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1. การเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของ ปส. 
(ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

 เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 รอยละ 87.02 (จำนวน 349,063,500 
บาท) และผลการเบิกจายของ ปส. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รอยละ 42.89 (จำนวน 172,048,210.86 
บาท) เบิกจายต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 50.71 (จำนวน 177,015,289.14 บาท) ดังนี้ 

ประเภทงบ 

รายจายประจำ + รายจายลงทุน (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) รวมใช
จาย

ท้ังหมด 
(%) 

คงเหลือ (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

เบิกจาย GFMIS 
อยูระหวาง

ดำเนินการ (บาท) (บาท) (%) 

งบบุคลากร 118,729,500.00 90,411,262.94 76.15 - 76.15 28,318,237.06 
งบดำเนินงาน 34,202,900.00 20,502,816.93 59.94 11,205,798.95 92.71 2,494,284.12 
งบเงินอุดหนุน 55,255,000.00 41,262,565.55 74.68 13,992,100.29 100.00 334.16 
งบรายจายอ่ืน - - - - - - 
งบลงทุน 192,951,800.00 19,871,565.44 10.30 105,481,548.00 64.97 67,598,686.56 
รวม 401,139,200.00 172,048,210.86 42.89 130,679,447.24 75.47 98,411,541.90 
เปาหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 349,063,500.00 87.02    

เบิกจายต่ำกวาเปาหมายจำนวน 177,015,289.14 50.71    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. การเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงานในสังกัด ปส. 
(ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

กอง 

รายจายประจำ 
(เปาหมาย 75.00% / ผล 73.06%) 

รายจายลงทุน 
(เปาหมาย 100  / ผล 10.30 %) 

ภาพรวม 
(เปาหมาย 87.02 % / ผล 42.89%) 

งบประมาณ เบิกจาย 
% 

เบิกจาย
จริง 

งบประมาณ เบิกจาย 
% 

เบิกจาย
จริง 

งบประมาณ เบิกจาย 
% 

เบิกจาย
จริง 

สลก. 200,000.00  95,008.90  47.50   7,059,500.00   440,407.72  6.24   7,259,500.00   535,416.62  7.38  

กตส. 2,170,000.00  1,636,035.68  75.39   41,580,000.00   30,000.00  0.07   43,750,000.00   1,666,035.68  3.81  

กอญ. 2,871,500.00  316,639.10  11.03   583,000.00   -    0.00   3,454,500.00   316,639.10  9.17  

กยผ. 1,972,200.00  959,415.55  48.65   34,205,700.00   1,031,883.00  3.02   36,177,900.00   1,991,298.55  5.50  

กพม. 4,249,400.00  1,906,025.72  44.85   88,716,700.00   562,410.00  0.63   92,966,100.00   2,468,435.72  2.66  

กพร. 100,000.00  36,949.34  36.95   -     -    0.00   100,000.00   36,949.34  36.95  

กกม. 100,000.00  30,707.75  30.71   -     -    0.00   100,000.00   30,707.75  30.71  

สบค. 697,000.00  684,182.00  98.16   17,806,900.00   17,806,864.72  100.00   18,503,900.00   18,491,046.72  99.93  

ปสภ. 726,400.00  424,791.04  58.48   3,000,000.00   -    0.00   3,726,400.00   424,791.04  11.40  
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เปาหมายเดือนมิถุนายน 

ภาพรวม 87.02 % 

ผลเบิกจาย 42.89 % 

  

รายจายประจำ 75.00 % 

ผลเบิกจาย 73.10 % 

รายจายลงทุน 100.00 %  

ผลเบิกจาย 10.30 % 
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กอง 

รายจายประจำ 
(เปาหมาย 75.00% / ผล 73.06%) 

รายจายลงทุน 
(เปาหมาย 100  / ผล 10.30 %) 

ภาพรวม 
(เปาหมาย 87.02 % / ผล 42.89%) 

งบประมาณ เบิกจาย 
% 

เบิกจาย
จริง 

งบประมาณ เบิกจาย 
% 

เบิกจาย
จริง 

งบประมาณ เบิกจาย 
% 

เบิกจาย
จริง 

พนส. 1,000,000.00  544,435.00  54.44   -     -    0.00   1,000,000.00   544,435.00  54.44  

