
ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  

ครั้งที่ 3/2564 
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 
 

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

ระเบยีบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ (ถ้ามี) 
  
ระเบยีบวาระที่ 2 : เรื่องการรบัรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ทราบ 

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ปส.       
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

 3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 3.3 การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ไตรมาสที่ 4 
 3.4 การขยายระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
ระเบยีบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่พิจารณา  
 4.1 ผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 4.2 งบประมาณเหลือจ่ายของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2564  
   
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ  

5.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะอนุกรรมาธิการ
รัฐวิสาหกิจ วทิยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และทุนหมนุเวียน ปรับลด 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 5.2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

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

สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่ 

 
หรือ  https://qrgo.page.link/HLC1P 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  

ครั้งที่ 3/2564 
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะท างานฯ
พิจารณาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และมีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จ านวน 1 ราย คือ 
 นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ เลขานุการกรม ข้อแก้ไขในหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 5 ให้แก้ไข
เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขในรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด      
ดังเอกสารประกอบวาระท่ี 2) 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 2/2564 
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 14.30 น. 

ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. 5 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
2.  นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะท างาน 
3.  นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รองประธานคณะท างาน 10 
4.  นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้อ านวยการกองตรวจสอบ คณะท างาน 
   ทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. นางดารุณ ี พีขุนทด ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ คณะท างาน 
   และมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย 
6.  นายรุจจพัน เกตุกล่ า ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี คณะท างาน 15 
7. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ เลขานุการกรม คณะท างาน 
8. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย คณะท างาน 
9. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท างาน 
10.  นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย์ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
11. นายกิตติศักดิ ์ ชัยสรรค์ หัวหน้าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค คณะท างาน 20 
12. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะท างานและ 
    เลขานุการ 
13. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ คณะท างานและ 
   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางผกานันท์ เมฆวิไล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง คณะท างานและ 25 
   ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวอ าไพรวัลย์ วรรณชา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุ คณะท างานและ 
   ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายยุทธนา   ตุ้มน้อย รักษาราชการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู 30 
2.  นายวิทิต ผึ่งกัน รักษาราชการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   การประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 
3.  นายรุ่งธรรม ทาค า รักษาราชการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   ความปลอดภัยทางรังสี 
4.  นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 35 
5. นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
7.  นางสาวหริเนตร มุง่พยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
8.  นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
9. นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 40 
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10. นางสาวชลาทิพย์  เกื้อกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
11.  นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
12. นางรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
13.  นางสาวนาฏนลิน ศาสตรี นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
14. นางสาวกาหลง อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 5 
15. นางสาวกมลพร ภักด ี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
16. นางสาวอัญชลี คงศรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
17. นางศันสนีย์ บริรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นายเกษม ขาวมณ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
19.  นางสาวลีดา มิตรายน นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 10 
20. นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผา นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 
21.  นางสาวสะเราะ นิยมเดชา นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 
22. นางสาวกุลนงค์  เตชะสุริยวรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
23. นางสาวนุชจรีย์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
24. นางสาวชลริธร บุญประสพ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 15 
25. นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
26. นางสาวจีรนันท์ แสวงการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
27. นายนิพรรณ   แสนบุดดา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
28. นางสาววิไลพร สังเกต ุ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 
29. นางสาวยุพา นีระเด่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 20 
30. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
31. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
32. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
33. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
34.  นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 25 
35. นายนพพระคุณ คชบาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 30 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 35 
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  คณะท างาน ขอให้แก้ไข

รายงานการประชุม ในหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 7 จาก “ตัวชี้วัดนี้มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ท าให้ชะลองานตรวจสอบสถานประกอบการเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด และด าเนินการตามนโยบายของรัฐ เพราะในหลาย ๆ พื้นที่เป็นพ้ีนที่สีแดงหากมี
การออกตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการกักตัว 40 
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14 วันตามมาตรการ จึงต้องมีการยกเลิกการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเกือบทั้งหมดไป
ก่อน (ประมาณเดือนมกราคม 2564)” เป็น “ตัวชี้วัดนี้มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าแผนเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ท าให้ชะลองานตรวจสอบสถานประกอบการตามนโยบายของรัฐ 
เพราะในหลาย ๆ พ้ืนที่เป็นพ้ีนที่สีแดง หากมีการออกตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการกักตัว 14 วันตามมาตรการ (การเข้าและออกจากพ้ืนที่จะต้อง5 
ด าเนินการกักตัว 14 วันทั้งสองกรณี) จึงต้องมีการยกเลิกการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
เกือบทั้งหมดไปก่อน (ประมาณเดือนมกราคม 2564)” 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแก้ไขตามข้อคิดเห็น
ของคณะท างานเรียบร้อยแล้ว 
 10 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ปส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรการของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานในภาพรวมของ ปส. เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 37.78 (จ านวน 167.5812 ล้านบาท) 15 
และผลการเบิกจ่ายของ ปส. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามผลการเบิกจ่ายในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMIS) ร้อยละ 32.54 (จ านวน  144.3114 ล้านบาท) 
เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 42.77 (จ านวน 107.8603 ล้านบาท) ดังนี้ 

 

ประเภทงบ 

รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
รวมใช้
จ่าย

ทั้งหมด 
(%) 

คงเหลือ (ล้านบาท) งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย GFMIS อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
(ล้านบาท) 
(จองเงิน) 

(ล้านบาท) (%) 

งบบุคลากร 117.7963 58.0475 49.28 - 49.28 30.2997 
งบด าเนินงาน 47.8688 14.5964 30.49 7.0801 45.28 16.9707 
งบเงินอุดหนุน 62.1900 25.2999 40.68 - 40.68 18.6250 
งบรายจ่ายอื่น 1.1498 - - 0.0080 0.70 0.7894 
งบลงทุน 214.5195 46.3676 21.61 132.8397 83.54 - 
รวม 443.5244 144.3114 32.54 139.9278 64.09 66.6948 

เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 252.1717 56.86    
เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 107.8603 42.77    

 20 
 
 
 
 
 25 
 
 

 

เป้าหมายเดือนมีนาคม 

ภาพรวม 56.85 % 

รายจ่ายประจ า 50.00 % 
 

รายจ่ายลงทุน 64.18 % 
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 หากพิจารณาในภาพรวมงบบุคลากรสามารถเบิกจ่ายได้ปกติ ส่วนงบด าเนินงานผลการเบิกจ่ายยังต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย ส าหรับงบอุดหนุนยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็น 
3 งวด จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนได้  ซึ่งน าตรมาสที่ 3 – 4 จะได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งหมด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ในส่วนของงบรายจ่ายอ่ืนไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ และ กปท. แจ้งว่าจะไม่มีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีการโอนงบประมาณส่วนนี้5 
เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ในส่วนของงบลงทุน    ที่เบิกจ่ายล่าช้าคือ
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน ดังตาราง 

กอง 

รายจ่ายประจ า 
(เป้าหมาย 50.00 % / ผล 42.77 %) 

รายจ่ายลงทุน 
(เป้าหมาย 64.18 % / ผล 21.61 %) 

ภาพรวม 
(เป้าหมาย 56.85 % / ผล 32.54 %) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

% 
เบิกจ่าย

จริง 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

% 
เบิกจ่าย

จริง 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

% 
เบิกจ่าย

จริง 
สลก. 0.2000 0.1178 58.90 -  -  -  0.2000 0.1178 58.90 

กตส. 4.5011 0.8872 19.71 24.1294 - - 28.6305 0.8872 3.10 

กอญ. 3.4968 0.0386 1.10 11.4030 0.0428 0.38 14.8998 0.0814 0.55 

กยผ. 5.1671 1.1799 22.83 26.6974 0.3500 1.31 31.8645 1.5299 4.80 

กพม. 9.2002 1.2146 13.20 7.7796 0.5765 7.41 16.9798 1.7911 10.55 

กพร. 0.1000 0.0016 1.60 -  -  -  0.1000 0.0016 1.60 

กกม. 0.2000 0.0779 38.95 -  -  -  0.2000 0.0779 38.95 

สบค. 0.9822 0.2452 24.96 141.8851  45.3323  31.95 142.8673 45.5775 45.58 

ศปส. 1.6800 0.3576 21.29 2.6250 - - 4.3050 0.3576 8.31 

พนส. 1.0000 0.4195 41.95 -  -  -  1.0000 0.4195 41.95 

ส่วนกลาง 18.9281 10.1225 53.48 -  -  -  18.9281 10.1225 53.48 

บุคลากร 120.3096 58.0475 48.25 -  -  -  120.3096 58.0475 48.25 

อุดหนุน 62.1900 25.2999 40.68 -  -  -  62.1900 25.2999 40.68 

ต่างประเทศ 1.0498 - - -  -  -  1.0498 - - 

รวม 229.0049 98.0098 42.77 214.5195 46.3016 21.58 443.5244 144.3114 32.54 

 นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะท างาน ขอให้ผู้อ านวยการกอง
และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 

  มติที่ประชุม : 
 ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  

 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
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3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2  
 ปส. มีตัวชี้วัดร่วมกระทรวงและตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
รวมทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าแผน เป็นไปตามแผน ต่ ากว่าแผน 
ประเมินผล
ไตรมาส 4 

1. ตัวช้ีวัดร่วมของ อว. 10 4 1 - 5 
๒. ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 27 9 9 3 6 
3. ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 2 4 9 5 
รวม 57 15 14 12 16 

 ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณที่ด าเนินการต่ ากว่าแผน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 5 

ตัวชี้วัด ค าอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเรจ็
ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่
ก าหนด  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ด าเนินการได้ ร้อยละ 30  
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 ปส.    
ได้แก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self – assessment)  
ตามคู่มือที่  ปส. ได้ก าหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาต) 

กตส. 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : กิจกรรมที่เกดิจาก
ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้าน
นิวเคลยีร์และรังส ี

ค่าเป้าหมาย 147 กิจกรรม ด าเนนิการได้ 90 กิจกรรม 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ปส. 
ได้แก้ปัญหาโดยจัดประชุมออนไลน์) 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละความส าเรจ็
ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน
ให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ด าเนินการได้ ร้อยละ 30 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 ปส.      
ได้แก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self – assessment)  ตาม
คู่มือที่ ปส. ได้ก าหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต) 

กตส. 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบการตดัสินใจในการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังส ี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40  ด าเนินการได้ ร้อยละ 20 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กอญ. , 
กตส., กพม. 

ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนท่ี
ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60  ด าเนินการได้ ร้อยละ 30 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กพม. 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จของ
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมลูในการ
ก ากับดูแลแบบบรูณาการ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40  ด าเนินการได้ ร้อยละ 25 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเรจ็
ของระบบ cyber security ที่มี
ประสิทธิภาพตามแผนท่ีก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40  ด าเนินการได้ ร้อยละ 25 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละความส าเรจ็ใน
การขอรับรองระบบคุณภาพการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20  ด าเนินการได้ ร้อยละ 10 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กพม. 
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ตัวชี้วัด ค าอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละความส าเรจ็ใน
การขอรับรองหน่วยผลติหรือ
จัดเตรียมวสัดุอ้างอิงทางรังสีตาม
มาตรฐาน (ISO/IEC : 17034) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 13  ด าเนินการได้ ร้อยละ 10 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กพม. 

ตัวช้ีวัดที่ 17 : ร้อยละความส าเรจ็ใน
การขอรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 
27001) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40  ด าเนินการได้ ร้อยละ 25 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละความส าเรจ็ใน
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60  ด าเนินการได้ ร้อยละ 40 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 21 : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของ ปส. 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  ด าเนินการได้ ร้อยละ 45.45 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กอญ., กพม. 
ศปส. , กพร. 

 นายรุ่งธรรม  ทาค า รักษาราชการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี สอบถาม
เกี่ยวกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. ในตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความส าเร็จของระบบ cyber security ที่มี
ประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนด มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง 
 นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างขั้นตอน
การจัดหาอุปกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามโครงการฯ ซึ่งจะส่งมอบประมาณเดือน5 
สิงหาคม – กันยายน 2564 ส่วนในระหว่างนั้นก็ได้มีการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น 
การจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยต่อไป 
 นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะท างาน จากเหตุผลของ
ตัวชี้วัดหลายๆ ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 10 
COVID – 19 จะต้องมีการปรับวิธีในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง เช่นในส่วนของห้องปฏิบัติการของ กพม. 
 นายวิทิต  ผึ่งกัน รักษาราชการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี  
ชี้แจงในส่วนของห้องปฏิบัติการบางส่วนมีความคาบเกี่ยวกับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เมื่อผลการ
ด าเนินงานของอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีล่าช้า จึงส่งผลให้ตัวชี้วัดนี้ล่าช้าตามไปด้วย และตัวชี้วัด
บางตัวไม่เคยมีการด าเนินงานมาก่อน เช่น ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการ15 
ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ ( ISO/IEC : 17043) และตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความส าเร็จในการ
ขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน (ISO/IEC : 17034) ซึ่งได้หารือกับ ผกพม. 
ในการด าเนินงานตัวชี้วัดนี้แล้ว อาจจะไม่ได้ค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากในช่วงต้นปีงบประมาณเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนการได้ตามแผนที่ก าหนด 
 นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะท างาน ควรชี้แจงให้เห็น20 
ถึงกระบวนการท างานที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ว่าเหตุใดจึง
ด าเนินการได้ต่ ากว่าแผนที่ก าหนด  
 นายรุ่งธรรม  ทาค า รักษาราชการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี สอบถาม
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี

8 of 82



ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่ก าหนด และตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด ที่มีการให้หน่วยงานประเมิน
ตนเอง (Self – assessment)  ตามคู่มือที่ ปส. ได้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ใน
รอบงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ส านักงบประมาณจะผลักดันให้ ปส. ก าหนดให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self 
– assessment)  ตามคู่มือที่ ปส. ได้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ด้วยหรือไม่ 5 
 นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะท างาน จะต้องมีการ
ระบุให้ชัดเจนว่างานใดบ้างที่ ปส. ก าหนดให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self – assessment)  ตามคู่มือที่ ปส. 
ได้ก าหนดขึ้นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต และต้องระบุให้หน่วยงานด้านความปลอดภัยทราบใน
วิธีการนี้ด้วย ในส่วนของการของบประมาณจะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจน 
 นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ปรึกษาคณะท างาน ประเด็นนี้10 
จะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากการด าเนินงานของ ปส. เป็นงานด้านเทคนิค ซึ่ง ปส. จะต้องยืนยัน
ว่าการ Self – assessment เป็นการติดตามประเมินผลปกติ การออกตรวจสถานปฏิบัติการยังมีความจ าเป็น 
จะต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนว่ากลุ่มใดสามารถใช้ Self – assessment ได้ และกลุ่มใดไม่สามารถใช้ Self – 
assessment ได้ ซึ่งประเด็นนี้ กนผ. จะต้องแจ้งประเด็นนี้ให้เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณรับทราบและเข้าใจ
เหตุผลต่างๆ ในการเสนอของบประมาณด้วย 15 
 นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี คณะท างาน  ชี้แจงว่า
แนวทาง Self – assessment ก าหนดให้ทุกหน่วยงานท า Self – assessment และรายงานให้ ปส. ทราบ    
ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ประจ าสถานปฏิบัติการที่ต้องจัดท า Self – 
assessment เป็นประจ า แต่ ปส. ยังต้องออกตรวจสถานปฏิบัติการเพ่ือประเมินความปลอดภัยเช่นเดิมส าหรับ
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 20 
 นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ปรึกษาคณะท างาน การเข้า
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการของ ปส. จะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ส่วนในงบประมาณจะต้องคงไว้เช่นเดิมด้วย 
 นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะท างาน ควรพิจารณาแบ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการท า Self – assessment ว่าจะมีกี่ % ที่จะสามารถด าเนินการด้วย
การท า Self – assessment ได้ เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานว่าสถานปฏิบัติการประเภทใดสามารถด าเนินการด้วยวิธี 25 
Self – assessment ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจัดท าได้เป็น Milestone ได ้
 นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี คณะท างาน ชี้แจงว่าในช่วง
ปลายปีงบประมาณจะมีการสัมมนาร่วมกับระหว่าง กอญ . กตส. และ กพม. ในประเด็นการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 30 
 นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะท างาน เห็นควรให้มีการ
ปรับแผนการด าเนินงานของโครงการ เนื่องจากสิ้นไตรมาสที่ 2 แล้วแต่ผลการด าเนินงานคือ ร้อยละ 30 ดังนั้น
จึงควรเร่งปรับแผนการด าเนินงานและเร่งขออนุมัติจัดประชุมได้เลย 
 นายยุทธนา  ตุ้มน้อย รักษาราชการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู ให้ข้อคิดเห็นใน
ตัวชี้วัดที่ 18 กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมีค่าเป้าหมาย 147 กิจกรรม 35 
ด าเนินการได้ 90 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60 จากการสอบถาม กปท . บางกิจกรรมเป็นเรื่องต่อเนื่อง          
หากน ามานับแต่ละกิจกรรมย่อยก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานคณะท างาน ขอให้ กปท. 
พิจารณาวิธีการการจัดเก็บตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปส. หากสิ้นไตรมาสที่ 3 ทุกหน่วยงานควรมีผลการด าเนินงานอย่างต่ าร้อยละ 60 40 
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 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก กนผ. จะต้องจัดส่งผลการด าเนินงานของ ปส. 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ สป.อว. ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ดังนั้นจึงขอข้อมูลจากหน่วยงานภายในวันที่ 5 
เมษายน 2564 เพ่ือ กนผ. จะได้ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม : 
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 5 

และมอบหมาย กปท. พิจารณาวิธีการการจัดเก็บตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ และ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. หากสิ้นไตรมาสที่ 3 ทุกหน่วยงานควรมีผลการด าเนินงานอย่างต่ าร้อยละ 60 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา  
  4.1 ผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 10 
  4.1.1 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบด าเนินงาน 

 ปส. มีงบประมาณในส่วนของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะงบด าเนินงานและงบ
รายจ่ายอ่ืนหลังจากที่มีการปรับงบประมาณบางส่วนเข้าสู่ส่วนกลางแล้ว) จ านวนทั้งสิ้น 15.7564 ล้านบาท 
ประกอบด้วยโครงการจ านวน 15 โครงการ สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปี 15 
พ.ศ. 2564 ณ 31 มีนาคม 2564 ได้ดังนี้ 

 

โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการด าเนินการ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ประจ าภูมิภาค  
(1.428 ลบ.) 

