือยกเลิก มาใช 
 
 

ควรคืนเงินเขาสวนกลาง และขออนุมัติกิจกรรมโดยใช 
งบประมาณสวนกลาง 

/ขออนุมัติ... 



 

- ๑๘ - 
 

 

 

ลําดับ ปญหา แนวทางการแกไข 
3 ขออนุมัติจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประชุม  

โดยช่ือการประชุมไมตรงกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ. 2562 ตัวอยางเชน 
ช่ือตามแผนปฏิบัติราชการ : “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนการดําเนินงานของ ปส.” 
กรณีท่ี 1 เปลี่ยนช่ือเปน “การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
การดําเนินงานของ ปส. (พ.ศ. 2563 - 2564)” 
กรณีท่ี 2 เปลี่ยนช่ือเปน “การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตรและจดัทําแผนการดําเนินงานของ ปส.  
สู Thailand 4.0” 
กรณีท่ี 3 เปลี่ยนช่ือเปน “การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ตัวช้ีวัดของ ปส. (พ.ศ. 2563 - 2564)” 

กยผ. พิจารณาจากวัตถุประสงคของกิจกรรมในโครงการ
และวัตถุประสงคของการประชุม 
 
 
 
กรณีท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย (เพ่ิม/ตดัคํา)  
ควรใหสามารถดําเนินการได 
กรณีท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
โดยสอดคลองกับช่ือและวัตถุประสงคของการประชุมตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ควรใหสามารถดําเนินการได  
กรณีท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงโดยเปนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการประชุมตามแผนปฏิบัตริาชการ  
แตไมสอดคลองกับช่ือตามแผนปฏบัิติราชการ  
ควรขออนุมัติเปลี่ยนช่ือการประชุม 

4 กิจกรรมจดัประชุมกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 
จํานวน 1 ครั้ง แตหนวยงานเสนอขออนุมัติจัดประชุม
เตรียมการกอนการประชุม หรือจดัประชุมสรุปผลหลังการ
ประชุมเพ่ิมเติม  
โดยอยูในวงเงินงบประมาณรวมของกิจกรรม 

กิจกรรมท่ีขออนุมัตจิัดเพ่ิมเปนการจัดประชุมเตรียมการ 
หรือการประชุมสรุปผล ซึ่งจะทําใหกิจกรรมหลัก 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายในวงเงินเดิม  
ควรใหสามารถดําเนินการได 

  
มติท่ีประชุม 
1. รับทราบแนวทางการปรบัแผนการดาํเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.  ให ผอ.กอง และผูรับผิดชอบโครงการ พิจารณาแนวทางการปรับแผนการดําเนินงานโครงการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ จะนําเรื่องแนวทางการ5 

ปรับแผนการดําเนินงานฯ ไปพิจารณาในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานของ ปส. 
ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี 7 – วันเสารท่ี 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนดแปซิฟก ซอฟเฟอริน รีสอรทแอนดสปา 
จังหวัดเพชรบุรี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องอ่ืนๆ  10 

- ไมมี 

 ประธานนัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 2/2562 ในชวงกลางเดือนมีนาคม 2562 และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑6.3๐ น.   
 15 

 
              นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข 

นางสาวธนวรรณ  แจมสวุรรณ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 20 

 นางสุชิน  อุดมสมพร 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


