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๓.2 รายงานการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

ตามที่ กยผ. ได้รวบรวมและจัดท าสรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. เสนอให้
ผู้บริหารทราบทุกเดือน สามารถสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดังนี ้

1) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

 
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คือ 92,087,550 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 87.62 ซึ่ง ปส. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จริง (ตามผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS) จ านวน  
87,032,905.75 บาท คิดเป็น ร้อยละ 82.81 น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 5,054,644.25 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.48 ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

2) การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 31 งวด (518,000,000 บาท) 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ ์2563) เบิกจ่ายแล้ว 20 งวด (330,660,454 บาท) 
ตรวจรับงวดที่ 1 - 20 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 21 - 31 

3) การด าเนินงานจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ปส. ได้รับจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 28 รายการ งบประมาณ 

108,513,400 บาท 
 1) สามารถลงนามได้ทัน จ านวน 22 รายการ งบประมาณ 65,169,900 บาท 
 2) ไม่สามารถลงนามได้ทัน จ านวน 6 รายการ งบประมาณ 43,343,500 บาท ได้แก ่

งบลงทุน งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 
1. ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องก าเนิดรังสีและแผนการรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (National Quatro Audit) 

3,543,500 กอญ. 

2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีแบบ
ออนไลน์ 

1,500,000 กอญ. 

3. เครื่องบินไร้คนขับประเมินผลกระทบทางรังสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1,000,000 กตส. 
4. ระบบตรวจจับทางนิวเคลียร์และรังสี ส าหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายใน
เหตุการณ์สาธารณะพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

10,000,000 กตส. 

5. ระบบเคลือบสุญญากาศชนิดแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริ่งร่วมไฟฟ้ากระแสตรง
และคลื่นวิทยพุร้อมระบบอ่านค่าการเปล่งแสง 

14,500,000 กพม. 

6. ระบบวัดกัมมันตภาพรังสีปฐมภูมิ 4 Pi Coincidence counter 12,800,000 กพม. 
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4) การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของ ปส. 
ปส. มีงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 - 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 

177,217,213.10 บาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 129,562,108.62 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 73.11 คงเหลือ 47,655,104.48 บาท คิดเป็น 26.89 โดยมีรายการที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน จ านวน 4 รายการ ดังนี ้

 1) ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสารตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จ านวน 97,453.70 บาท 
 2) ระบบออกใบเสร็จรับเงินจ านวน 1 ระบบ จ านวน 262,150.00 บาท 
 3) ปรับปรุงระบบประปา ของ ปส. จ านวน 1 ระบบ จ านวน 1,841,054.78 บาท 
 4) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 1 อาคาร จ านวน 45,454,446.00 บาท 

5) แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 
กยผ.กนผ. ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุง
หรือพัฒนาการด าเนินงานของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการปฏิบัติราชการของ ปส. ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ
ให้หน่วยงานในสังกัด ปส. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนภายในเดือน
มีนาคม 2563 
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