ศปส. 45.75 
(0.6533 

ลบ.) 

25.04 
(0.3576 

ลบ.)  

44.20 20.39 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-
19  จึงต้องเลื่อนการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ท า
ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. โครงการการ
พัฒนาการก ากับดูแลการ
ใช้ประโยชน์รังสีทาง
การแพทย์  
(1.3730 ลบ.) 

กอญ. 36.76 
(0.5048 

ลบ.) 

0.13 
(0.0018 

ลบ.) 
 

37.16 38.00 - งบประมาณต่ ากว่าแผนเนื่องจากเป็นการ
จัดประชุมออนไลน์และยังไม่ได้มีการจัด
ประชุมสมัมนาเกดิขึ้นในกิจกรรมที่ 1.2 แต่
มีผลการด าเนินงานสูงเนื่องจากทุกอย่างได้
จัดเตรียมไว้ท้ังหมดแล้ว รอด าเนินการจัด
ประชุมเท่าน้ัน 

3. โครงการสนับสนุน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี  
(1.5390 ลบ.) 

กพม. 67.71 
(1.0421 

ลบ.) 

20.18 
(0.3105 

ลบ.) 
 

64.05 50.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-
19  จึงต้องเลื่อนการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ท า
ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (งบประมาณอาจจะอยู่
ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
น าเสนอผลงานอยู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 
งบประมาณทอีก 50% จะสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายไดต้ามเปา้หมาย และ
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โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

งบประมาณที่ส านักงบประมาณจดัสรรมาให้
ยังไม่ครบถ้วนตามที่ขอจัดสรร) 

4. โครงการเฝ้าระวังภยั
และเตรียมความพร้อม
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี  
(1.1900 ลบ.) 

กตส. 29.52 
(0.3512 

ลบ.) 
 

8.21 
(0.0977 

ลบ.) 
 

33.88 35.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว้ 
(งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจากส านัก
งบประมาณยังไม่ครบถ้วนตามแผนท่ีขอ
จัดสรร โดยได้มีการด าเนินการเตรยีมประชุม
ยกร่าง และจะเสนอให้คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพิจารณาภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564) 

5. โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนด้าน
นิวเคลียร์และรังสไีปสู่
การปฏิบัติ  
(0.6800 ลบ.) 

กยผ. 87.50 
(0.5950 

ลบ.) 

33.75 
(0.2295 

ลบ.) 
 

54.76 55.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว้ (เดิม
มีการจัดกจิกรรมในเดือนมีนาคม 2564 
เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ได้
เลื่อนกิจกรรมไปจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2564 และปรับแผนการด าเนินงานในส่วน
ที่ยังไม่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน) 

6. โครงการขับเคลื่อน
การด าเนินการตาม
พันธกรณีและพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ
ไทย (1.1407 ลบ.) 

กยผ. 12.80 
(0.1460 

ลบ.) 

1.92 
(0.0219 

ลบ.) 
 

20.35 25.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว้ 
(เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากมีการจดัประชุมออนไลนแ์ละจัด
ประชุมภายใน ปส. เนื่องจากต้องยกเลิกการ
ประชุม ณ สถานท่ีเอกชนท่ีเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19  คาดว่าจะใช้
งบประมาณน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ จะมีการ
ปรับแผนการใช้งบประมาณต่อไป) 

7. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี  
(1.1092 ลบ.) 

กยผ. 90.11 
(0.9995 

ลบ.) 

47.62 
(0.5282 

ลบ.) 
 

50.00 50.00 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  
(การเบิกจ่ายงบประมาณอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินงาน) 

8. โครงการส่งเสรมิ
และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับนิวเคลยีร์ 
(0.6970 ลบ.) 

กยผ. 65.28 
(0.4550 

ลบ.) 

5.50 
(0.0384 

ลบ.) 
 

65.28 65.28 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  
(การเบิกจ่ายงบประมาณอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินงาน) 

9. โครงการสร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
(0.6800 ลบ.) 

กยผ. 85.11 
(0.5787 

ลบ.) 

49.46 
(0.3364 

ลบ.) 
 

80.00 80.00 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
(งบประมาณที่ส านักงบประมาณจดัสรรมาให้
ยังไม่ครบถ้วนตามที่ขอจัดสรร) 
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โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

10. โครงการพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ 
(0.8934 ลบ.) 

กตส. 53.36 
(0.4768 

ลบ.) 

40.56 
(0.3624 

ลบ.) 
 

62.18 63.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว้  
(การเบิกจ่ายงบประมาณอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินงาน) 

11. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียรส์ู่
ภูมิภาคอาเซียน 
(1.2160 ลบ.) 

กพม. 42.76 
(0.5200 

ลบ.) 

40.42 
0.4916 

ลบ.) 
 

42.99 65.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว้  
(การเบิกจ่ายงบประมาณอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 – 4 อยู่ระหว่าง
พิจารณาว่าจะจดัสัมมนาที่จังหวัดใด ) 

12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
และโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญ
การวัดปรมิาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีตาม
มาตรฐานสากล 
(2.0486 ลบ.) 

กพม. 96.96 
(1.9864 

ลบ.) 

7.32 
(0.1499 

ลบ.) 
 

88.76 40.00 - เนื่องจากใน 2 ไตรมาสแรก สงป. จัดสรร
งบประมาณของโครงการมาจ านวน 50% 
จึงท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว ้(มีการขออนุมต้ิงบประมาณไป
แล้ว 56% และการจัดสัมมนาครัง้ที่ 2 
เปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์ตามความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม) 

13. โครงการการ
พัฒนาผลึกอะลูมิเนยีม
ออกไซต์เตมิคาร์บอน 
(Al2O3:C) หรือ
เทียบเท่าส าหรับการวัด
ปริมาณรังสีประจ าตัว
บุคคล (0.1462 ลบ.) 

กพม. 79.48 
(0.1162 

ลบ.) 

12.11 
(0.0177 

ลบ.) 
 

20.00 25.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว้  
(อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์) 

14. โครงการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐาน
การวัดปรมิาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ 
(0.9775 ลบ.) 

กพม. 10.23 
(0.1000 

ลบ.) 

- 
(0.000 

ลบ.) 
 

10.23 - อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารปฏบิัติการ
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี (เป็นการขนย้าย
เครื่องมือท้ังหมดของ กพม. ในอาคาร 1 
ไปสู่อาคารปฏิบตัิการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
(ช้ันใต้ดิน และช้ัน 7) คาดว่าจะมกีาร
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4) 

15. โครงการพัฒนา
งานตรวจสอบโดย
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐตามนโยบาย 
Safety Thailand 
(0.6375 ลบ.) 

กตส. 22.01 
(0.1403 

ลบ.) 

4.75 
(0.0303 

ลบ.) 
 

22.01 26.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว้ (อยู่
ระหว่างการด าเนินงานจัดประชุม 
workshop ที่ จ. ระยอง ร่วมกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

 หมายเหตุ :  เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ใน 2 ไตรมาสแรก 
ภาพรวมเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งจะน าเงินงบอุดหนุนเข้ามาค านวณด้วย ดังนั้นเพ่ือให้การ
ปรับยอดเงินงบประมาณภาพรวมของ ปส. เป็นไปตามมาตรการที่ส านักงบประมาณก าหนด จึงต้องมีการจัดสรร
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งบประมาณของบางโครงการใน 2 ไตรมาสแรกให้งบประมาณน้อยกว่าในแผนปฏิบัติราชการที่เจ้าของโครงการ
ก าหนดมา (การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปส . ด าเนินการก่อนที่มาตรการของส านักงบประมาณจะก าหนด    
แต่หากจัดท าแผนปฏิบัติราชการพร้อมกับมาตรการของส านักงบประมาณก็จะไม่สามารถด าเนินการจัดส่ง
แผนปฏิบัติงานของ ปส. ในภาพรวมให้ส านักงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด) 

 ทั้งนี้ หากโครงการใดใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรใน 2 ไตรมาสแรกครบแล้ว แต่ยังมีกิจกรรมที่จะต้อง5 
ด าเนินการ สามารถขอยืมเงินกองกลางของ ปส. มาด าเนินการตามกิจกรรมก่อน และเมื่อโครงการได้รับจัดสรร
งบประมาณในงวดที่ 2 (ไตรมาส 3 วงเงิน 98.7523 ลบ. ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ก็ให้ฝ่ายคลังตัดยอด
งบประมาณคืนกองกลาง ปส. ต่อไป 

 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน 

 รายการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ปส. จ านวน 38 รายการ มีสถานะ ดังนี้ 10 

วงเงินรายการ 

กลุ่ม 1 ลงนามสัญญาแล้ว 
(6 รายการ) 

กลุ่ม 2 ยังไม่ลงนามสัญญา 
(32 รายการ) 

1.1 ตรวจรับงาน/
ของ/เบิกจ่ายแล้ว 

1.2 อยู่ระหว่างด าเนินงาน/
รับของ และทยอยเบิกจ่าย

ตามงวดงาน 

2.1 ราคากลาง/
TOR 

2.2 เห็นชอบรายงานขอ
ซ้ือขอจ้าง/ประกวดราคา/

สอบราคา 

2.3 พิจารณาผล 
และรอลงนาม

สัญญา 
รวม 4 รายการ 7 รายการ - 25 รายการ 2 รายการ 

< 1 ลบ. 4 รายการ 7 รายการ - 16 รายการ - 
1 – 500 ลบ. - - -  9 รายการ 2 รายการ 

 รายการงบลงทุนที่เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 4 รายการ  

รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญา  
(ลบ.) 

วันที่ส่งมอบของ 

1. เครื่องดดูจ่ายสารละลาย (กพม.) 0.0320 0.0320 11 ม.ค. 64 
2. ตู้ดดูความชื้นไฟฟ้า (กพม.) 0.1350 0.1350 25 ก.พ. 64 
3. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กพม.) 0.0500 0.0500 7 มี.ค. 64 
4. ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัเก็บเอกสารคณุภาพ e-SMART ISO 
(กพม.) 

0.3595 0.3595 21 ก.พ. 64 

รวมท้ังสิ้น 0.5765 0.5765 - 

 รายการงบลงทุนที่ลงนามสัญญา จ านวน 7 รายการ  

รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญา  
(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญาคงเหลือ 

(ลบ.) 
1. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (กพม.) 0.2031 0.2031 - 
2. ระบบตรวจสอบทางรังสีกรณีฉกุเฉินทางรังสี 9.0294 8.9950 0.0344 
3. เครื่องวิเคราะหไ์อโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา 2.6000 2.5500 0.0500 
4. ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (กยผ.) 0.5000 0.5000 - 
5. ระบบตรวจจับทางรังสี ส าหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ 12.5000 12.4769 0.0231 
6. ซอฟต์แวรส์ าหรับใช้กับเครื่อง Gamma Spectrometry 1.5000 1.4500 0.0500 
7. ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏบิัติการทางรังส ี 2.6250 2.5700 0.0550 
รวมท้ังสิ้น 28.9575 28.7450 0.2125 

13 of 82



 รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จ านวน 27 รายการ 

รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
สถานการณ์ด าเนินการ 

คาดว่าจะลงนาม
สัญญา 

1. ระบบวเิคราะห์รังสีบีตา-
แอลฟาแบบลิควดิซินทิลเลชัน  
(กพม.) 

5.5000 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมือ่วันท่ี 24 มี.ค.64  
ครบอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวันท่ี 2 เม.ย.64 

ภายในวันท่ี 21 เม.ย 
2564 

2. ระบบก ากับดูแลและบรูณา
การข้อมูลการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้ก ากับดูแลของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(กอญ.) 

5.3500 - ลปส. ลงนามหนังสือแจ้งท าสัญญาวันที่ 30 ม.ีค.64 
บริษัทแจ้งว่าจะเข้ามาท าสัญญาวนัท่ี 7 เม.ย.64 

7 เม.ย. 64 

3. ระบบการจดัการข้อมลูการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 

6.0530 - ลปส. ลงนามหนังสือแจ้งท าสัญญาวันที่ 30 ม.ีค.64 
บริษัทแจ้งว่าจะเข้ามาท าสัญญาวนัท่ี 7 เม.ย.64 

7 เม.ย. 64 

4. อุปกรณส์ าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก (กยผ.) 

1.1400 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือนเมษายน 
2564 

5. เครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่าย แบบท่ี 2 (กยผ.) 

2.1000 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

6. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
(กยผ.) 

0.1400 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

7. อุปกรณป์้องกันเครือข่าย 
(Next Generation Firewall) 
แบบท่ี 2 (กยผ.) 

2.0000 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

8. อุปกรณจ์ัดเก็บ Log File 
ระบบเครือข่าย แบบท่ี 3 
(กยผ.) 

0.8500 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

9. อุปกรณป์้องกันและ
ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) 
(กยผ.) 

2.8000 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

10. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก
เว็บไซต์ (Web Application 
Firewall) (กยผ.) 

1.0600 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แกนหลัก (Core Switch) 
(กยผ.) 

2.0000 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
(กยผ.) 

6.0000 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

13. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจด้านการ

5.0000 - ลปส. ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR วันท่ี     
15 ก.พ.64 คณะกรรมการฯ รายงานผลการจัดท า TOR 
เมื่อวันท่ี 29 มี.ค.64 

ภายในเดือน 
พฤษภาคม 2564 
(อาจจะปรับเข้า 
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รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
สถานการณ์ด าเนินการ 

คาดว่าจะลงนาม
สัญญา 

บริหารจดัการการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์และรังสี (กยผ.) 

พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ พ.ศ. 
2564) 

14. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
(กยผ.) 

0.4400 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

15. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED ส ี(กยผ.) 

0.0450 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

16. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 
๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) (กยผ.) 

1.9500 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

17. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย (กยผ.) 

0.2736 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

18. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 
(กยผ.) 

0.1540 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

19. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า (กยผ.) 

0.0243 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

20. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ (กยผ.) 

0.0303 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

21. โทรทัศน์ แอล อี ดี  
(LED TV) แบบ Smart TV 
(กยผ.) 

0.0253 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

22. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 kVA (กยผ.) 

0.0174 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

23. เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
ประมวลผล (กยผ.) 

0.0690 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

24. สแกนเนอรส์ าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 (กยผ.) 

0.0540 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

25. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) (กยผ.) 

0.0021 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

26. จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว (กยผ.) 

0.0084 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 
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รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
สถานการณ์ด าเนินการ 

คาดว่าจะลงนาม
สัญญา 

27. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั 
(กยผ.) 

0.0140 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมือ่วันท่ี 31 มี.ค.64   
ครบก าหนดอุทธรณผ์ลการจัดซื้อวนัท่ี 12 เม.ย.64 

ภายในเดือน เมษายน 
2564 

รวมท้ังสิ้น 43.1004   

 การเบิกจ่ายงบประมาณอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

งวดงาน แผนการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน 
งวดงาน 23 – 31 แผน 141.8851 ล้านบาท 

ผล 45.3323 ล้านบาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 26 – 31 

(ส่งมอบงานได้งวดที่ 25 เรยีบร้อยแล้ว) 
 

 4.1.2 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการติดตามผลการด าเนินงานจากคณะท างานขับเคลื่อน
งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่          5 
29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด และผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน      
ที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้ 

โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการก ากับดูแล
ความปลอดภัยในสินคา้
อุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 
(0.4015 ลบ.) 

กพม. 76.11 
(0.3056 

ลบ.) 

3.74 
(0.0150 

ลบ.) 
  

68.93 20.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

2. โครงการศึกษา
พฤติกรรมการ
เคลื่อนย้ายของ NORM 
เพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
(0.2685 ลบ.) 

กพม. 60.37 
(0.1621 

ลบ.) 

13.80 
(0.0370 

ลบ.) 
 

60.39 - - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ผลการด าเนินงาน
ประมาณ 20%) 

3. โครงการก ากับดู
ความปลอดภัยการ
จัดการกากกัมมันตรังสี
ในอุตสาหกรรมเศษ
โลหะ (1.0000 ลบ.) 

กตส. 44.26 
(0.4426 

ลบ.) 

2.20 
(0.0220 

ลบ.) 
 

44.26 25.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

4. โครงการพัฒนา
โปรแกรมสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
(0.1500 ลบ.) 

กพม. 100 
(0.1500 

ลบ.) 
 

- 
(0.0000 

ลบ.) 
 

100.00 40.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (อยู่ระหว่าง
เปรียบเทยีบผลการทดสอบ) 
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โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

5. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียรด์้าน
การประเมินความ
ปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัย 
(0.3341 ลบ.) 