สวนกลาง 20,116,400.00  13,868,626.85  68.94   -     -    0.00   20,116,400.00   13,868,626.85  68.94  

บุคลากร 118,729,500.00  90,411,262.94  76.15   -     -    0.00   118,729,500.00   90,411,262.94  76.15  

อุดหนุน 55,255,000.00   41,262,565.55  74.68   -     -    0.00   55,255,000.00   41,262,565.55  74.68  

รวม 208,187,400.00  152,176,645.42  73.10  192,951,800.00 19,871,565.44  10.30  401,139,200.00  172,048,210.86  42.89  

 

3. การเบิกจายงบประมาณกันเหล่ือมป พ.ศ. 2564 ของ ปส. (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

 ปส. มีงบประมาณกันเหลื ่อมป พ.ศ. 2564 ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 
68,276,690.50 บาท เบิกจายแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 59,531,114.51 บาท คิดเปน
รอยละ 87.19 คงเหลือ 8,745,575.99 บาท คิดเปนรอยละ 12.81 สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 

หนวย
งาน 

รายการ งบประมาณท่ีขอ
กัน/ขยาย 

เบิกจาย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน 
บาท % 

ป พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น 68,276,690.5 59,531,114.51 87.19 8,745,575.99 - 

เบิกจายครบถวนแลว 96
รายการ 

58,706,222.56 58,706,222.56 100 - - 

ยังไมเบิกจาย/เบิกจายไมครบถวน 
12 รายการ 

9,570,467.94 824,891.95 8.62 8,745,575.99 - 

กพม. 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
จำนวน 3 รายการ 

577,800.00 - - 577,800.00 บริหารสญัญา /ลงนามใบสั่ง
ว ันท ี ่  10 ก.ย.64 ครบ
กำหนดส  งมอบว ั น ท่ี   
8 เม.ย.65 กำหนดการ
จ  ายเง ิน 1 งวด  ลปส.  
ลงนามหน ั งส ื อแจ  งผล 
การตรวจรับพสัดุและเรงรัด
ใหบริษัทฯ สงมอบของให
ครบถวน วันที่ 8 เม.ย.65 
และหน ั งส ื อแจ  งเร ี ยก
คาปรับวันที่ 21 เม.ย.65 
อยู ขั ้นตอนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ พิจารณาการ
แก ไขส ัญญาและการคิด
คาปรับเปน 0 ตามมาตรการ
ชวยเหลือผูประกอบการ 
 

 2. จางขนยายหัววัดรังสี 
4 Pi จำนวน 1 งาน 

100,100.00 - - 100,100.00 บริหารสัญญา /ลงนาม
ใบสั ่งวันที ่ 19 ก.ค.64 
ครบกำหนดสงมอบวันท่ี 
18 มิ.ย.65 ขยายเวลา
ครบกำหนดเป นว ั น ท่ี   
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หนวย
งาน 

รายการ งบประมาณท่ีขอ
กัน/ขยาย 

เบิกจาย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน 
บาท % 

2 ส.ค.65 กำหนดการ
จายเงิน 1 งวด 

กพม. 
(ตอ) 

3. จางขนยายเครื่อง
อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ
จำนวน 2 เครื่อง 

345,943.84 - - 345,943.84 บริหารสัญญา /ลงนาม
ใบสั ่งวันที ่ 19 ก.ค.64 
ครบกำหนดสงมอบวันท่ี 
18 มิ.ย.65 ขยายเวลา
ครบกำหนดเปนวันที่ 30 
พ . ย .65  ก ำหนดการ
จายเงิน 1 งวด 

4. จางขนยายหัวรังสี 
จำนวน 1 งาน 

399,645.00 - - 399,645.00 บร ิหารส ัญญา /ลงนาม
ใบสั ่งว ันที ่  16 ก.ย.64 
ครบกำหนดสงมอบวันท่ี 
24 ม ิ .ย.65 ขยายเวลา
ครบกำหนดเป  นว ั น ท่ี   
22 ก ั นยายน 2565 
กำหนดการจายเงิน 1 งวด 