กอญ. 21.45 
(0.0717 

ลบ.) 

4.49 
(0.0150 

ลบ.) 
 

14.75 35.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว ้

6. โครงการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดจาก
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม  
(0.7944 ลบ.) 

กพม. 53.89 
(0.4281 

ลบ.) 

6.53 
(0.0518 

ลบ.) 
 

47.94 25.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

7. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และ
การเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางรังสีต่อสุขภาพ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม  
(1.9299 ลบ.) 

กพม. 47.09 
(0.9087 

ลบ.) 

- 
(0.0000 

ลบ.) 
 

51.01 50.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (มีการขออนุมัติ
งบประมาณแล้ว 50%) 

8. โครงการพัฒนา
ระบบวัดรังสีเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการตรวจวัด
และประเมินระดับรังสี
ในสิ่งแวดล้อมส าหรับ
พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
(1.0000 ลบ.) 

กพม. 63.99 
(0.6398 

ลบ.) 

19.60 
(0.1960 

ลบ.) 
 

66.76 20.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์) 

 4.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ของ ปส. (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 ปส. มีงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 92,949,258.70 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 26,595,402.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.61 คงเหลือ 
66,353,856.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.39 สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ (ทีข่อ
กัน/ขยาย) (บาท) 

เบิกจ่าย คงเหลือ (บาท) 
(บาท) % 

ปี พ.ศ. 2563 รวมท้ังสิ้น 92,949,258.70 26,595,402.70 28.61 66,353,856.00 
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว 
30 รายการ 

25,979,802.00 25,979,802.00 100.00 - 
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รายการ งบประมาณ (ทีข่อ
กัน/ขยาย) (บาท) 

เบิกจ่าย คงเหลือ (บาท) 
(บาท) % 

ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 5 รายการ 

66,969,456.70 615600.70 0.92 66,353,856.00 

1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

200,456.70 28,000.70 13.97 172,456.00 

2. เครื่องฉายรังสีแกมมา
ระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 ชุด  

38,000,000.00 0.00 
ก าหนดส่งมอบของ  

30 ต.ค. 64  
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 

(ต้องส่งมอบ 30 ก.ย.64) 

0.00 38,000,000.00 

3. ระบบวดักัมมันตภาพรังสี
ปฐมภูมิ 4Pi Coincidence 
counter จ านวน 1 ระบบ 

12,800,000.00 0.00 
ก าหนดส่งมอบของ  

24 เม.ย. 64  
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 

0.00 12,800,000.00 

4. ระบบการเสรมิสร้าง
สมรรถนะและเพิ่มพูนศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสีออนไลนด์้วยตนเอง (Smart 
RSO) จ านวน 1 ระบบ 

1,469,000.00 587,600.00 40.00 881,400.00 

5. ระบบเคลือบสุญญากาศชนิด
แมกนีตรอนสปัตเตอร์ริ่งร่วม
ไฟฟ้ากระแสตรงและคลื่นวิทยุ
รพร้อมระบบอ่านค่าการ
เปล่งแสง จ านวน 1 ชุด 

14,500,000.00 0.00 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคา วันที ่31 มี.ค.64 

ครบอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือ 
วันที 12 เม.ย.64 

0.00 14,500,000.00 

 มติที่ประชุม : 
 ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 1. ขอให้ทุกโครงการเร่งด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

และเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 5 
 2. หากมีการจัดงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัดขอให้ทุกหน่วยงานแจ้ง ศปส. เพ่ือร่วมด าเนินการในส่วน 

ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 3. ผลการด าเนินงานของโครงการด้านการวิจัย สกสว. จะมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง

ใกล้ชิด ซึ่งจะมีผลต่อการขอจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีด้วย จึงขอให้เจ้าของโครงการจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้ครบถ้วน 10 

 4. ขอให้ทุกหน่วยงาน ติดตามและเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก าหนดไว้  

 5. ขอให้ กพม. วางแผนการด าเนินงานน าเครื่องมือเข้ามาติดตั้งในอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี (เครื่องฉายรังสีแกมมาระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด, ระบบวัดกัมมันตภาพรังสีปฐม
ภูมิ 4Pi Coincidence counter จ านวน 1 ระบบ และ ระบบเคลือบสุญญากาศชนิดแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริ่ง15 
ร่วมไฟฟ้ากระแสตรงและคลื่นวิทยุรพร้อมระบบอ่านค่าการเปล่งแสง จ านวน 1 ชุด) 
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 6. ขอทุกหน่วยงานเร่งด าเนินงานงบลงทุนให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพ่ือจะได้ทราบงบประมาณเหลือจ่าย
และน ามาใช้จ่ายในรายการที่ส าคัญของส านักงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่าตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว65 ลงวันที่ 9 5 
มีนาคม 2564 เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 
และไตรมาสที่ 4 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5.1 โดยส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 3 
และ 4 ตามแผนของหน่วยงาน และไม่ต้องจัดท าค าขออนุมัติการจัดสรรส่งไปยังส านักงบประมาณ เบื้องต้น กยผ.
กนผ. และ สลก.กบค. ได้ร่วมกันจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านัก
งบประมาณให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ (จะแจ้งเวียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป) ดังนี้  10 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภท

งบประมาณ 
พ.ร.บ. 2564 จัดสรรครั้งที่ 1  

(ไตรมาสที่1 +2) 
จัดสรรครั้งที่ 2  
(ไตรมาส 3) 

จัดสรรครั้งที่ 3  
(ไตรมาส 4) 

งบประมาณ ค่า % งบประมาณ ค่า % งบประมาณ ค่า % งบประมาณ ค่า % 
งบรายจ่าย
ประจ า 

229.0049 100 114.5024 50 57.3734 25.05 57.1291 24.95 

งบลงทุน 214.5195 100 137.6693 64.18 41.3789 19.29 35.4713 16.54 

รวม 443.5244 100 252.1717 56.86 98.7523 22.27 92.6004 20.88 

 มติที่ประชุม : 
รับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 

และมอบหมาย กนผ. แจ้งเวียนการได้รับจัดสรรงบประมาณรายโครงการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

5.2 การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15 
 ตามที่ส านักงบประมาณได้มีการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 3 จ านวน 25% และจัดสรรเงิน
งบประมาณในไตรมาสที่ 4 จ านวน 25% เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สลก.กบค.     
จึงขอก าหนดแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ดังนี้ 
 

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 
ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน ภายในวันที่ .. 

1 ส านัก กอง ศูนย์ ด าเนินการขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณส าหรับรายการ
ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนถึงสิ้นปีงบประมาณใน
ทุกรายการ ดังนี้  
1. การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างด าเนินงานต่าง ๆ  
2. การขออนุมัติจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
3. การขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
5. กรณีอ่ืน ๆ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพาหนะเดินทาง 

ค่าลงทะเบียน เป็นต้น 

25 มิ.ย. 
2564 
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แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 
ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน ภายในวันที่ .. 

โดยหากเป็นรายการที่ใช้จากงบโครงการ ให้จัดส่ง กนผ. ภายในวันที่        
22 มิ.ย. 2564 หากเป็นงบภารกิจพื้นฐานให้จัดส่ง กบค. โดยตรง 
ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564 

2 ปิดการขอใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(เว้นแต่มีรายการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจทราบล่วงหน้า จะเปิดรับเรื่อง      
เป็นกรณีไป) 

28 มิ.ย. 
2564  

เป็นต้นไป 
3 สรุปเงินเหลือจ่ายภาพรวมของ ปส. 12 ก.ค. 

2564 
 

 มติที่ประชุม : 
ขอให้ทุกโครงการที่ของบประมาณกับส านักงบประมาณปรับแผนการด าเนินงาน (ปรับแผนใน

ภาพรวมของทั้งโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ และน าเสนอผู้บริหารโดยไม่ต้อง
ผ่าน กนผ. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้เจ้าของโครงการสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด) 5 
โดยหากเป็นรายการที่ใช้จากงบโครงการให้จัดส่ง กนผ. ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 หากเป็นงบภารกิจพ้ืนฐาน   
ให้จัดส่ง กบค. โดยตรง ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564 และปิดการขอใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เว้นแต่มีรายการ
จ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจทราบล่วงหน้าจะเปิดรับเรื่องเป็นกรณีไป) ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564 

5.3 กรอบวงเงินค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ ปส.  
 1. ปส. ได้เสนอค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านส านักงบประมาณ (สงป.) จ านวน 10 
780.8850 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ให้ปรับลดวงเงิน จ านวน 
367.9688 ล้านบาท ดังนั้น ปส. จึงมีกรอบวงเงินงบประมาณที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
จ านวน 412.9162 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ พ.ร.บ.ปรับฐาน 

ปี 64 
งบประมาณ  

(ค าขอ) 
ปรับลดตามมติ 

ค.ร.ม. 
คงเหลือได้รับตาม

มติ ค.ร.ม.  
รวมทั้งสิ้น 443.5244 780.8850 367.9688 412.9162 
1. งบบุคลากร 117.7963 123.8595 5.2747 118.5848 
2. งบด าเนินงาน 47.8688 135.2303 102.2745 32.9558 
3. งบลงทุน 214.5195 442.5531 237.9393 204.6138 
    ครุภัณฑ ์ 72.6344 379.6240 206.2640 173.3600 
    สิ่งก่อสร้าง 141.8851 62.9291 31.6753 31.2538 
4. งบเงินอุดหนุน 62.1900 75.2071 18.4453 56.7618 
5. งบรายจ่ายอ่ืน 1.1498 4.0350 4.0350 - 

  15 
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 2. ปส. ได้เสนอค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จ านวน 10 โครงการ วงเงิน 10.76122 ล้านบาท และ สกสว. ได้
แจ้งให้ ปส. ปรับลดวงเงินค าขอเบื้องต้น จ านวน 4.76122 ล้านบาท ดังนั้น ปส. จึงมีกรอบวงเงินจะเข้าสู่การ
พิจารณาของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) จ านวน 6.0000 ล้านบาท  มีรายละเอียดดังนี้  5 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (ล้านบาท) 
ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

รวมงบประมาณ  0.7800 3.0004 2.2196 6.0000 
1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ
เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี และการเฝ้าระวังผลกระทบทาง
รั ง สี ต่ อ สุ ข ภ า พ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

กพม. 
(ยุทธนา  
ตุ้มน้อย) 

0.1800 0.6931 1.0973 1.9704 

2. โครงการก ากับดูแลความปลอดภัย
ในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ 

กพม. 
(กิตติศักดิ์ 
ชัยสรรค์) 

0.2700 0.1264 0.2400 0.6364 

3. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการตรวจวัดและการ
ประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อมส าหรับ
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 

กพม. 
(สมบูรณ์ 

โตอุตชนม์) 

- 0.5644 0.2077 0.7721 

4. โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่ อนย้ ายของ NORM เ พ่ือการ
บริหารจัดการพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 

กพม. 
(อภิสรา 
เจริญศรี) 

- 0.4480 - 0.4480 

5. โครงการก ากับดูแลความปลอดภัย
ก า ร จั ด ก า รก ากกั มมั น ต รั ง สี ใ น
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

กตส. 
(ชัธภฤดา 
อัศวภูไชย) 

- 0.5141 0.0745 0.5886 

6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพใน
การก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ด้านการ
ประเมินความปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

กอญ. 
(ปานทิพย์ 
อัมพรรัตน์) 

0.1500 0.0576 0.0050 0.2126 

7. โครงการประเมินผลการได้รับรังสี
ของผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

กพม. 
(นาฏนลิน 
ศาสตรี) 

0.1800 0.2289 0.2691 0.6780 

8 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของ
ป ร ะ เ ท ศ ด้ า น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
นิวเคลียร์ 

กพม. 
(หริเนตร  

มุ่งพยาบาล) 

- - 0.3080 0.3080 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (ล้านบาท) 
ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

9. โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดหา
ค่าปริมาณรังสีด้วยหัววัดชนิดโซเดียม
ไอโอไดด์ (NaI) โดยการปรับเทียบกับ
หัววัดชนิดเซมิคอนดักเตอร์ (HPGe) 

กพม. 
(ศรีสวรรค์  

สมคิด) 

- 0.1930 0.0180 0.2110 

10. โครงการการลดปริมาณรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานกับวัสดุกัมมันตรังสีชนิด
ไม่ปิดผนึกค่ากัมมันตภาพสูง 

กตส. 
(กนกพร   
ธรฤทธิ์) 

- 0.1749 - 0.1749 

 นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์  เลขานุการกรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างการหารือกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือด าเนินการแยกจ้าง 
รายการเช่ารถยนต์ และรายการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 

มติที่ประชุม : 
1. รับทราบกรอบวงเงินค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ ปส.  และให้ทุกหน่วยงาน5 

ประมาณการค่า MA ระบบทุกระบบใน ปส. เพ่ือจะหารือการด าเนินการร่วมกันต่อไป 
2. ก าหนดการประชุมคณะท างานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 
ประธานกล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุมเวลา ๑3.00 น. 10 

 
 
 

 
 15 
 

นางสาวจีระนันท์  เจียกวัฒนา 
นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 20 
 
 

 นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อทราบ 

๓.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ปส.       
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

มาตรการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานใน
ภาพรวมของ ปส. เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

1.1 ให้หน่วยงานด าเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการ  
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หน่วย : ล้านบาท  
ประมาณการรายจ่าย รวม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ภาพรวม 443.5244 84.5905 167.5812 131.2643 60.0884 

ประมาณร้อยละ 100.00 19.07 37.78 29.60 13.55 
รายจ่ายประจ า 229.0049 67.0289 47.4735 77.6512 36.8513 

ประมาณร้อยละ 100.00 29.27 20.73 33.91 16.09 
รายจ่ายลงทุน 214.5195 17.5616 120.1077 53.6131 23.2371 

ประมาณร้อยละ 100.00 8.19 55.99 24.99 10.83 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 86.45 (จ านวน 383.4360 ล้านบาท) 
และผลการเบิกจ่ายของ ปส. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามผลการเบิกจ่ายในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMIS) ร้อยละ 52.42 (จ านวน  232.5035 ล้านบาท) เบิกจ่าย
ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 39.36 (จ านวน 150.9325 ล้านบาท) ดังนี้ 

 

ประเภทงบ 

รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
รวมใช้
จ่าย

ทั้งหมด 
(%) 

คงเหลือ (ล้านบาท) งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย GFMIS อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
(ล้านบาท) 
(จองเงิน) 

(ล้านบาท) (%) 

งบบุคลากร 117.7963 87.5700 74.34 - 74.34 0.7771 
งบด าเนินงาน 47.8688 20.9233 43.71 12.0025 68.78  5.3336 
งบเงินอุดหนุน 62.1900 43.9245 70.63 - 70.63 0.0004 
งบรายจ่ายอื่น 1.1498 0.0004 0.03 - 0.03 0.7970 
งบลงทุน 214.5195 80.0853 37.33 96.5538 82.34 2.9561 
รวม 443.5244 232.5035 52.42 108.5563 76.90 9.8642 
เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 383.4360 86.45    

เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 150.9325 39.36    

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายและผล 
เดือนมิถุนายน 64 

ภาพรวม 86.45 % 
ผลภาพรวม 52.42 % 

รายจ่ายประจ า 83.91 % 
ผลรายจา่ยประจ า 

66.56% 

รายจ่ายลงทุน 89.17 % 
ผลรายจา่ยลงทนุ 

37.33% 

4.34
13.17

18.91
24.09

37.01
42.77 47.82 61.22

66.56

0

14.07
14.12

14.2
14.44

21.61

36.28

36.28 37.33

2.24
13.6

16.6

19.31
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ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน ดังตาราง 

กอง 

รายจ่ายประจ า 
(เป้าหมาย 83.91 % / ผล 66.56 %) 

รายจ่ายลงทุน 
(เป้าหมาย 89.17 % / ผล 37.33 %) 

ภาพรวม 
(เป้าหมาย 86.45 % / ผล 52.42 %) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

% 
เบิกจ่าย

จริง 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

% 
เบิกจ่าย

จริง 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

% 
เบิกจ่าย

จริง 
สลก. 0.2000 0.1771 88.55 -  0.4160 -  0.2000 0.5931 296.55 

กตส. 4.5011 1.1667 25.92 24.1294 - - 28.6305 1.1667 4.08 

กอญ. 3.4968 0.1122 3.21 11.4030 0.8419 7.38 14.8998 0.9541 6.40 

กยผ. 5.1671 1.5524 30.04 26.6974 - - 31.8645 1.5524 4.87 

กพม. 9.2002 1.9955 21.69 7.7796 2.0265 26.05 16.9798 4.0220 23.69 

กพร. 0.1000 0.0078 7.80 -  -  -  0.1000 0.0078 7.80 

กกม. 0.2000 0.1503 75.15 -  -  -  0.2000 0.1503 75.15 

สบค. 0.9822 0.6949 70.75 141.8851  76.8008  54.13 142.8673 77.4957 54.24 

ศปส. 1.6800 0.5133 30.55 2.6250 - - 4.3050 0.5133 11.92 

พนส. 1.0000 0.4716 47.16 -  -  -  1.0000 0.4716 47.16 

ส่วนกลาง 18.9281 14.0815 74.39 -  -  -  18.9281 14.0815 74.39 

บุคลากร 120.3096 87.5701 72.79 -  -  -  120.3096 87.5701 72.79 

อุดหนุน 62.1900 43.9245 70.63 -  -  -  62.1900 43.9245 70.63 

ต่างประเทศ 1.0498 0.0004 0.04 -  -  -  1.0498 0.0004 0.04 

รวม 229.0049 152.4183 66.56 214.5195 80.0852 37.33 443.5244 232.5035 52.42 

 สลก. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนกลางจากงบด าเนินงานมาเป็นงบครุภัณฑ์ จ านวน 
5 รายการ วงเงิน 418,297.60 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ในไตรมาสที่ 3 จ านวน 416,000 บาท  

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
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๓.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 
ปส. มีตัวชี้วัดร่วมกระทรวงและตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าแผน เป็นไปตามแผน ต่ ากว่าแผน 
ประเมินผล
ไตรมาส 4 

1. ตัวช้ีวัดร่วมของ อว. 10 4 1 - 5 
๒. ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 27 12 3 6 6 
3. ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 6 3 5 6 
รวม 57 22 7 11 17 

ตัวชี้วัดที่ด าเนินการไดต้่ ากว่าแผน จ านวน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค าอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการพัฒนาดา้นมาตรวิทยารังส ี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ด าเนินการได้ ร้อยละ 60  
๑. อยู่ระหว่างการอัพเดตขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องมาตรฐาน 
ISO 4037 : 2019 
๒. อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารทางวิชาการ เรื่อง Development of the 
primary standard for low-energy and W/Mo mammography X-
rays at OAP, Thailand 
๓. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพ/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 
17025 

กพม. 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเรจ็
ตามแผนการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารปฏิบตัิการด้านนิวเคลียร์และ
รังสีใน 1 ป ี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 ด าเนินการได้ ร้อยละ 74.71 
งานท่ีด าเนินการต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
- งานสถาปัตยกรรม ด าเนินการแล้ว 74.47% 
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ด าเนินการแล้ว 64.47%  
- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 2.93% 

สบค. 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละความส าเรจ็
ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่
ก าหนด  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 ด าเนินการได้ ร้อยละ 21.86  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ปส.    
ได้แก้ไขปญัหาโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self – assessment)  
ตามคู่มือท่ี ปส. ได้ก าหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

กตส. 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : ร้อยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินการตามแผนเพิ่มศักยภาพ
การก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรงัสี
เชิงรุก 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 ด าเนินการได้ ร้อยละ 70 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ปส.    
ได้แก้ไขปญัหาโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self – assessment)  
ตามคู่มือที่ ปส. ได้ก าหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต 

กตส. 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : กิจกรรมที่เกดิจาก
ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้าน
นิวเคลยีร์และรังส ี

ค่าเป้าหมาย 216 กิจกรรม ด าเนนิการได้ 140 กิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19       
ปส. ได้แก้ปัญหาโดยจัดประชุมออนไลน์ 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละความส าเรจ็
ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน
ให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ด าเนินการได้ ร้อยละ 42.30 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19            
ปส. ได้แก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self – assessment)  
ตามคู่มือที่ ปส. ได้ก าหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต 

กตส. 
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ตัวชี้วัด ค าอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จของ
กระบวนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยไดร้ับการประเมินจาก
องค์การระดับนานาชาต ิ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ด าเนินการได้ ร้อยละ 60 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 จึงต้อง
เลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน) 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนท่ี
ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90  ด าเนินการได้ ร้อยละ 20 
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

กพม. 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเรจ็
ของระบบ cyber security ที่มี
ประสิทธิภาพตามแผนท่ีก าหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60  ด าเนินการได้ ร้อยละ 40 
- อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าองค์ความรู ้
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19        
ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมถา่ยทอดองค์ความรู้ดา้น Cyber 
Security 

กยผ. 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละความส าเรจ็ใน
การขอรับรองระบบคุณภาพการ
ทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 35  ด าเนินการได้ ร้อยละ 20 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระบบคุณภาพ
ด้านมาตรวิทยารังสี 
- อยู่ระหว่างก าหนดนโยบายวางแผนส าหรับการจัดท าระบบคุณภาพการ
ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ 

กพม. 

ตัวช้ีวัดที่ 17 : ร้อยละความส าเรจ็ใน
การขอรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 
27001) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60  ด าเนินการได้ ร้อยละ 30 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ 
ปส. ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
- อยู่ระหว่างจัดท าค าของบประมาณโครงการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กยผ. 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
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๓.3  การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 
   ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว109 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
แจ้งเรื่องการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 โดยส านัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรให้ทุกแผนงานตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ก่อนสิ้น      
ไตรมาสที่ 3 ให้เพียงพอส าหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
ไตรมาสที่ 4 โดยส านักงบประมาณจะน าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ในสามไตรมาสที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นไปตามรายการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไม่ควรโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติไปด าเนินรายการอ่ืน 
เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบวาระที่ 3.3 ซึ่งจากการประสานงานกับส านักงบประมาณพบว่า ปส. มีผลเบิกจ่าย ณ 30 กรกฎาคม 2564 
จ านวน 247.1836 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (443.5244 ล้านบาท) 
และคิดเป็นร้อยละ 60.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 – 3 (411.0731 ล้านบาท) เบื้องต้น
ส านักงานประมาณแจ้ง ปส. ว่าอาจจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 4 จ านวน 32.4513 ล้านบาท
ทั้งหมด เนื่องจากมีผลเบิกจ่าย ณ 30 กรกฎาคม 2564 ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

แผนงาน/ผลิต งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

งบที่ได้รับ
จัดสรรไตรมาส

ที่ 1 - 3 

ผลเบิกจ่าย  
ณ 30 ก.ค. 

64 

คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ทีข่อจัดสรร 

รวมท้ังสิ้น 443.5244 411.0731 247.1836 163.8895 32.4513 
รายจ่ายประจ า 229.0049 202.5758 164.5574 38.0184 26.4291 
รายจ่ายลงทุน 214.5195 208.4973 82.6262 125.8711 6.0222 
แผนงานบุคลากร 120.3096 120.3096 98.7598 21.5498 - 
แผนงานพ้ืนฐาน 116.4639 91.5884 64.0982 27.4902 24.8755 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

116.4639 91.5884 64.0982 27.4902 24.8755 

ผลผลติ : การผลักดันข้อเสนอแนะ 
นโยบาย แผน และมาตรการ  
ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี

75.4262 56.5046 52.3886 4.1160 18.9216 

ผลผลติ : การสร้างมาตรการ 
ความปลอดภัยในการก ากับดูแล 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี 

38.1127 32.8901 10.3976 22.4925 5.2226 

ผลผลติ : ประชาชนไดร้ับความรู้  
ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังส ี

2.9250 2.1937 1.3121 0.8816 0.7313 

แผนงานยุทธศาสตร์ 206.7509 199.1751 84.3258 114.8493 7.5758 
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การเตรียมความพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

19.2987 18.6782 5.2508 13.4274 0.6205 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ 

19.2987 18.6782 5.2508 13.4274 0.6205 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

145.9768 139.0215 77.7803 61.2412 6.9553 
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แผนงาน/ผลิต งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

งบที่ได้รับ
จัดสรรไตรมาส

ที่ 1 - 3 

ผลเบิกจ่าย  
ณ 30 ก.ค. 

64 

คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ทีข่อจัดสรร 

ผลผลติ : โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูม ิ

4.0917 3.1586 0.9795 2.1791 0.9331 

ผลผลติ : โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

141.8851 135.8629 76.8009 59.0620 6.0222 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

41.4754 41.4754 1.2947 40.1807 40.1807 

ผลผลติ : โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก
เพื่อป้องกันการกระท าผดิตามกฎหมาย 

41.4754 41.4754 1.2947 40.1807 40.1807 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 
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การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงบประมาณของ ปส. 

งวดที่  งบประมาณ (ล้านบาท) วันที่จัดสรร หมายเหตุ 
1. ไตรมาสที่ 1 - 2 252.1717 18 ตุลาคม 2564 ได้รับจัดสรร 

56.86 % 
2. ไตรมาสที่ 3 98.7523 15 มีนาคม 2564 ได้รับจัดสรร 

22.27% 
3. ไตรมาสที่ 4 รอบที่ 1 60.1491 23 มิถุนายน 2564 ได้รับจัดสรร 

13.56% 
4. ไตรมาสที่ 4 รอบที่ 2 32.4513 อาจจะไม่ได้รับ

จัดสรรเต็มจ านวน 
ได้รับจัดสรร 

7.31% 
รวม 443.5244 

 



แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

(A)

 รวมเงินจัดสรร 
Q1-Q3 

(B)

 ผลเบิกจ่าย 
ณ 30 ก.ค.64 

(C)

 คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

(D) = (B) - (C)

 คงเหลือยังไม่ได้
รับจัดสรร

(E) = (A) - (B)

แผนการใช้จ่ายถึง 
กันยายน 2564

 (F) = (D) + (E)

ขออนุมัติคร้ังน้ี ค าช้ีแจง

รวมท้ังส้ิน 443,524,400     411,073,100  247,183,600  163,889,500         32,451,300           196,340,800  32,451,300

รายจ่ายประจ า 229,004,900     202,575,800  164,557,400  38,018,400         26,429,100             64,447,500  26,429,100

รายจ่ายลงทุน 214,519,500     208,497,300  82,626,200  125,871,100           6,022,200           131,893,300         6,022,200

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  120,309,600  120,309,600  98,759,800  21,549,800 -               21,549,800 -   

1. งบบุคลากร 117,796,300             117,796,300 97,423,300       20,373,000       -                20,373,000 -   

2. งบด าเนินงาน 2,513,300         2,513,300          1,336,500         1,176,800         -                 1,176,800 -   

แผนงานพ้ืนฐาน 116,463,900           91,588,400 64,098,200       27,490,200         24,875,500             52,365,700  24,875,500

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 116,463,900           91,588,400 64,098,200              27,490,200          24,875,500              52,365,700        24,875,500

รายจ่ายประจ า 101,731,400              76,855,900 64,098,200              12,757,700          24,875,500              37,633,200        24,875,500

รายจ่ายลงทุน 14,732,500               14,732,500 -        14,732,500 -                14,732,500 -   

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

75,426,200      56,504,600       52,388,600      4,116,000       18,921,600        23,037,600            18,921,600      

1. งบด าเนินงาน 12,186,400       11,857,300        8,463,700         3,393,600         329,100             3,722,700 329,100           

รายการงบประจ า 12,186,400               11,857,300 8,463,700         3,393,600                      329,100               3,722,700            329,100

2. งบอุดหนุน 62,190,000       43,924,900        43,924,600       300 18,265,100         18,265,400             18,265,100       

2.1 อุดหนุนท่ัวไป 62,190,000       43,924,900        43,924,600       300 18,265,100         18,265,400             18,265,100       
    (1) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

17,197,800       17,197,800        17,197,800       -   -   -   -   

    (2) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP)

36,600            36,600              36,300            300 -   300 -   

    (3) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 36,889,700       18,624,600        18,624,600       -   18,265,100                      18,265,100        18,265,100

    (4) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนท่ัวไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ

8,065,900         8,065,900          8,065,900         -   -   -   -   

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

 ปส. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณแล้ว 
จ านวน 411,073,100 บาท ขออนุมัติเงิน
จัดสรรงวดท่ีเหลือ ส าหรับใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

(A)

 รวมเงินจัดสรร 
Q1-Q3 

(B)

 ผลเบิกจ่าย 
ณ 30 ก.ค.64 

(C)

 คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

(D) = (B) - (C)

 คงเหลือยังไม่ได้
รับจัดสรร

(E) = (A) - (B)

แผนการใช้จ่ายถึง 
กันยายน 2564

 (F) = (D) + (E)

ขออนุมัติคร้ังน้ี ค าช้ีแจง

3. งบรายจ่ายอ่ืน 1,049,800         722,400            400 722,000           327,400             1,049,400 327,400           

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 398,200           298,600            400 298,200           99,600 397,800             99,600

(2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีขององค์กร
มาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific 
Metrology Programme, APMP)

156,300           90,600              -   90,600            65,700 156,300             65,700

    (3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

270,000           202,500            -   202,500           67,500 270,000             67,500

    (4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีขององค์การ
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO)

225,300           130,700            -   130,700           94,600 225,300             94,600

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

38,112,700             32,890,100 10,397,600      22,492,500                5,222,600             27,715,100         5,222,600

1. งบด าเนินงาน 23,280,200               18,082,600 10,397,600       7,685,000                    5,197,600              12,882,600          5,197,600

รายการงบประจ า (ปีเดียว) 22,410,200               17,212,600 10,397,600       6,815,000                    5,197,600              12,012,600          5,197,600

รายการงบประจ า (ผูกพัน) 870,000                       870,000 -   870,000           -   870,000 -   

2. งบลงทุน 14,732,500       14,732,500        -   14,732,500       -   14,732,500             -   

(1) เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
3 เคร่ือง

203,100           203,100            -   203,100           -   203,100 -   

(2) ระบบวิเคราะห์รังสีบีตา-แอลฟาแบบลิควิดซินทิลเลชัน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,500,000         5,500,000          -   5,500,000         -                 5,500,000 -   

(3) ระบบตรวจสอบทางรังสีกรณีฉุกเฉินทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

9,029,400         9,029,400          -   9,029,400         -                 9,029,400 -   

3. งบรายจ่ายอ่ืน 100,000           75,000              -   75,000            25,000 100,000 25,000 

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  100,000           75,000              -   75,000            25,000 100,000             25,000

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 2,925,000       2,193,700         1,312,100        881,600          731,300            1,612,900             731,300          

1. งบด าเนินงาน 2,925,000         2,193,700          1,312,100         881,600           731,300             1,612,900 731,300           

รายการงบประจ า 2,925,000                   2,193,700 1,312,100         881,600                        731,300               1,612,900            731,300
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

(A)

 รวมเงินจัดสรร 
Q1-Q3 

(B)

 ผลเบิกจ่าย 
ณ 30 ก.ค.64 

(C)

 คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

(D) = (B) - (C)

 คงเหลือยังไม่ได้
รับจัดสรร

(E) = (A) - (B)

แผนการใช้จ่ายถึง 
กันยายน 2564

 (F) = (D) + (E)

ขออนุมัติคร้ังน้ี ค าช้ีแจง

แผนงานยุทธศาสตร์ 206,750,900    199,175,100     84,325,800      114,849,300    7,575,800          122,425,100          7,575,800        
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

19,298,700      18,678,200       5,250,800        13,427,400      620,500            14,047,900            620,500          

รายจ่ายประจ า 2,481,700         1,861,200          1,033,800         827,400           620,500             1,447,900 620,500           

รายจ่ายลงทุน 16,817,000       16,817,000        4,217,000         12,600,000       -   12,600,000             -   

ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ

19,298,700      18,678,200       5,250,800        13,427,400      620,500            14,047,900            620,500          

1. งบด าเนินงาน 2,481,700         1,861,200          1,033,800         827,400           620,500             1,447,900 620,500           

รายการงบประจ า 2,481,700                   1,861,200 1,033,800         827,400                        620,500               1,447,900            620,500

2. งบลงทุน 16,817,000       16,817,000        4,217,000         12,600,000       -   12,600,000             -   

(1) เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
2 ชุด

32,000            32,000              32,000            -   -   -   -   

    (2) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
1 เคร่ือง

50,000            50,000              50,000            -   -   -   -   

    (3) ตู้ดูดความช้ืนไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด 135,000           135,000            135,000           -   -   -   -   

    (4) ระบบตรวจจับทางรังสี ส าหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

12,500,000       12,500,000        -   12,500,000       -                12,500,000 -   

    (5) ซอฟต์แวร์ส าหรับใช้กับเคร่ือง Gamma Spectrometry แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,500,000         1,500,000          1,450,000         50,000            -   50,000 -   

   (6) เคร่ืองวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

2,600,000         2,600,000          2,550,000         50,000            -   50,000 -   
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

(A)

 รวมเงินจัดสรร 
Q1-Q3 

(B)

 ผลเบิกจ่าย 
ณ 30 ก.ค.64 

(C)

 คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

(D) = (B) - (C)

 คงเหลือยังไม่ได้
รับจัดสรร

(E) = (A) - (B)

แผนการใช้จ่ายถึง 
กันยายน 2564

 (F) = (D) + (E)

ขออนุมัติคร้ังน้ี ค าช้ีแจง

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

145,976,800    139,021,500     77,780,300      61,241,200      6,955,300          68,196,500            6,955,300        

รายจ่ายประจ า 3,732,200         2,799,100          620,000           2,179,100         933,100             3,112,200 933,100           

รายจ่ายลงทุน 142,244,600      136,222,400       77,160,400       59,062,000       6,022,200           65,084,200             6,022,200         
ผลผลิต : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ

4,091,700       3,158,600         979,500          2,179,100       933,100            3,112,200             933,100          

1. งบด าเนินงาน 3,732,200         2,799,100          620,000           2,179,100         933,100             3,112,200 933,100           

รายการงบประจ า 3,732,200         2,799,100          620,000           2,179,100         933,100                           3,112,200            933,100

2. งบลงทุน 359,500           359,500            359,500           -   -   -   -   

(1) ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดเก็บเอกสารคุณภาพ e-SMART ISO
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

359,500           359,500            359,500           -   -   -   -   

ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

141,885,100    135,862,900     76,800,900      59,062,000      6,022,200          65,084,200            6,022,200        

1. งบลงทุน 141,885,100      135,862,900       76,800,900       59,062,000       6,022,200           65,084,200             6,022,200         

รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23 - - - - - 

1.1 ค่าส่ิงก่อสร้าง 141,885,100      135,862,900       76,800,900       59,062,000       6,022,200           65,084,200             6,022,200         