5. ปมดดูอากาศจำนวน 
1 เครื่อง 

74,900.00 - - 74,900.00 บริหารสัญญา แจงเร ียก
คาปรับวันที่ 23 พ.ย.64 /
ลงนามใบสั่งวันที่ 23 ส.ค.
64 ครบกำหนดว ั น ท่ี   
14 พ.ย.64 กำหนดจายเงิน 
1 งวด แจ  งพ ิ จารณา 
ผ อนปรนบอกเล ิกว ันท่ี   
4 ม.ค.65 อยูขั ้นตอนการ
เสนออน ุม ัต ิแก  ไขใบสั่ ง 
และการคิดคาปรับเปน 0 
ตามมาตรการช วยเหลือ
ผูประกอบการ 

รวม 5 รายการ 1,498,388.84 - - 1,498,388.84  
กอญ. 1. ระบบกำกับดูแลและ

บ ูรณาการข อม ูลการ
จัดการกากกัมมันตรังสี
ก ับหน วยงานภายใต
ก ำ ก ั บ ด ู แ ล ข อ ง ป ส . 
จำนวน 1 ระบบ 

3,369,847.05 - - 3,369,847.05 บริหารสัญญา/ เบิกจายแลว 
1 งวด เปนเงนิ 748,854.90 
บาท เหลืองวดที ่ 2 ถึง 4 /
สัญญาลงนามวันท่ี 7 เม.ย. 64 
ครบกำหนดสงมอบ 1 ก.ค. 65 
ขยายเวลาครบกำหนดเปนวัน
ท ี  1 ก.ย. 65 กำหนดการ
จายเงิน 4 งวด งวดที่ 2 เปน
เงิน 2,246,564.70 บาท งวด
ท่ี 3 เปนเงิน 2,995,419.60 
บาท งวดท ี ่  4 เป  นเงิน 
1,497,709.80 บาท 

2. ระบบการจัดการขอมูล
การตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร
และรังสี จำนวน 1 ระบบ 

3,369,847.05 - - 3,369,847.05 

3. จางดูแลและบำรุงรักษา
ระบบพิจารณาอนุญาต 
ทางนิวเคลียรและร ังสี
และระบบบ ูรณาการ
ขอมูลการนำเขา - สงออก

956,250.00 637,500.00 66.67 318,750.00 บริหารสัญญา/ เบิกจาย
แล  ว  3 งวด เป  น เ งิ น 
318,750 บาท เหลืองวด
ที่ 4 /สัญญาลงนามวันท่ี 
18 มิ.ย. 64 ครบกำหนด
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หนวย
งาน 

รายการ งบประมาณท่ีขอ
กัน/ขยาย 

เบิกจาย คงเหลือ สถานะการดำเนินงาน 
บาท % 

ผานระบบ NSW จำนวน  
1 ระบบ 

ส  งมอบ 18 ม ิ .ย. 65 
กำหนดการจายเงิน 4 งวด 
งวดละ 318,750 บาท 
สลก.กพด. เสนอตรวจรับ
งานงวดที่ 4 (งวดสุดทาย) 
เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 65 

กอญ. 
(ตอ) 

4. เคร ื ่องคอมพิวเตอร
สำหร ับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 พรอมติดตั้งชุด
โปรแกรมจัดการสำนักงาน
ที ่ม ีล ิขสิทธิ ์ถ ูกตองตาม
กฎหมาย จำนวน 3 เครื่อง 

111,000.00 104,865.00 94.47 6,135.00 งบท่ีเหลือถูกพับไป 

รวม 4 รายการ 7,806,944.10 742,365 9.51 7,064,579.10  

สวน 
กลาง 

1. จ างส งห ัวว ัดสำหรับ
ดำเน ินการสอบ เท ี ยบ 
จำนวน 1 งาน 

11,224.22 10,254.67 91.36 969.55 งบท่ีเหลือถูกพับไป 

2. คาเชารถตู จำนวน  
2 คัน จำนวน 24,750 
บาท/คัน/เดือน สำหรับ
เดือน ก.ค. - ก.ย. 64 