1.1.1 ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง 141,885,100      135,862,900       76,800,900       59,062,000       6,022,200           65,084,200             6,022,200         

     (1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

141,885,100      135,862,900       76,800,900       59,062,000       6,022,200                        65,084,200          6,022,200
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

(A)

 รวมเงินจัดสรร 
Q1-Q3 

(B)

 ผลเบิกจ่าย 
ณ 30 ก.ค.64 

(C)

 คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

(D) = (B) - (C)

 คงเหลือยังไม่ได้
รับจัดสรร

(E) = (A) - (B)

แผนการใช้จ่ายถึง 
กันยายน 2564

 (F) = (D) + (E)

ขออนุมัติคร้ังน้ี ค าช้ีแจง

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 41,475,400      41,475,400       1,294,700        40,180,700      -   40,180,700            -   

รายจ่ายประจ า 750,000           750,000            45,900            704,100           -   704,100 -   

รายจ่ายลงทุน 40,725,400       40,725,400        1,248,900         39,476,500       -   39,476,500             -   

ผลผลิต : โครงการเพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดตามกฎหมาย

41,475,400      41,475,400       1,294,700        40,180,700      -   40,180,700            -   

1. งบด าเนินงาน 750,000           750,000            45,900            704,100           -   704,100 -   

รายการงบประจ า 750,000           750,000            45,900            704,100           -   704,100 -   

2. งบลงทุน 40,725,400       40,725,400        1,248,900         39,476,500       -   39,476,500             -   

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

2,100,000         2,100,000          -   2,100,000         -                 2,100,000 -   

   (2) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
22 เคร่ือง

440,000           440,000            -   440,000           -   440,000 -   

   (3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

2,100              2,100 -   2,100              -   2,100 -   

   (4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

140,000           140,000            -   140,000           -   140,000 -   

   (5) สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

54,000            54,000              -   54,000            -   54,000 -   

   (6) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 3 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

850,000           850,000            -   850,000           -   850,000 -   

   (7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

69,000            69,000              -   69,000            -   69,000 -   

   (8) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
20 ชุด

14,000            14,000              -   14,000            -   14,000 -   
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

(A)

 รวมเงินจัดสรร 
Q1-Q3 

(B)

 ผลเบิกจ่าย 
ณ 30 ก.ค.64 

(C)

 คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

(D) = (B) - (C)

 คงเหลือยังไม่ได้
รับจัดสรร

(E) = (A) - (B)

แผนการใช้จ่ายถึง 
กันยายน 2564

 (F) = (D) + (E)

ขออนุมัติคร้ังน้ี ค าช้ีแจง

   (9) ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

500,000           500,000            500,000           - -   -   -   

   (10) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

24,300            24,300              -   24,300            -   24,300 -   

   (11) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 1 เคร่ือง

30,300            30,300              -   30,300            -   30,300 -   

   (12) อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

1,140,000         1,140,000          -   1,140,000         -                 1,140,000 -   

   (13) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

1,060,000         1,060,000          -   1,060,000         -                 1,060,000 -   

   (14) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 65 เคร่ือง

1,950,000         1,950,000          -   1,950,000         -                 1,950,000 -   

   (15) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

8,400              8,400 -   8,400              -   8,400 -   

   (16) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

45,000            45,000              -   45,000            -   45,000 -   

   (17) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 72 ชุด

273,600           273,600            -   273,600           -   273,600 -   

   (18) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 เคร่ือง

154,000           154,000            -   154,000           -   154,000 -   

   (19) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

25,300            25,300              -   25,300            -   25,300 -   

   (20) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 50 ชุด

6,000,000         6,000,000          -   6,000,000         -                 6,000,000 -   
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 

(A)

 รวมเงินจัดสรร 
Q1-Q3 

(B)

 ผลเบิกจ่าย 
ณ 30 ก.ค.64 

(C)

 คงเหลือจาก
เบิกจ่าย 

(D) = (B) - (C)

 คงเหลือยังไม่ได้
รับจัดสรร

(E) = (A) - (B)

แผนการใช้จ่ายถึง 
กันยายน 2564

 (F) = (D) + (E)

ขออนุมัติคร้ังน้ี ค าช้ีแจง

   (21) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

17,400            17,400              -   17,400            -   17,400 -   

   (22) ระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,053,000         6,053,000          374,500           5,678,500         -                 5,678,500 -   

   (23) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core Switch) แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

2,000,000         2,000,000          -   2,000,000         -                 2,000,000 -   

   (24) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,625,000         2,625,000          -   2,625,000         -                 2,625,000 -   

   (25) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention 
System) แบบท่ี 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

2,800,000         2,800,000          -   2,800,000         -                 2,800,000 -   

   (26) ระบบก ากับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับ
หน่วยงานภายใต้ก ากับดูแลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,350,000         5,350,000          374,500           4,975,500         -                 4,975,500 -   

  (27) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการการ
ใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
1 ระบบ

5,000,000         5,000,000          -   5,000,000         -                 5,000,000 -   

   (28) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบท่ี 2 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

2,000,000         2,000,000          -   2,000,000         -                 2,000,000 -   
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 3.4 การขยายระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม   ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตามหนังสือ ปส . ด่วนที่สุด ที่  อว . 0505/2973 ลงวันที่  30 กรกฎาคม 2564       
แจ้งขยายระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จาก สกสว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง ปส. มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สกสว . จ านวน   
8 โครงการ มีโครงการที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ (รายละเอียด    
ดังเอกสารประกอบวาระท่ี 3.4) 

โครงการ ระยะเวลาที่ขอขยาย วันที่สิ้นสุด 
1. โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีที่
เกิดตามธรรมชาติและสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ 

6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2565 

2. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของ NORM 
เพ่ือการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 

6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2565 

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์ด้านการประเมินความปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2565 

4. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2565 

5. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และ
การเฝ้าระวังผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2565 

6. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ตรวจวัดและการประเมินรังสี  ในสิ่งแวดล้อมส าหรับพื้นที่
ที่มีความเสี่ยง 

5 เดือน วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 

7. โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ 

ไม่ขอขยายระยะเวลา วันที่ 30 กันยายน 2564 

8. โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนความม่ันคง
ปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

ไม่ขอขยายระยะเวลา วันที่ 30 กันยายน 2564 

  ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบการขยายระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 4.1.1 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบด าเนินงาน 

ปส. มีงบประมาณในส่วนของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะงบด าเนินงานและ
งบรายจ่ายอ่ืนหลังจากที่มีการปรับงบประมาณบางส่วนเข้าสู่ส่วนกลางแล้ว) จ านวนทั้งสิ้น 15.7564 ล้านบาท  
ประกอบด้วยโครงการจ านวน 15 โครงการ สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ณ 30 มิถุนายน 2564 ได้ดังนี ้

 

โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการด าเนินการ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ประจ าภูมิภาค  
(1.4280 ลบ.) 

ศปส. 75.52 
(1.0785 

ลบ.) 

35.94 
(0.5133 

ลบ.)  

72.99 40.26 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID - 19  
จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การ เบิกจ่ ายงบประมาณต่ ากว่ าแผนที่
ก าหนดไว้  และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

2. โครงการการ
พัฒนาการก ากับดูแลการ
ใช้ประโยชน์รังสีทาง
การแพทย์  
(1.3730 ลบ.) 

กอญ. 54.74 
(0.7516 

ลบ.) 

4.84 
(0.0665 

ลบ.) 
 

55.02 60.00 * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่
ก าหนด แต่มีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าแผน
ที่ก าหนดไว ้

3. โครงการสนับสนุน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี  
(1.5390 ลบ.) 

กพม. 82.10 
(1.2635 

ลบ.) 

43.78 
(0.6738 

ลบ.) 
 

82.81 58.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การ เบิกจ่ ายงบประมาณต่ ากว่ าแผนที่
ก าหนดไว้  และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

4. โครงการเฝ้าระวังภยั
และเตรียมความพร้อม
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี  
(1.1900 ลบ.) 

กตส. 88.11 
(1.0485 

ลบ.) 
 

23.93 
(0.2848 

ลบ.) 
 

81.45 50.00 - เนื่องจากเกดิการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

5. โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนด้าน
นิวเคลียร์และรังสไีปสู่
การปฏิบัติ  
(0.6800 ลบ.) 

กยผ. 92.91 
(0.6318 

ลบ.) 

37.63 
(0.2559 

ลบ.) 
 

74.52 75.00 * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่
ก าหนด แต่มผีลการด าเนินงานท่ีสงูกว่าแผน
ที่ก าหนดไว ้

6. โครงการขับเคลื่อน
การด าเนินการตาม
พันธกรณีและพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ
ไทย (1.1407 ลบ.) 

กยผ. 74.44 
(0.8492 

ลบ.) 

3.66 
(0.0417 

ลบ.) 
 

70.64 75.00 * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่
ก าหนด แต่มผีลการด าเนินงานท่ีสงูกว่าแผน
ที่ก าหนดไว ้
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โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

7. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี  
(1.1092 ลบ.) 

กยผ. 96.75 
(1.0732 

ลบ.) 

58.77 
(0.6519 

ลบ.) 
 

75.00 80.00 * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่
ก าหนด แต่มผีลการด าเนินงานท่ีสงูกว่าแผน
ที่ก าหนดไว ้

8. โครงการส่งเสรมิ
และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับนิวเคลยีร์ 
(0.6970 ลบ.) 

กยผ. 88.24 
(0.6150 

ลบ.) 

27.60 
(0.1924 

ลบ.) 
 

88.24 86.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

9. โครงการสร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
(0.6800 ลบ.) 

กยผ. 97.52 
(0.6631 

ลบ.) 

50.25 
(0.3417 

ลบ.) 
 

90.00 90.00 * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนที่
ก าหนด แต่มผีลการด าเนินงานเปน็ไปตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

10. โครงการพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ 
(0.8934 ลบ.) 

กตส. 65.44 
(0.5846 

ลบ.) 

86.77 
(0.7752 

ลบ.) 
 

75.86 70.00 * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนที่
ก าหนด และมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน
ที่ก าหนดไว ้

11. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียรส์ู่
ภูมิภาคอาเซียน 
(1.2160 ลบ.) 

กพม. 42.76 
(0.5200 

ลบ.) 

44.03 
0.5354 

ลบ.) 
 

42.99 90.00 * ด าเนินการได้สูงกว่าแผนท่ีก าหนดไว ้

12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
และโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญ
การวัดปรมิาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีตาม
มาตรฐานสากล 
(2.0486 ลบ.) 

กพม. 96.96 
(1.9864 

ลบ.) 

14.36 
(0.2942 

ลบ.) 
 

88.76 70.00 - เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจาก สงป. 
ยังไม่ครบ 100% จึงท าให้ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

13. โครงการการ
พัฒนาผลึกอะลูมิเนยีม
ออกไซต์เตมิคาร์บอน 
(Al2O3:C) หรือ
เทียบเท่าส าหรับการวัด
ปริมาณรังสีประจ าตัว
บุคคล (0.1462 ลบ.) 

กพม. 79.48 
(0.1162 

ลบ.) 

12.11 
(0.0177 

ลบ.) 
 

80.00 50.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

14. โครงการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐาน
การวัดปรมิาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ 
(0.9775 ลบ.) 

กพม. 10.23 
(0.1000 

ลบ.) 

- 
(0.000 

ลบ.) 
 

80.00 - อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารปฏบิัติการ
ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี

15. โครงการพัฒนา
งานตรวจสอบโดย
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐตามนโยบาย 
Safety Thailand 
(0.6375 ลบ.) 

กตส. 77.18 
(0.4920 

ลบ.) 

7.19 
(0.0458 

ลบ.) 
 

77.18 60.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

หมายเหตุ :  อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 
จ านวน 92.6004 ล้านบาท  

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน 

รายการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ปส. จ านวน 38 รายการ มีสถานะ ดังนี้ 

วงเงินรายการ 

กลุ่ม 1 ลงนามสัญญาแล้ว 
(37 รายการ) 

กลุ่ม 2 ยังไม่ลงนามสัญญา 
(1 รายการ) 

1.1 ตรวจรับงาน/
ของ/เบิกจ่ายแล้ว 

1.2 อยู่ระหว่างด าเนินงาน/
รับของ และทยอยเบิกจ่าย

ตามงวดงาน 

2.1 ราคากลาง/
TOR 

2.2 เห็นชอบรายงานขอ
ซ้ือขอจ้าง/ประกวดราคา/

สอบราคา 

2.3 พิจารณาผล 
และรอลงนาม

สัญญา 
รวม 5 รายการ 32 รายการ - 1 รายการ - 

< 1 ลบ. 5 รายการ 17 รายการ - - - 
1 – 500 ลบ. - 15 รายการ -  1 รายการ - 

รายการงบลงทุนที่เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 5 รายการ  

รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญา  
(ลบ.) 

วันที่ส่งมอบของ 

1. เครื่องดดูจ่ายสารละลาย (กพม.) 0.0320 0.0320 11 ม.ค. 64 
2. ตู้ดดูความชื้นไฟฟ้า (กพม.) 0.1350 0.1350 25 ก.พ. 64 
3. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (กพม.) 0.0500 0.0500 7 มี.ค. 64 
4. ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัเก็บเอกสารคณุภาพ e-SMART ISO 
(กพม.) 

0.3595 0.3595 21 ก.พ. 64 

5. ซอฟต์แวรส์ าหรับใช้กับเครื่อง Gamma Spectrometry (กพม.) 1.5000 1.4500 2 มิ.ย. 64 
รวมท้ังสิ้น 2.0765 2.0265 - 
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รายการงบลงทุนที่ลงนามสัญญา จ านวน 32 รายการ  

รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญา  
(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญาคงเหลือ 

(ลบ.) 
1. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (กพม.) 0.2031 0.2031 - 
2. ระบบตรวจสอบทางรังสีกรณีฉกุเฉินทางรังสี (กตส.) 9.0294 8.9950 0.0344 
3. เครื่องวิเคราะหไ์อโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา (กตส.) 2.6000 2.5500 0.0500 
4. ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (กยผ.) 0.5000 0.5000 - 
5. ระบบตรวจจับทางรังสี ส าหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ 
(กตส.) 

12.5000 12.4769 0.0231 

6. ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏบิัติการทางรังสี (ศปส.) 2.6250 2.5700 0.0550 
7. ระบบวเิคราะห์รังสีบีตา-แอลฟาแบบลิควิดซินทลิเลชัน (กพม.) 5.5000 4.3840 1.1160 
8. ระบบก ากับดูแลและบรูณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสกีับ
หน่วยงานภายใต้ก ากับดูแลของส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ (กอญ.) 

5.3500 7.4885 3.9145 

9. ระบบการจดัการข้อมลูการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 

6.0530 

10. อุปกรณส์ าหรับจัดเก็บข้อมลูแบบภายนอก (กยผ.) 1.1400 21.1974 - 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 (กยผ.) 2.1000 
12. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) (กยผ.) 

0.1400 

13. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบท่ี 2 
(กยผ.) 

2.0000 

14. อุปกรณ์จดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 (กยผ.) 0.8500 
15. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention 
System) (กยผ.) 

2.8000 

16. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 
(กยผ.) 

1.0600 

17. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core Switch) (กยผ.) 2.0000 
18. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง (กยผ.) 6.0000 
19. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (กยผ.) 0.4400 
20. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (กยผ.) 0.0450 
21. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) (กยผ.) 

1.9500 

22. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทตดิตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย (กยผ.) 

0.2736 

23. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล (กยผ.) 0.1540 
24. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า (กยผ.) 0.0243 
25. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์(กยผ.) 0.0303 
26. โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) แบบ Smart TV (กยผ.) 0.0253 
27. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กยผ.) 0.0174 
28. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล (กยผ.) 0.0690 
29. สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
(กยผ.) 

0.0540 
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รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญา  
(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญาคงเหลือ 

(ลบ.) 
30. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
(กยผ.) 

0.0021 

31. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว (กยผ.) 0.0084 
32. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั (กยผ.) 0.0140 
รวมท้ังสิ้น 65.5579 60.3649 5.1930 

 รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จ านวน 1 รายการ 

รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
สถานการณ์ด าเนินการ 

คาดว่าจะลงนาม
สัญญา 

13. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจด้านการ
บริหารจดัการการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์และรังสี (กยผ.) 

5.0000 - สลก.กพด. ประกาศเผยแพรเ่อกสารประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหผู้้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่วันท่ี 
15 - 23 มิ.ย.64 ก าหนดยื่นข้อเสนอ วันท่ี 23 มิ.ย.64 
สลก.กพด. รับรายงานผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอ จาก
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย.64 และ 
สลก.กพด. ได้ท าบันทึกขอให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผล
การพิจารณา การให้คะแนนและการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการยื่นข้อเสนอของบริษทัใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก 
สลก.กพด. ไดต้รวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไม่ปรากฎเอกสาร
หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขตามรายละเอียดคณุลักษณะ
เฉพาะของ ปส. 

ภายในเดือน กันยายน 
2564 

รวมท้ังสิ้น 5.0000   

 การเบิกจ่ายงบประมาณอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

งวดงาน แผนผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน 
งวดงาน 23 – 31 แผน 141.8851 ล้านบาท 

ผล 76.8008 ล้านบาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 26 – 31 

(ส่งมอบงานได้งวดที่ 25 เรยีบร้อยแล้ว) 
 

4.1.2 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. ประจ าปี พ.ศ. 2564 

โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการก ากับดูแล
ความปลอดภัยในสินคา้
อุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 
(0.4015 ลบ.) 

กพม. 88.79 
(0.3566 

ลบ.) 

14.94 
(0.0600 

ลบ.) 
  

85.00 20.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

2. โครงการศึกษา
พฤติกรรมการ
เคลื่อนย้ายของ NORM 
เพื่อการบริหารจัดการ

กพม. 80.19 
(0.2153 

ลบ.) 

18.46 
(0.0496 

ลบ.) 
 

80.19 74.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
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โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
(0.2685 ลบ.) 

ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

3. โครงการก ากับดู
ความปลอดภัยการ
จัดการกากกัมมันตรังสี
ในอุตสาหกรรมเศษ
โลหะ (1.0000 ลบ.) 

กตส. 76.17 
(0.7617 

ลบ.) 

2.46 
(0.2046 

ลบ.) 
 

76.17 50.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

4. โครงการพัฒนา
โปรแกรมสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
(0.1500 ลบ.) 

กพม. 100 
(0.1500 

ลบ.) 
 

27.04 
(0.0406  

ลบ.) 
 

100.00 75.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

5. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียรด์้าน
การประเมินความ
ปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัย 
(0.3341 ลบ.) 

กอญ. 74.08 
(0.2475 

ลบ.) 

18.68 
(0.0624 

ลบ.) 
 

75.55 70.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

6. โครงการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดจาก
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม  
(0.7944 ลบ.) 

กพม. 88.27 
(0.7012 

ลบ.) 

56.65 
(0.4501 

ลบ.) 
 

88.38 60.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

7. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และ
การเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางรังสีต่อสุขภาพ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม  
(1.9299 ลบ.) 

กพม. 87.47 
(1.6882 

ลบ.) 

1.30 
(0.0250 

ลบ.) 
 

84.81 50.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

8. โครงการพัฒนา
ระบบวัดรังสีเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการตรวจวัด
และประเมินระดับรังสี
ในสิ่งแวดล้อมส าหรับ

กพม. 84.31 
(0.8431 

ลบ.) 

28.09 
(0.2809 

ลบ.) 
 

85.72 50.00 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19  
จึงต้องเลื่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ และมีการด าเนินงานช้ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน  
(รอ้ยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค 
แผน ผล แผน ผล 

พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
(1.0000 ลบ.) 

 

4.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ของ ปส. (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
 ปส. มีงบประมาณกันเหลื่ อมปี  พ.ศ.  2563 ณ วันที่  1 ตุลาคม 2563 จ านวน 

92,949,258.70 บาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 27,476,802.70 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.56 คงเหลือ 65,472,456.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.44 สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ (ที่ขอ
กัน/ขยาย) (บาท) 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ (บาท) 

(บาท) % 
ปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 92,949,258.70 27,476,802.70 29.56 65,472,456.00 
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว 
30 รายการ 

25,979,802.00 25,979,802.00 100.00 - 

ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 5 รายการ 

66,969,456.70 1,497,000.70 2.24 65,472,456.00 

1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

200,456.70 28,000.70 13.97 172,456.00 

2. เครื่องฉายรังสีแกมมา
ระดับสูง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จ านวน 1 ชุด 

38,000,000.00 0.00 
ก าหนดส่งมอบของ  

30 ต.ค. 64  
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 

0.00 38,000,000.00 

3. ระบบวัดกัมมันตภาพรังสี
ปฐมภูมิ 4Pi Coincidence 
counter จ านวน 1 ระบบ 

12,800,000.00 0.00 
ก าหนดส่งมอบของ  

25 ส.ค. 64  
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 

0.00 12,800,000.00 

4. ระบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะและเพ่ิมพูน
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีออนไลน์
ด้วยตนเอง (Smart RSO) 
จ านวน 1 ระบบ 

1,469,000.00 1,469,000.00 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

หักค่าปรับงวดที่ 3  
และ 4 

100.00 0.00 

5. ระบบเคลือบสุญญากาศ
ชนิดแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริ่ง
ร่วมไฟฟ้ากระแสตรงและ

14,480,000.00 0.00 
ก าหนดส่งมอบของ  

1 ธ.ค. 64  
อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 

0.00 14,500,000.00 
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รายการ 
งบประมาณ (ที่ขอ
กัน/ขยาย) (บาท) 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ (บาท) 

(บาท) % 
คลื่นวิทยุพร้อมระบบอ่านค่า
การเปล่งแสง จ านวน 1 ชุด 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
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 4.2 งบประมาณเหลือจ่ายของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
   ตามมติที่ประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ขอให้ทุกโครงการที่ของบประมาณกับส านักงบประมาณปรับ
แผนการด าเนินงาน (ปรับแผนในภาพรวมของทั้งโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
และน าเสนอผู้บริหารโดยไม่ต้องผ่าน กนผ. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้เจ้าของโครงการสามารถใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด) โดยหากเป็นรายการที่ใช้จากงบโครงการให้จัดส่ง กนผ. ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 
หากเป็นงบภารกิจพ้ืนฐาน ให้จัดส่ง กบค. โดยตรง ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564 และปิดการขอใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ (เว้นแต่มีรายการจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจทราบล่วงหน้าจะเปิดรับเรื่องเป็นกรณีไป) ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564 
ซึ่งงบด าเนินงานที่จะได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 4 จ านวน 92,600,400 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณมายัง ปส. และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19  งบเหลือจ่ายในส่วนของ                
งบด าเนินงานขอให้เจ้าของโครงการจัดท าบันทึกยกเลิกกิจกรรม/รายการที่คาดว่าจะไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว   
แจ้งไปยัง สลก.กบค. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของงบด าเนินงานเหลือจ่ายต่อไป และ   
งบเหลือจ่ายของงบลงทุน จ านวน 9 รายการ วงเงิน 2,956,082.70 บาท (ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2564)    
ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

หน่วย : บาท 
โครงการ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช้จ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
1. พัฒนา
ศักยภาพความ
มั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์
และรังสีของ
ประเทศ 

ระบบตรวจจับทาง
รังสี ส าหรับเฝ้า
ระวังการก่อการ
ร้ายทางนิวเคลียร์ 
จ านวน 1 ระบบ 

กตส. 12,500,000 12,476,900 23,100 

เครื่องวิเคราะห์
ไอโซโทป
กัมมันตรังสีแกมมา 
จ านวน 2 เครื่อง 

กตส. 2,600,000 2,550,000 50,000 

2. พัฒนา
ศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์สู่
ภูมิภาคอาเซียน 

ซอฟต์แวร์ส าหรับ
ใช้กับเครื่อง 
Gamma 
Spectrometry 
จ านวน 1 ชุด 

กพม. 1,500,000 1,450,000 50,000 

3. บริหาร
จัดการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

อุปกรณ์ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลแบบ
ภายนอก จ านวน 
2 ชุด 

กยผ. 1,140,000 1,130,000 10,000 

4. พัฒนาด้าน
ดิจิทัลเพื่อการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยการใช้

ระบบการจัดการ
ข้อมูลการ
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการทาง

กอญ. 6,053,000 3,744,274.50 2,308,725.50 
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โครงการ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้จ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ประโยชน์ทาง
นิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ
ไทย 

นิวเคลียร์และรังสี 
จ านวน 1 ระบบ 
ระบบก ากับดูแล
และบูรณาการ
ข้อมูลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีกับ
หน่วยงานภายใต้
ก ากับดูแลของ
ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ จ านวน 1 
ระบบ 

กอญ. 5,350,000 5,335,274.50 14,725.50 

5. พัฒนาศูนย์
ปรมาณูภูมิภาค 
จังหวัดระยอง 
ให้เป็น
ศูนย์บริการด้าน
การก ากับดูแล
ความปลอดภัย
จากนิวเคลียร์
และรังสีแบบ
เบ็ดเสร็จและ
ครบวงจรในเขต
พ้ืนที่ภาค
ตะวันออก 

ชุดอุปกรณ์
ตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี 
จ านวน 1 ชุด 

ศปส. 2,625,000 2,570,000 55,000 

6. สนับสนุนการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจาก
การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และ
รังสี 

ระบบวิเคราะห์รังสี
บีตา – แอลฟา
แบบลิขวิดซินทิลเล
ชัน จ านวน 1 
ระบบ 

กพม. 5,500,000 5,089,868.30 410,131.70 

7. เฝ้าระวังภัย
และเตรียมความ
พร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังสี 

ระบบตรวจสอบ
ทางรังสีกรณี
ฉุกเฉินทางรังสี 
จ านวน 1 ชุด 

กตส. 9,029,400 8,995,000 34,400 

รวม 46,297,400 43,341,317.30 2,956,082.70 

ซึ่งมีรายละเอียดที่หน่วยงานภายใน ปส . ขอใช้จ่ายงบเหลือจ่ายงบลงทุน รายละเอียด      
ดังเอกสารประกอบวาระท่ี 4.2 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
1. เร่งรัดงบเหลือจ่ายในส่วนของงบลงทุนเพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือกับ

ภารกิจหรือโครงการ/แผนงานที่มีความส าคัญต่อไป 
2. เร่งรัดงบเหลือจ่ายในส่วนของงบด าเนินงานขอให้เจ้าของโครงการจัดท าบันทึกยกเลิก

กิจกรรม/รายการที่คาดว่าจะไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แจ้งไปยัง สลก.กบค. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของงบด าเนินงานเหลือจ่ายต่อไป 
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รายการครุภัณฑ์ท่ีขอใช้จ่ายจากงบประมาณประเภทงบลงทุนเหลือจ่าย

ล ำดับ รำยกำร  จ ำนวนเงิน ประเภทงบ หน่วยงำน แผนงำน
1 เคร่ืองสูบลมส ำหรับท ำสุญญำกำศ จ ำนวน 2 เคร่ือง              19,000.00 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ กพม. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ

ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

2 รถโต๊ะยกสูง จ ำนวน 2 ตัว              35,310.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กพม. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

3 ป๊ัมดูดอำกำศ จ ำนวน 1 เคร่ือง              74,900.00 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ กพม. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

4 หัววัดรังสีแบบ Thin Window Soft X-Ray 
จ ำนวน 1 หัว

           200,000.00 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ กพม. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

5 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนส ำนักงำน พร้อม
โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 3
 ชุด

             94,200.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กตส. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน พร้อม
ติดต้ังชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 8 เคร่ือง

           182,480.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กตส. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี
 2 จ ำนวน 10 เคร่ือง

           300,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 6 เคร่ือง

           132,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

9 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ ชนิด 
Network  ส ำหรับกระดำษขนำด A3 จ ำนวน 1 
เคร่ือง

             54,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

10 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 9 เคร่ือง              22,500.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

11 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Multifunction หรือ LED สี 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

             14,990.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

12 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Multifunction หรือ LED 
ขำว-ด ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง

               9,990.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กยผ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

13 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

             44,970.01 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอญ. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

14 ชุดอุปกรณ์ติดตำมกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ประจ ำยำนพำหนะแบบเคล่ือนย้ำยได้ จ ำนวน 1 ชุด

           100,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอญ. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

15 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  จ ำนวน 53 เคร่ือง              95,400.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอญ. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

16 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  จ ำนวน 13 เคร่ือง              32,500.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี
 1 จ ำนวน 12 เคร่ือง

           264,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย
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ล ำดับ รำยกำร  จ ำนวนเงิน ประเภทงบ หน่วยงำน แผนงำน
18 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล

 จ ำนวน 7 เคร่ือง
           154,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ

ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

19 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

             29,600.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

20 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 2 จ ำนวน 3 เคร่ือง

             81,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

21 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับ
ศูนย์บริกำร แบบท่ี 1  จ ำนวน 4 เคร่ือง

             60,000.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

22 ระบบค้นหำและตรวจสอบรำยกำรครุภัณฑ์ จ ำนวน
 1 ระบบ

           128,400.00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

23 แท่นชำร์จแบตเตอร่ีพร้อมถ่ำนชำร์จขนำด AAA 
ก ำลังไฟ 950 mAh จ ำนวน 3 ชุด

               3,210.00 ครุภ ณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ กตส. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

24 แท่นชำร์จแบตเตอร่ีพร้อมถ่ำนชำร์จขนำด AA 
ก ำลังไฟ 2250 mAh จ ำนวน 3 ชุด

               5,778.00 ครุภ ณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ กตส. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

25 ระบบถ่ำยภำพในพ้ืนท่ีเข้ำถึงยำก จ ำนวน 1 ชุด              70,620.00 ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

กตส. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

26 กล้องเว็บแคมพร้อมไมโครโฟน จ ำนวน 3 ชุด                4,815.00 ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

กตส. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

27 อุปกรณ์ส ำหรับงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ จ ำนวน ๑ 
ชุด

             71,058.70 ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

กยผ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

28 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 65 น้ิว พร้อมขำต้ังพ้ืนแบบ
ล้อเล่ือน จ ำนวน 1 ชุด

             31,988.00 ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

กอญ. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

29 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง              33,600.00 ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่

สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำม
ม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

30 เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 20 ตัว              96,300.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กตส. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

31 เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สำย จ ำนวน 1 เคร่ือง                2,990.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กพม. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

32 เคร่ืองโทรศัพท์ส ำนักงำน จ ำนวน 20 เคร่ือง              53,799.97 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กอญ. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

33 เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 21 ตัว            101,115.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กอญ. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

34 เคร่ืองท ำลำยเอกสำร จ ำนวน 1 เคร่ือง              28,355.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กอญ. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

35 อินเตอร์คอมส ำหรับติดต่อส่ือสำรห้อง OSS จ ำนวน
 1 เคร่ือง

               4,600.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กอญ. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี
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ล ำดับ รำยกำร  จ ำนวนเงิน ประเภทงบ หน่วยงำน แผนงำน
36 ฉำกก้ันห้อง จ ำนวน 1 ชุด              12,740.36 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ

ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

37 เคร่ืองช่ังน้ ำหนักดิจิทัลแบบต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 เคร่ือง                2,996.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

38 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแขวนใต้ฝ้ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง              57,780.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

39 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแขวนใต้ฝ้ำ จ ำนวน 3 เคร่ือง            102,720.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

40 โต๊ะท ำงำน ระดับ 3 - 6 จ ำนวน 1 ตัว                4,815.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

41 เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 7 ตัว              35,577.50 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำม
ม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

42 ตู้เก็บแฟ้มเอกสำร 4 ล้ินชัก จ ำนวน 2 ตู้              10,379.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำม
ม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

43 เคร่ืองเจำะกระดำษ จ ำนวน 1 เคร่ือง                3,905.50 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

44 เคร่ืองโทรศัพท์ส ำนักงำน จ ำนวน 18 เคร่ือง              10,800.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

45 เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สำย จ ำนวน 1 เคร่ือง                3,500.00 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรก ำกับ
ดูแลทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

46 เคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น แบบต่อท่อประปำพร้อม
ติดต้ัง จ ำนวน 2 เคร่ือง

             41,730.00 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว สลก. (แผนยุทธศำสตร์) โครงกำรพัฒนำศักยภำพควำม
ม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

รวมท้ังส้ิน (บาท)     2,924,413.04 
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ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะอนุกรรมาธิการ
รัฐวิสาหกิจฯ ปรับลดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  
  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 412.9162 ล้านบาท 

  ปส. ได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
780.8850 ล้านบาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมีการปรับงบประมาณตาม   
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)  
วงเงนิรวมทั้งสิ้น 412.9162 ล้านบาท (สี่ร้อยสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)                  

 ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และทุน
หมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาปรับลดงบลงทุนของ ปส. 
จ านวน 4 รายการ (ครุภัณฑ์ 3 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) วงเงิน 11.7770 ล้านบาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

งบลงทุน เสนอขอ
งบประมาณ 

พิจารณาปรับลด คงเหลือ 

รวมทั้งสิน้ 16.6050 11.7770 4.8280 
ครุภัณฑ์ 10.0250  

ล้านบาท 
10.0250  
ล้านบาท 

- 

1. ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับ
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ชั้นที่ 1, 
4, 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
6 รายการ 

3.5250  
ล้านบาท 

3.5250  
ล้านบาท 

- 

2. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
2013 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ 

4.5000  
ล้านบาท 

4.5000  
ล้านบาท 

- 

3. ระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

2.0000  
ล้านบาท 

2.0000  
ล้านบาท 

- 

สิ่งก่อสร้าง 6.5800  
ล้านบาท 

1.7520  
ล้านบาท 

4.8280  
ล้านบาท 

1. ปรับปรุงห้องคลีนรูม (Clean room) แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 งาน 

6.5800  
ล้านบาท 

1.7520  
ล้านบาท 

4.8280  
ล้านบาท 

 ดังนั้น ปส. มีงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร จ านวน 401.1392 ล้านบาท (สี่ร้อย
หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่ 5.1  มีรายละเอียด
สรุปไดด้ังนี้ 
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1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามกลุ่มงบประมาณ ดังนี้ 

   1. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ  จ านวน 120.6114  ล้านบาท 
   2. รายจ่ายหน่วยงาน (Function) จ านวน 280.5278  ล้านบาท แบ่งเป็น 
   - แผนงานพื้นฐาน  จ านวน   19.6247  ล้านบาท 
   - แผนงานยุทธศาสตร์  จ านวน 260.9031  ล้านบาท 
 