148,500.00 44,362.20 29.87 104,137.80 งบท่ีเหลือถูกพับไป 

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจำป พ.ศ. 2564 

105,410.78 27,910.08 26.48 77,500.70 งบท่ีเหลือถูกพับไป 

รวม 3 รายการ 265,135.00 82,526.95 31.13 182,608.05  

 
 
 

4. การเบิกจายงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

รายการงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 รายการ มีสถานะ ดังนี้ 

วงเงินรายการ 

กลุม 1 ลงนามสัญญาแลว 
(29 รายการ) 

กลุม 2 ยังไมลงนามสัญญา 
(21 รายการ) 

1.1 ตรวจรับงาน/
ของ/เบิกจายแลว 

1.2 อยูระหวางดำเนินงาน/
รับของ และทยอยเบิกจาย

ตามงวดงาน 

2.1 ราคากลาง/
TOR 

2.2 เห็นชอบรายงานขอ
ซ้ือขอจาง/ประกวดราคา/

สอบราคา 

2.3 พิจารณาผล 
และรอลงนาม

สัญญา 

รวม - 29 รายการ 13 รายการ 8 รายการ - 
< 1 ลบ. - 22 รายการ 1 รายการ 1 รายการ - 

1 - 500 ลบ. - 7 รายการ 12 รายการ 7 รายการ  - 
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รายการงบลงทุนท่ีลงนามสัญญา จำนวน 29 รายการ ไดแก 

รายการ งบประมาณ (ลบ.) 
วงเงินผูกพัน

สัญญา 
(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญาคงเหลือ 

(ลบ.) 
รวมท้ังหมด 29 รายการ 21.3763 20.8756 0.5007 

กพม. (17 รายการ) 24.8129 24.4678 0.3451 
1. โปรแกรมสนับสนุนการดำเนินการดานนิติวิทยาศาสตรทาง
นิวเคลียร (ระยะท่ี 2)  1 ชุด (กพม.) 

0.5000 0.5000 - 

2. ชุดตูเก็บสารเคมีและอุปกรณประกอบ 12 ชุด (กพม.) 2.4000 2.3914 0.0086 
3. ตูไรอากาศโดยทำงานผานถุงมือ (Glove box) 1 ชุด (กพม.) 0.4000 0.4000 - 
4. ตูตะก่ัวสำหรับเก็บสารกัมมันตรังสี 1 ชุด (กพม.) 0.1500 0.1500 - 
5. เครื่องช่ังดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหนง 1 ชุด (กพม.) 0.1000 0.0995 0.0005 
6. ตูรถเข็นสำหรับขนยายสารเคม ี2 ช้ัน 1 ชุด (กพม.) 0.0300 0.0300 - 
7. ตูควบคุมอุณหภูมิสารมาตรฐาน 1 ชุด (กพม.) 0.0500 0.0500 - 
8. ระบบเฝาตรวจกัมมันตภาพรังสีแบบแยกนิวไคลด 3 ระบบ 10.2000 10.1800 0.0200 
9. ระบบเพ่ิมความเขมขนของทริเท่ียม 1 ระบบ 4.8000 4.6000 0.2000 
10. เครื่องปนตกตะกอน 1 เครื่อง (กพม.) 0.1680 0.1680 - 
11. เครื่องบมควบคมุอุณหภูมิ ชนิด 1 บล็อก 1 เครื่อง (กพม.) 0.0246 0.0246 - 
12. เครื่องอุนสไลด 1 เครื่อง (กพม.) 0.0403 0.0403 - 
13. อุปกรณปองกันการรบกวนคลื่นแมเหล็กไฟฟาของเครื่อง 
SEM/EDX  1 ชุด 

1.5000 1.4970 0.0030 

14. ตูดูดควัน (Fume Hood)  3 ชุด 2.1000 2.0400 0.0600 
15. ตูปลอดเช้ือ (Laminar flow) 1 ชุด 0.6000 0.5980 0.0020 
16. เครื่องทำน้ำกลั่น (Water purification) 1 ชุด 0.6000 0.5500 0.0500 
17. เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีพรอมระบุชนิดไอโซโทปและวิเคราะหการ
ปนเปอนสารกัมมันตรังสีในตัวอยาง 1 เครื่อง 

1.1500 1.1490 0.0010 

กตส. (1 รายการ) 0.1500 0.1337 0.0163 
1. ชุดอุปกรณแกปญหาการปนเปอนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม
เศษโลหะ (ระดับหองปฏิบัติการ) 1 ชุด (กตส.) 