                                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
รายการ งบตาม 

พ.ร.บ. 64 
ค าขอ  
65 

ตามมติ ครม.  
11 พ.ค. 64 

ตาม อนุ
รัฐวิสาหกิจฯ  
5 ก.ค. 64 

(เพิ่ม/ลด) จากปี 64 
จ านวน ร้อยละ 

 1. งบบุคลากร 117.7963 123.8595 118.5848 118.5848  0.7885  0.67 

 2. งบด าเนินงาน 47.8688 135.2303 32.9558 32.9558  -14.9130  -31.15 

 3. งบลงทุน 214.5195 442.5531 204.6138 192.8368  - 21.6827  - 10.11 

 -  ครุภัณฑ ์ 72.6344 379.6240 173.3600 163.3350  90.7006 124.87 

 -  สิ่งก่อสร้าง   141.8851 62.9291 31.2538 29.5018  - 112.3833  - 79.21 

 4. งบเงินอุดหนุน 62.1900 75.2071 56.7618 56.7618  - 5.4282  - 8.73 

 5. งบรายจ่ายอ่ืน 1.1498 4.0350 - -  - 1.1498 - 100.00 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

443.5244 780.8850 412.9162 401.1392  - 42.3852 - 9.56 
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รวมท้ังส้ิน 443.5244       780.8850       367.9688       412.9162     11.7770       401.1392     
 1. งบบุคลากร 117.7963       123.8595       5.2747          118.5848     -             118.5848     
 2. งบด าเนินงาน 47.8688         135.2303       102.2745       32.9558       -             32.9558       
 3. งบลงทุน 214.5195       442.5531       237.9393       204.6138     11.7770       192.8368     

ครุภัณฑ์ 72.6344          379.6240        206.2640        173.3600      10.0250        163.3350      
ส่ิงก่อสร้าง 141.8851        62.9291          31.6753         31.2538        1.7520         29.5018       

 4. งบเงินอุดหนุน 62.1900         75.2071         18.4453        56.7618       -             56.7618       
 5. งบรายจ่ายอ่ืน 1.1498          4.0350          4.0350          -             -             -             
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 120.3096       125.9549       5.3435          120.6114     -             120.6114     
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม 120.3096       125.9549       5.3435          120.6114     -             120.6114     
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 120.3096       125.9549       5.3435          120.6114     -             120.6114     
รายการบุคลากรภาครัฐ /รายการงบกลาง -              
1. งบบุคลากร 117.7963       123.8595       5.2747          118.5848     -             118.5848     
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 95.0646         99.5700         4.5998          94.9702       -             94.9702       
1.1.1 เงินเดือน 87.6871          92.9363          4.5998           88.3365        -              88.3365       

 - อัตราเดิม 80.5739          85.1463          4.5998           80.5465        -              80.5465       
 - อัตราใหม่ -              
 - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 7.1132           7.7900           -                7.7900         -              7.7900         

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 7.3775           6.6337           -                6.6337         -              6.6337         
1.2 ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ -             

 - อัตราเดิม -              
 - อัตราใหม่ -              

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 22.7317         24.2895         0.6749          23.6146       -             23.6146       
 - อัตราเดิม 23.6566          0.0420           23.6146        -              23.6146       
 - อัตราใหม่ 0.5040           0.5040           -              -              

รายละเอียดค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

Page 1 of 12 กยผ.กนผ. /ณ วันท่ี 2 ส.ค. 64
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

1.4 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 0.1289           0.1289           -              -              
 - เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานราชการ 0.1289           0.1289           -              -              

2. งบด าเนินงาน 2.5133          2.0954          0.0688          2.0266        -             2.0266        
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.5133          2.0954          0.0688          2.0266        -             2.0266        
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) 1.6380          1.1317          -               1.1317        -             1.1317        

(1) ค่าเช่าบ้าน 1.3920           1.0452           -                1.0452         -              1.0452         
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 0.2460           0.0277           -                0.0277         -              0.0277         
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าท่ีได้รับเงินเดือน -                0.0588           -                0.0588         -              0.0588         

2.1.2 ค่าใช้สอย 0.8753          0.9637          0.0688          0.8949        -             0.8949        
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.8753           0.9133           0.0688           0.8445         -              0.8445         
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ -                0.0504           -                0.0504         -              0.0504         

แผนงานพ้ืนฐาน 20.6103         32.9262         13.3015        19.6247       -             19.6247       
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20.6103         32.9262         13.3015        19.6247       -             19.6247       
แผนงานรอง : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 20.6103         32.9262         13.3015        19.6247       -             19.6247       
ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์และรังสี 20.6103         32.9262         13.3015        19.6247       -             19.6247       
กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี 20.6103         32.9262         13.3015        19.6247       -             19.6247       
1. งบด าเนินงาน 20.6103         32.9262         13.3015        19.6247       -             19.6247       
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15.4915         22.0392         7.2775          14.7617       -             14.7617       
1.1.1 ค่าตอบแทน 2.3562          2.6140          0.2736          2.3404        -             2.3404        

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.3150           0.4204           0.1212           0.2992         -              0.2992         
(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 1.0000           1.0000           -                1.0000         -              1.0000         
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 0.9912           0.9912           -                0.9912         -              0.9912         
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 0.0500           0.2024           0.1524           0.0500         -              0.0500         

1.1.2 ค่าใช้สอย 9.0903          15.3802         7.0039          8.3763        -             8.3763        
รายการไม่ผูกพัน -              

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.2000           0.6000           0.4000           0.2000         -              0.2000         
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.1000           0.4000           0.3000           0.1000         -              0.1000         
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ 5.1203           10.4911          5.3708           5.1203         -              5.1203         
(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.4000           0.5700           0.1700           0.4000         -              0.4000         
(5) ค่าเช่ารถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน 0.8700           0.8700           -                0.8700         -              0.8700         Page 2 of 12 กยผ.กนผ. /ณ วันท่ี 2 ส.ค. 64
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

(5) ค่าใช้จ่ายด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 0.3000           0.3000           -                0.3000         -              0.3000         
(6) ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ 1.0600           1.1091           0.6091           0.5000         -              0.5000         
(7) ค่าใช้จ่ายบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0.6360           0.6360           -                0.6360         -              0.6360         
(8) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0.1540           0.1540           0.1540           -              -              -              
(10) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 0.2500           0.2500           -                0.2500         -              0.2500         

1.1.3 ค่าวัสดุ 4.0450          4.0450          -               4.0450        -             4.0450        
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.5100           0.5100           -                0.5100         -              0.5100         
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.3500           0.3500           -                0.3500         -              0.3500         
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.8000           1.8000           -                1.8000         -              1.8000         
(4) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.3500           0.3500           -                0.3500         -              0.3500         
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1.0000           1.0000           -                1.0000         -              1.0000         
(6) วัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ 0.0350           0.0350           -                0.0350         -              0.0350         

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5.1188          10.8870         6.0240          4.8630        -             4.8630        
(1) ค่าไฟฟ้า 3.6145           8.1270           4.6932           3.4338         -              3.4338         
(2) ค่าประปา 0.1050           0.4600           0.3602           0.0998         -              0.0998         
(3) ค่าโทรศัพท์ 0.6970           1.5000           0.8378           0.6622         -              0.6622         
(4) ค่าไปรษณีย์ 0.3314           0.3800           0.0652           0.3148         -              0.3148         
(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.3709           0.4200           0.0676           0.3524         -              0.3524         

แผนงานยุทธศาสตร์ 302.6045       622.0039       349.3238       272.6801     11.7770       260.9031     
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 29.7281         81.0388         8.3788          72.6600       1.7520        70.9080       
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 29.7281         81.0388         8.3788          72.6600       1.7520        70.9080       

กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 29.7281         81.0388         8.3788          72.6600       1.7520        70.9080       
1. งบด าเนินงาน 3.8817          9.9588          7.9588          2.0000        -             2.0000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3.8817          9.9588          7.9588          2.0000        -             2.0000        
1.1.1 ค่าตอบแทน -               -               -               -             -             -             
1.1.2 ค่าใช้สอย 3.8817          9.9588          7.9588          2.0000        -             2.0000        

(1)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 2.4511           4.0044           3.0044           1.0000         -              1.0000         

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน 1.4306           2.4459           1.4459           1.0000         -              1.0000         
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลทฟอร์มดิจิทัล (Digital Radiation Monitoring Systems) -                2.3840           2.3840           -              -              -              
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(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพการตรวจจับการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี -                1.1245           1.1245           -              -              -              
2. งบลงทุน 25.8464         71.0800         0.4200          70.6600       1.7520        68.9080       
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 25.8464         44.0800         -               44.0800       -             44.0800       

2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 24.3464         43.5800         -               43.5800       -             43.5800       
 ครุภัณฑ์ ปีเดียว 24.3464          -             
- โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ชุด 3.9000           -                3.9000         -              3.9000         
 - ชุดตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 ชุด 2.4000           -                2.4000         -              2.4000         
 - ตู้ดูดควัน (Fume Hood) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ชุด 2.1000           -                2.1000         -              2.1000         
 - อุปกรณ์ป้องกันการรบกวนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของเคร่ือง SEM/EDX แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน  1 ชุด 1.5000           -                1.5000         -              1.5000         

 - ตู้ปลอดเช้ือ (Laminar flow) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 0.6000           -                0.6000         -              0.6000         
 - เคร่ืองท าน้ ากล่ัน (Water purification) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 0.6000           -                0.6000         -              0.6000         
 - ตู้ไร้อากาศโดยท างานผ่านถุงมือ (Glove box) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 0.4000           -                0.4000         -              0.4000         
 - ตู้ตะก่ัวส าหรับเก็บสารกัมมันตรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 0.1500           -                0.1500         -              0.1500         
 - เคร่ืองช่ังดิจิตอลทศนิยม 2 ต าแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 0.1000           -                0.1000         -              0.1000         
 - ตู้รถเข็นส าหรับขนย้ายสารเคมี 2 ช้ัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 0.0300           -                0.0300         -              0.0300         
 - ตู้ควบคุมอุณหภูมิสารมาตรฐาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 0.0500           -                0.0500         -              0.0500         
- ระบบเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีแบบแยกนิวไคล์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ระบบ 10.2000          -                10.2000        -              10.2000       

 - ระบบตรวจจับรังสีแกมมาและนิวตรอนเคล่ือนท่ี  (Integrated Mobile Radiation Detection System) แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

21.4000          -                21.4000        -              21.4000       

- ชุดอุปกรณ์แก้ปัญหาการปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ (ระดับห้องปฏิบัติการ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

0.1500 0.0000 0.1500         -              0.1500         

- ครุภัณฑ์ปีเดียวจบ 9.0294
2.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.5000          0.5000          -               0.5000        -             0.5000        
 - โปรแกรมสนับสนุนการด าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ (ระยะท่ี ๒)  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ชุด

0.5000           -                0.5000         -              0.5000         

ครุภัณฑ์ ปี ดียว 1.5000           -              
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2.2 ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง -               27.0000         0.4200          26.5800       1.7520        24.8280       
 - ปรับปรุงห้องคลีนรูม (Clean room) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน  1 รายการ 7.0000           0.4200           6.5800         1.7520         4.8280         
- ปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 20.0000          -                20.0000        20.0000       

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 272.8764       540.9651       340.9450       200.0201     10.0250       189.9951     
โครงการ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศ 4.8417          232.4565       197.3557       35.1008       -             35.1008       
กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 4.8417          232.4565       197.3557       35.1008       -             35.1008       
1. งบด าเนินงาน 4.4822          7.7457          7.7457          -             -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4.4822          7.7457          7.7457          -             -             -             
1.1.1 ค่าใช้สอย 4.4822          7.7457          7.7457          -             -             -             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ 4.4822           7.7457           7.7457           -              -              -              
2. งบลงทุน 0.3595          224.7108       189.6100       35.1008       -             35.1008       
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 0.3595          220.6100       189.6100       31.0000       -             31.0000       
2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.3595          15.0000         15.0000        -             -             -             

 - ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดเก็บเอกสารคุณภาพ e-SMART ISO 0.3595           -                -              -              
- ระบบฐานข้อมูลด้านการทดสอบ สอบเทียบด้านมาตรวิทยารังสีก่อไอออน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 ระบบ

15.0000          15.0000         -              -              -              

2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -               205.6100       174.6100       31.0000       -             31.0000       
 - ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

50.0000          50.0000         -              -              -              

- ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 ระบบ

50.0000          50.0000         -              -              -              
- ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ระบบ

30.0000          30.0000         -              -              -              

- ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแบบฝังแร่ (Brachytherapy) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

20.0000          20.0000         -              -              -              

- ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 24.6100          24.6100         -              -              -              

- ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดกัมมันตภาพรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 16.0000          -                16.0000        -              16.0000       

- ระบบห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 15.0000          -                15.0000        -              15.0000       

2.2 ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง -               4.1008          -               4.1008        -             4.1008        
- จัดต้ังห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงส าหรับอุตสาหกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน  1 รายการ

4.1008           -                4.1008         -              4.1008         
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โครงการ 2 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 141.8851       53.8160         49.8733        3.9427        3.5250        0.4177        
กิจกรรม 1 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์ละรังสี 141.8851       53.8160         49.8733        3.9427        3.5250        0.4177        
1. งบด าเนินงาน -               5.2600          5.2600          -             -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -               5.2600          5.2600          -             -             -             
1.1.1 ค่าใช้สอย -               5.2600          5.2600          -             -             -             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี 5.2600           5.2600           -              -              -              
2. งบลงทุน 141.8851       48.5560         44.6133        3.9427        3.5250        0.4177        
2.1 ค่าครุภัณฑ์ -               17.3007         13.3580        3.9427        3.5250        0.4177        
2.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน -               12.1242         11.7065        0.4177        -             0.4177        

 - ครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ช้ันท่ี 1, 4, 5, 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 จ านวน 18 ชุด

11.7065          11.7065         -              -              -              

- ระบบควบคุมการเข้า - ออก พร้อมติดต้ัง อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  1 รายการ

0.4177           -                0.4177         -              0.4177         

2.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               5.1765          1.6515          3.5250        3.5250        -             
 - ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ช้ันท่ี 1, 4, 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 รายการ

5.1765           1.6515           3.5250         3.5250         -              

2.2 ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 141.8851       31.2553         31.2553        -             -             -             
 - อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 อาคาร 141.8851        -              
 - ปรับปรุงห้องท างานส าหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ช้ันท่ี 4 - 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 9 งาน

7.5686           7.5686           -              -              -              

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประเมินค่าปริมาณรังสี  ช้ัน 7 - 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ห้อง 8.2390           8.2390           -              -              -              

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสี และห้องเตรียมตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ช้ัน 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 งาน

6.5876           6.5876           -              -              -              

- ปรับปรุงห้องเคร่ืองมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ช้ัน 8 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 งาน 2.4615           2.4615           -              -              -              

- ปรับปรุงห้องห้องปฏิบัติการเคมีรังสีระดับรังสีต่ า ช้ัน 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 งาน 2.4676           2.4676           -              -              -              
- ส ารวจและออกแบบพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ

3.9310           3.9310           -              -              -              
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 40.7254         61.8086         3.2960          58.5126       6.5000        52.0126       
กิจกรรม : พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 40.7254         61.8086         3.2960          58.5126       6.5000        52.0126       
1. งบด าเนินงาน -               -               -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -               -               -             -             
1.1.1 ค่าใช้สอย -               -               -             -             
รายการไม่ผูกพัน -              

 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนางานตรวจสอบโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย safety Thailand -                -              -              
2. งบลงทุน 40.7254         61.8086         3.2960          58.5126       6.5000        52.0126       
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 40.7254         61.8086         3.2960          58.5126       6.5000        52.0126       
รายการไม่ผูกพัน -             
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2.6250          -               -               -             -             -             

  - ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 2.6250           -              
2.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 38.0205         61.7480         3.2960          58.4520       6.5000        51.9520       

- ระบบการบริหาร ปส. สู่การเป็น Smart OAP แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 25.0000          1.5800           23.4200        -              23.4200       
- ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 2013 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

4.5000           -                4.5000         4.5000         -              

- ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 4.2000           -                4.2000         -              4.2000         
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง 0.1300           -                0.1300         -              0.1300         
- สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง 0.0360           -                0.0360         -              0.0360         

-ระบบการประชุมผ่านวิดีโอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ระบบ 0.7490           -                0.7490         -              0.7490         
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 เคร่ือง 0.1320           -                0.1320         -              0.1320         
- เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 0.2160           0.2160           -              -              -              
- เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑kVA แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 70 เคร่ือง 0.4060           -                0.4060         -              0.4060         
- เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบท่ี 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 เคร่ือง 0.0540           -                0.0540         -              0.0540         
- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 ลิขสิทธ์ิ 1.2000           -                1.2000         -              1.2000         

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เคร่ือง

1.5000           1.5000           -              -              -              
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 ลิขสิทธ์ิ

0.3800           -                0.3800         -              0.3800         

- สายน าสัญญาณทองแดงคู่ตีเกลียว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 1.6050           -                1.6050         -              1.6050         
- อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
เคร่ือง

0.2100           -                0.2100         -              0.2100         

- โปรแกรมระบบบริหารจัดการและควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
โปรแกรม

2.0000           -                2.0000         2.0000         -              

- เคเบ้ิลใยแก้วน าแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 4.2800           -                4.2800         -              4.2800         
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 6.9500           -                6.9500         -              6.9500         
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 8.2000           -                8.2000         -              8.2000         
ครุภัณฑ์ปี เดียว 38.0205          -              

2.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.0799          0.0606          -               0.0606        -             0.0606        
- เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ขนาด 3,500 ANSI Lumens) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 2
 เคร่ือง