0.1500 0.1337 0.0163 

กยผ. (8 รายการ) 1.4086  1.2078 0.2009 
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1 1 เครื่อง (กยผ.) 0.1300 0.1300 - 
2. สแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการแบบท่ี 3 
จำนวน 1 เครื่อง (กยผ.) 

0.0360 0.0266 0.0094 

3. เครื่องมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA (ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens) 2 เครื่อง (กยผ.) 

0.0606 0.0459 0.0147 

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับประมวลผล 6 เครื่อง (กยผ.) 0.1320 0.1320 - 
5. เครื่องสำรองไฟฟา (UPS) ขนาด 1kVA 70 เครื่อง (กยผ.) 0.4060 0.2622 0.1439 
6. เครื่องพิมพเลเซอรสี ชนิด Network แบบท่ี 2 จำนวน 2 เครื่อง 
(กยผ.) 

0.0540 0.0396 0.0144 

7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครือ่ง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 100 ลิขสิทธ์ิ (กยผ.) 

0.3800 0.3745 0.0055 

8. อุปกรณกระจายการทำงานสำหรับเครือขาย (Link Load 
Balancer) 1 เครื่อง (กยผ.) 

0.2100 0.1970 0.0130 

สลก. (2 รายการ) 0.9548 0.9003 0.0545 
1. ระบบควบคุมการเขา – ออก พรอมติดตั้ง 1 รายการ (สลก.) 0.4949 0.4404 0.0545 
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รายการ งบประมาณ (ลบ.) 
วงเงินผูกพัน

สัญญา 
(ลบ.) 

วงเงินผูกพัน
สัญญาคงเหลือ 

(ลบ.) 
2. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดแบบดิจิทอล (IP CCTV) พรอมติดตัง้ 
1 รายการ 

0.4599 0.4599 - 

ปสภ. (1 รายการ) 3.0000 2.9700 0.0300 
1. ระบบวิเคราะหนิวไคลดกัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค 
1 ระบบ 

3.0000 2.9700 0.0300 

 

รายการงบลงทุนท่ียังไมไดลงนามสัญญา จำนวน 21 รายการ ไดแก 

รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
สถานะการดำเนินงาน 

กตส. (2 รายการ) 41.4000  
1. ปรับปรุงศูนยฉุกเฉินและเฝา
ระวังภัยทางรังสี 1 งาน  

20.0000 สลก.กพด.รับบันทึกขอความอนุมตัิหลักการจากกอง เมื่อวันท่ี 23 พ.ย.64 /ลปส. 
ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางวันท่ี  
16 มิ.ย.65 สงตั้งเบิกสัญญาจางออกแบบวันท่ี 13 มิ.ย.65 

2. ระบบตรวจจับรังสีแกมมาและ
นิวตรอนเคลื่อนท่ี  (Integrated 
Mobile Radiation Detection 
System) 1 ระบบ  

21.4000 ลปส. ลงนามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ TOR วันท่ี 21 ธ.ค.64 สลก.กพด. เผยแพร
ราง TOR ตั้งแตวันท่ี 11-19 เม.ย.65 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำรายงาน 
ผลการวิจารณ ซึ่งไมมีผูวิจารณ กพด. รับรายงานผลวันท่ี 11 พ.ค. 65 

กพม. (7 รายการ) 63.8288  
1. ปรับปรุงหองคลีนรูม (Clean 
room) 1 งาน  

4.8280 ลงนามสัญญาจางออกแบบฯ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65 กำหนดการจายเงิน 1 งวด ครบกำหนด
สงมอบวันท่ี 7 ก.ค.65  

2. โตะปฏิบัติการตดิผนังพรอม
อุปกรณประกอบ 6 ชุด  

3.9000 ลปส. ลงนามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ TOR วันท่ี 18 ก.พ.65 สลก.กพด. เผยแพร
ประกาศวิจารณราง TOR วันท่ี 18 - 23 มี.ค.65 สลก.กพด. แผยแพรประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันท่ี 30 พ.ค. - 8 มิ.ย.65 กำหนดยื่น
ขอเสนอวันท่ี 8 มิ.ย.65 คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาการยื่นขอเสนอ 

3. จัดตั้งหองปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมา
ระดับสูงสำหรับอุตสาหกรรม 1 
งาน 

4.1008 สลก.กพด.รับบันทึกขอความอนุมตัิหลักการจากกอง เมื่อวันท่ี 19 พ.ย.64  
สลก.กพด. เผยแพรประกาศยกเลกิงานจางออกแบบฯ เมื่อวันที 30 พ.ค.65 
เน่ืองจาก ยืนขอเสนอไมตรง พนอุทธรณวันท่ี 10 มิ.ย.65 สลก.กพด. ทำบันทึก
สอบถามความตองการจัดหาใหมถึงกอง วันท่ี 13 มิ.ย.65 

4 ระบบหองปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัด
กัมมันตภาพรังสี 1 ระบบ 

16.0000 สลก.กพด.ยังไมไดรับบันทึกขอความอนุมัติหลักการจากกอง 

5. ระบบหองปฏิบัติการวัด
ปริมาณรังสีประจำ 
ตัวบุคคล 1 ระบบ  

15.0000 สลก.กพด.ยังไมไดรับบันทึกขอความอนุมัติหลักการจากกอง 

6. เครื่องวัดปริมาณรังสีท่ัว
รางกาย 1 เครื่อง 

11.0000 สลก.กพด.ประกาศเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือแจกจาย ตั้งแตวันที 28 เม.ย. - 9 พ.ค.65 กำหนดยื่นขอเสนอวันท่ี 9 พ.ค.
65 สลก.กพด. เสนอรายงานผลการพิจารณาวันท่ี 17 มิ.ย.65  ยกเลิกเน่ืองจาก
ยื่นขอเสนอไมตรงตามท่ี ปส.กำหนด  
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รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
สถานะการดำเนินงาน 

7. ระบบวิเคราะหและบันทึกภาพ
เซลลแบบอัตโนมัติ  1 ระบบ 
 

9.0000 สลก.กพด.ยังไมไดรับบันทึกขอความอนุมัติหลักการจากกอง 

สลก. (3 รายการ) 6.1047  
1. ลิฟตโดยสาร จำนวน 2 ชุด 
ประจำอาคาร 4 และอาคาร 9 
จำนวน 2 ชุด 

3.4400 สลก.กพด. ประกาศผูชนะการเสนอราคาวันท่ี 21 เมษายน 2565 และ ลปส. 
ลงนามหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง วันท่ี 6 พ.ค.65  

2. เครื่องสแกนใตทองรถ พรอม
อุปกรณ 1 เครื่อง 

2.2470 สลก.กพด.เสนอรายงานขออนุมัติซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
วันท่ี 27 มิ.ย.65   

3. ระบบควบคมุการเขา – ออก 
พรอมตดิตั้งอาคารปฏิบัติการดาน
นิวเคลียรและรังสี จำนวน 1 
รายการ 

0.4177 สลก.กพด.ยังไมไดรับบันทึกขอความอนุมัติหลักการจากกอง 

กยผ. (8 รายการ) 50.6040  
1. ระบบการบรหิารจดัการดิจิทัล 
(Digital Transformation) 1 ระบบ 

23.4200 อยูระหวางการโอนงบประมาณเพ่ือสมทบคากอสรางอาคาร ๖๐ ป ปส. 