0.0606           -                0.0606         -              0.0606         

 ครุภัณฑ์ปี เดียว 0.0799           -              
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 82.4992         145.1116       43.0476        102.0640     -             102.0640     
กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แลรังสี 8.1768          32.2509         16.7560        15.4949       -             15.4949       
1. งบด าเนินงาน 8.1768 22.0361 16.756 5.2801 -             5.2801
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8.1768 22.0361 16.7560 5.2801 -             5.2801
1.1.1 ค่าใช้สอย 8.1768 22.0361 16.7560 5.2801 -             5.2801
รายการไม่ผูกพัน

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพ่ือความปลอดภัยส าหรับการออกใบอนุญาต 2.4000            2.4000            1.4000 1.0000          -              1.0000         

- ค่าดูแลและบ ารุงรักษาระบบพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี และระบบบูรณาการข้อมูลการน าเข้า - ส่งออกผ่านระบบ 
National Single Window (NSW)

1.3000            1.3000                  -   1.3000          -              1.3000         

- ค่าบ ารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 0.3815            0.3815                  -   0.3815          -              0.3815         
- ค่าดูแลและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและซอฟแวร์ -                           0.5000            0.5000 -              -              -              
 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 1.6800 2.9932 2.2668 0.7264          -              0.7264         
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฎิบัติ 0.8000           2.5000           1.6278           0.8722          -              0.8722         
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือประเมินกระบวนการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงบูรณาการตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ

0.8631 0.8631 -              -              -              

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์เคร่ืองก าเนิดรังสีแบบท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการก าเนิดรังสี 1.0580 1.0580 -              -              -              

 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือก ากับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ 1.6153 1.4400 0.4400 1.0000          -              1.0000         
 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอาคารสถานท่ีของ ปส. 6.3000 6.3000 -              -              -              
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 0.0894 0.0894 -              -              -              
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือทบทวนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560

1.9954 1.9954 -              -              -              

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือศึกษาการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัยของหน่วยงานใช้ประโยชน์ 0.2155 0.2155 -              -              -              
2. งบลงทุน -               10.2148         -               10.2148       -             10.2148       
2.1 ค่าครุภัณฑ์ -               9.6418          -               9.6418        -             9.6418        
รายการไม่ผูกพัน -             
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -               3.0000          -               3.0000        -             3.0000        

 - ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
ระบบ

3.0000                  -   3.0000 -              3.0000

2.1.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน -               6.6418                  -   6.6418 -             6.6418
- ลิฟต์โดยสาร ประจ าอาคาร 4 และอาคาร 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ ชุด 3.4400                  -   3.4400 -              3.4400
- ระบบควบคุมการเข้า - ออก พร้อมติดต้ัง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 0.4949                  -   0.4949 -              0.4949

- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบดิจิตอล (IP CCTV) พร้อมติดต้ัง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
รายการ

0.4599                  -   0.4599 -              0.4599

- เคร่ืองสแกนใต้ท้องรถ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ 2.2470                  -   2.2470 -              2.2470
2.2 ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง -               0.5730                  -   0.5730 -             0.5730

- ปรับปรุงห้องเพ่ือท าเป็นศูนย์การค านวณเพ่ือประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง

0.5730                  -   0.5730 -              0.5730
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์แลรังสี 9.7405 34.1431 4.8358 29.3073 -             29.3073
1. งบด าเนินงาน 3.9374 7.6894 4.5650 3.1244 -             3.1244
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3.9374 7.6894 4.5650 3.1244 -             3.1244
1.1.1 ค่าใช้สอย 3.9374 7.6894 4.5650 3.1244 -             3.1244
รายการไม่ผูกพัน

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 0.4000            0.4000                  -   0.4000          -              0.4000         
- ค่าดูแลและบ ารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1.1944            1.1944                  -   1.1944          -              1.1944         
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมในส่ิงแวดล้อมด้วยแผ่นวัดรังสี (ชนิด TDL/OSL) 0.6500            0.1500                  -   0.1500          -              0.1500         
 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 1.6930 2.2800 0.9000 1.3800          -              1.3800         
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน -                2.3600 2.3600 -              -              -              

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี -                1.3050 1.3050 -              -              -              
2. งบลงทุน 5.7031          26.1829         -               26.1829       -             26.1829       
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 5.7031          26.1829         -               26.1829       -             26.1829       
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5.7031          26.1829                  -   26.1829 -             26.1829

- ระบบเพ่ิมความเข้มข้นของทริเท่ียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 4.8000                  -   4.8000 -              4.8000
- เคร่ืองป่ันตกตะกอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง 0.1680                  -   0.1680 -              0.1680
- เคร่ืองตรวจวัดปริมาณรังสีพร้อมระบุชนิดไอโซโทปและวิเคราะห์การปนเป้ือนสารกัมมันตรังสีในตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

1.1500                  -   1.1500 -              1.1500

- เคร่ืองบ่มควบคุมอุณหภูมิ ชนิด 1 บล็อก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง 0.0246                  -   0.0246 -              0.0246
- เคร่ืองอุ่นสไลด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง 0.0403                  -   0.0403 -              0.0403
- เคร่ืองวัดปริมาณรังสีท่ัวร่างกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง 11.0000                  -   11.0000 -              11.0000
- เคร่ืองวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 9.0000                  -   9.0000 -              9.0000

- ครุภัณฑ์ปีเดียวจบ 5.7031 -              
4. งบรายจ่ายอ่ืน 0.1000          0.2708 0.2708 -             -             -             

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.1000 0.2020 0.2020 -              -              -              
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชุมร่วมกับ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 
Management (AHA Centre)

0.0688 0.0688 -              -              -              
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 64.5819 78.7176 21.4558 57.2618 -             57.2618
1. งบด าเนินงาน 1.3421 1.4205 0.9205 0.5000 -             0.5000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.3421 1.4205 0.9205 0.5000 -             0.5000
1.1.1 ค่าใช้สอย 1.3421 1.4205 0.9205 0.5000 -             0.5000
รายการไม่ผูกพัน -              -              

 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศไทย

1.3421 1.4205 0.9205 0.5000 -              0.5000

3. งบเงินอุดหนุน 62.1900 75.2071 18.4453 56.7618 -             56.7618
3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 62.1900 75.2071 18.4453 56.7618 -             56.7618

1) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 36.8897 47.0957 12.8741 34.2216 -              34.2216
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนท่ัวไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 8.0659 11.6549 4.0000 7.6549 -              7.6549
3) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 17.1978 16.4185 1.5698 14.8487 -              14.8487
4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology 
Programme, APMP)

0.0366 0.0380 0.0014 0.0366 -              0.0366

4. งบรายจ่ายอ่ืน 1.0498 2.0900 2.0900 -             -             -             
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 0.3982 1.3213 1.3213 -              -              -              
2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
 (Asia Pacific Metrology Programme, APMP)

0.1563 0.1563 0.1563 -              -              -              

3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 0.2700 0.3700 0.3700 -              -              -              

4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO)

0.2253 0.2424 0.2424 -              -              -              
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รายการ
พ.ร.บ. ปรับฐาน

ปี 64
งบประมาณ

(ค าขอ)
ปรับลด

ตามมติ ครม.

คงเหลือได้รับ
ตามมติ ครม.

ปรับตาม
อนุรัฐวิสาหกิจฯ

คงเหลือได้รับ
ตามอนุ

รัฐวิสาหกิจฯ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 2.9250          47.7724         47.3724        0.4000        0.4000        
กิจกรรม : ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี 2.9250          47.7724         47.3724        0.4000        0.4000        
1. งบด าเนินงาน 2.9250          46.0982         45.6982        0.4000        0.4000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.9250          46.0982         45.6982        0.4000        0.4000        
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 2.9250          46.0982         45.6982        0.4000        -             0.4000        
รายการไม่ผูกพัน -              -              

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 0.8000           25.7226 25.5226 0.2000          -              0.2000         
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์ 0.8200           12.3335 12.3335 -              -              -              
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีท่ีย่ังยืนของประเทศ -                0.4463 0.4463 -              -              -              
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 1.3050           6.5335 6.3335           0.2000          -              0.2000         
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ -                1.0623 1.0623 -              -              -              

5. งบรายจ่ายอ่ืน -               1.6742 1.6742 -             -             -             
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรม Youth Training Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน -                0.4212 0.4212 -              -              -              
 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาดูงานด้านการก ากับความปลอดภัยสถานประกอบการด้าน Boron-Neutron Capture Therapy (BNCT) -                1.2530 1.2530 -              -              -              
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5.2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว381 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ แจ้งให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปีนไปด้วย
ความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5  โดยเมื่อ
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายหน่วยงานของรัฐและ    
มีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ขอให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ตามกระบวนการ 
และให้มีผลเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่ 5.2 
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ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ว 9

(ๆ  มิถุนายน ๒๔๖๔
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราซการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๑๔ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๔๖๑ 
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๓๗๑ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ 
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๗๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๒ 
๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ว ๓๗๗ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เน่ืองจากขณะน้ีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถ 
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปีนไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสรจภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือท่ีอ้างถึงต่อไป ท้ังน้ี การท่ีจะถือว่าหน่วยงาบของรัฐได้รับความเห็นขอบวงเงินงบประมาณ 
ท่ีจะใข้ในการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความถึงเม่ือคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ... ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเปีนท่ีส้ินสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระท่ี ๒

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ๒ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๘๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖
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งบลงทุน           192,836,800 4,394,000        188,442,800       
ครุภัณฑ์ 46 รายการ 
(เฉพาะเจาะจง 21 รายการ 4,394,000 บาท, e-bidding 25 รายการ 158,941,000 บาท)

163,335,000            4,394,000          158,941,000        

ส่ิงก่อสร้าง 4 รายการ (e-bidding 4 รายการ 29,501,800 บาท) 29,501,800             -                   29,501,800          
แผนงานยุทธศาสตร์ 192,836,800          4,394,000        188,442,800       
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 68,908,000            1,380,000        67,528,000        
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

68,908,000            1,380,000        67,528,000        

กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี             68,908,000 1,380,000        67,528,000        
1. งบลงทุน             68,908,000 1,380,000        67,528,000        
1.1 ค่าครุภัณฑ์             44,080,000 1,380,000        42,700,000        

1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์             43,580,000 880,000           42,700,000        
 1. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  6 ชุด กพม. 3,900,000               3,900,000           180

 2. ชุดตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  12 ชุด กพม. 2,400,000               2,400,000           120

 3. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  3 ชุด กพม. 2,100,000               2,100,000           120
 4. อุปกรณ์ป้องกันการรบกวนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของเคร่ือง SEM/EDX แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  1 ชุด

กพม. 1,500,000               1,500,000           120
 5. ตู้ปลอดเช้ือ (Laminar flow) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด กพม. 600,000                 600,000              120
 6. เคร่ืองท้าน้้ากล่ัน (Water purification) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ชุด กพม. 600,000                 600,000              120

 7. ตู้ไร้อากาศโดยท้างานผ่านถุงมือ (Glove box) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ชุด กพม. 400,000                 400,000            90

 8. ตู้ตะก่ัวส้าหรับเก็บสารกัมมันตรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด กพม. 150,000                 150,000            90
 9. เคร่ืองช่ังดิจิตอลทศนิยม 2 ต้าแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ชุด กพม. 100,000                 100,000            90

รายละเอียดงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ
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 10. ตู้รถเข็นส้าหรับขนย้ายสารเคมี 2 ช้ัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ชุด กพม. 30,000                   30,000              90

 11. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสารมาตรฐาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ชุด กพม. 50,000                   50,000              90
 12. ระบบเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีแบบแยกนิวไคลด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
3 ระบบ

กพม. 10,200,000             10,200,000          
150

 13. ระบบตรวจจับรังสีแกมมาและนิวตรอนเคล่ือนท่ี  (Integrated Mobile Radiation Detection
 System) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ

กตส. 21,400,000             21,400,000          300

 14. ชุดอุปกรณ์แก้ปัญหาการปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ (ระดับ
ห้องปฏิบัติการ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

กตส. 150,000                 150,000            30

1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 500,000 500,000           
 15. โปรแกรมสนับสนุนการด้าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ (ระยะท่ี 2)  แขวงลาดยาว
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

กพม. 500,000                 500,000            
90

1.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง             24,828,000 24,828,000        
 16. ปรับปรุงห้องคลีนรูม (Clean room) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 งาน กพม. 4,828,000               4,828,000           240

 17. ปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน กตส. 20,000,000             20,000,000          120
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 123,928,800          3,014,000        120,914,800       
โครงการ  : พัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศ 35,100,800            -                 35,100,800        
กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 35,100,800            -                 35,100,800        
1. งบลงทุน 35,100,800            -                 35,100,800        
1.1 ค่าครุภัณฑ์ 31,000,000            -                 31,000,000        
1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 31,000,000            -                 31,000,000        

18. ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดกัมมันตภาพรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

กพม. 16,000,000             16,000,000          300

 19. ระบบห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจ้าตัวบุคคล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 1 ระบบ

กพม. 15,000,000             15,000,000          
300
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1.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               4,100,800 4,100,800          
20. จัดต้ังห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงส้าหรับอุตสาหกรรม 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 งาน

กพม. 4,100,800               4,100,800           180

โครงการ  : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 417,700                417,700           -                   
กิจกรรม  : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์ละรังสี 417,700                417,700           -                   
1. งบลงทุน 417,700                417,700           -                   
1.1 ค่าครุภัณฑ์ 417,700                417,700           -                   
1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 417,700                417,700           -                   

 21. ระบบควบคุมการเข้า - ออก พร้อมติดต้ัง อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 รายการ

สลก. 417,700                 417,700            90

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 52,012,600            1,408,600        50,604,000        
กิจกรรม : พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 52,012,600            1,408,600        50,604,000        
1. งบลงทุน 52,012,600            1,408,600        50,604,000        
1.1 ค่าครุภัณฑ์ 52,012,600            1,408,600        50,604,000        
1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 51,952,000            1,348,000        50,604,000        

22. ระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

กยผ. 23,420,000             23,420,000          210
23. ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 
ระบบ

กยผ. 4,200,000               4,200,000           180
24. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง กยผ. 130,000                 130,000            90

25. สแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

กยผ. 36,000                   36,000              
60

26. ระบบการประชุมผ่านวิดีโอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  2 ระบบ กยผ. 749,000                 749,000              90
27.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 
เคร่ือง

กยผ. 132,000                 132,000            90

28. เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1kVA แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  70 เคร่ือง กยผ. 406,000                 406,000            60

29. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบท่ี 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 
เคร่ือง

กยผ. 54,000                   54,000              60
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30. ชุดโปรแกรมจัดการส้านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  100 ลิขสิทธ์ิ

กยผ. 1,200,000               1,200,000           
60

31. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 ลิขสิทธ์ิ

กยผ. 380,000                 380,000            60

32. สายน้าสัญญาณทองแดงคู่ตีเกลียว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 รายการ กยผ. 1,605,000               1,605,000           90

33. อุปกรณ์กระจายการท้างานส้าหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง

กยผ. 210,000                 210,000            90

34. เคเบ้ิลใยแก้วน้าแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 รายการ กยผ. 4,280,000               4,280,000           90
35. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ กยผ. 6,950,000               6,950,000           180
36. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ กยผ. 8,200,000               8,200,000           180

1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 60,600                  60,600            
37. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ขนาด 3,500 ANSI Lumens) แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร  2 เคร่ือง

กยผ. 60,600                   60,600              60

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 36,397,700            1,187,700        35,210,000        

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แลรังสี 10,214,800            954,800           9,260,000          
1. งบลงทุน 10,214,800            954,800           9,260,000          
1.1 ค่าครุภัณฑ์ 9,641,800             954,800           8,687,000          
1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3,000,000             3,000,000          

38. ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ศปส. 3,000,000               3,000,000           150

1.1.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,641,800             954,800           5,687,000          
39. ลิฟต์โดยสาร ประจ้าอาคาร 4 และอาคาร 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  2 ชุด สลก. 3,440,000               3,440,000           180
40. ระบบควบคุมการเข้า - ออก พร้อมติดต้ัง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 
รายการ

สลก. 494,900                 494,900            90
41. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบดิจิตอล (IP CCTV) พร้อมติดต้ัง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  1 รายการ

สลก. 459,900                 459,900            90
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42. เคร่ืองสแกนใต้ท้องรถ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง สลก. 2,247,000               2,247,000           90

1.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 573,000                573,000            
    43. ปรับปรุงห้องเพ่ือท้าเป็นศูนย์การค้านวณเพ่ือประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 งาน

กอญ. 573,000                 573,000              60

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์แลรังสี 26,182,900            232,900           25,950,000        
1. งบลงทุน 26,182,900            232,900           25,950,000        
1.1 ค่าครุภัณฑ์ 26,182,900            232,900           25,950,000        
1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 26,182,900            232,900           25,950,000        

44. ระบบเพ่ิมความเข้มข้นของทริเท่ียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 ระบบ กพม. 4,800,000               4,800,000           180
45. เคร่ืองป่ันตกตะกอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง กพม. 168,000                 168,000            120
46. เคร่ืองตรวจวัดปริมาณรังสีพร้อมระบุชนิดไอโซโทปและวิเคราะห์การปนเป้ือนสารกัมมันตรังสี
ในตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง

กพม. 1,150,000               1,150,000           150

47. เคร่ืองบ่มควบคุมอุณหภูมิ ชนิด 1 บล็อก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง กพม. 24,600                   24,600              90

48. เคร่ืองอุ่นสไลด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง กพม. 40,300                   40,300              90
49. เคร่ืองวัดปริมาณรังสีท่ัวร่างกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง กพม. 11,000,000             11,000,000          120
50. ระบบวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  1 ระบบ

กพม. 9,000,000               9,000,000           120
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