2. ระบบบริหารจัดการวัสดุ
ครุภณัฑอิเล็กทรอนิกส 1 ระบบ 

4.2000 ลปส. ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ TOR  วันท่ี 20 ม.ค.65 สลก.กพด. เสนอ
รายงานผลการปรับปรุง TOR วันท่ี 1 มิ.ย.65  เน่ืองจากมผีูวิจารณ 1 ราย  

3. ระบบการประชุมผานวิดีโอ 2 
ระบบ 

0.7490 สลก.กพด.  ประกาศเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 
เพ่ือแจกจายตั้งแตวันที 22 - 30 มี.ค.65 กำหนดยื่นขอเสนอวันท่ี 30 มี.ค.65 
สลก.กพด. รับรายงานผลการทบทวนและผลพิจารณา วันท่ี 6 พ.ค.65 จดัทำ
เอกสารทบทวนใหคณะกรรมการพิจารณา 

4. ชุดโปรแกรมจดัการสำนักงานท่ี
มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
100 ลิขสิทธ์ิ 

1.2000 สลก.กพด. ประกาศเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือแจกจาย ตั้งแตวันที 28 เม.ย.-9 พ.ค. 65 กำหนดยื่นขอเสนอวันท่ี 9 พ.ค.
65 สลก.กพด รับรายงานผลการพิจารณา วันท่ี 20 พ.ค.65 และดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและจัดทำประกาศผูชนะการเสนอราคา  

5. สายนำสญัญาณทองแดงคูตี
เกลียว 1 รายการ 

1.6050 สลก.กพด. รับบันทึกขอความอนุมตัิหลักการจากกอง วันท่ี 15 ก.พ.65  ลปส.  
ลงนามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ TOR วันท่ี 15 มี.ค.65 รวมกับ 21 ลาน  
คณะกรรมการฯ ขอขยายรายงานผล TOR ถึงวันท่ี 3 พ.ค.65 คณะกรรมการฯ 
รายงานผลการจดัทำ TOR วันท่ี 2 พ.ค. 65 กพด. รับเมื่อวันท่ี 19 พ.ค. 65 
ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ TOR 

6. เคเบ้ิลใยแกวนำแสง 1 
รายการ 

4.2800 สลก.กพด. รับบันทึกขอความอนุมตัิหลักการจากกอง วันท่ี 15 ก.พ.65 ลปส.  
ลงนามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ TOR วันท่ี 15 มี.ค.65 รวมกับ 21 ลาน  
คณะกรรมการฯ ขอขยายรายงานผล TOR ถึงวันท่ี 3 พ.ค.65 คณะกรรมการฯ 
รายงานผลการจดัทำ TOR วันท่ี 2 พ.ค. 65 กพด. รับเมื่อวันท่ี 19 พ.ค. 65 
ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ TOR 

7. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 1 
ระบบ 

6.9500 สลก.กพด. รับบันทึกขอความอนุมตัิหลักการจากกอง วันท่ี 15 ก.พ.65  ลปส.  
ลงนามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ TOR วันท่ี 15 มี.ค.65 รวมกับ 21 ลาน  
คณะกรรมการฯ ขอขยายรายงานผล TOR ถึงวันท่ี 3 พ.ค.65 คณะกรรมการฯ 
รายงานผลการจดัทำ TOR วันท่ี 2 พ.ค. 65 กพด. รับเมื่อวันท่ี 19 พ.ค. 65 
ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ TOR 

8. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย 
1 ระบบ 

8.2000 สลก.กพด. รับบันทึกขอความอนุมตัิหลักการจากกอง วันท่ี 15 ก.พ.65  ลปส.  
ลงนามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ TOR วันท่ี 15 มี.ค.65 รวมกับ 21 ลาน  
คณะกรรมการฯ ขอขยายรายงานผล TOR ถึงวันท่ี 3 พ.ค.65 คณะกรรมการฯ 
รายงานผลการจดัทำ TOR วันท่ี 2 พ.ค. 65 กพด. รับเมื่อวันท่ี 19 พ.ค. 65 
ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ TOR 
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รายการ 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
สถานะการดำเนินงาน 

กอญ. (1 รายการ) 0.5730  
1. ปรับปรุงหองเพื่อทำเปนศูนยการ
คำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
1 งาน 

0.5730 สลก.กพด.รับบันทึกขอความอนุมัติหลักการจากกอง วันท่ี 5 เม.ย.65 และรับหลักการ
งานจางออกแบบวันที่ 27 พ.ค.65 วันที่ 5 เม.ย.65 สลก.กพด. เสนอ ลปส. ลงนาม
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจางออกแบบและอนุมัติวิธี เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย.65  

  

 4.  การเบิกจายงบประมาณอาคาร 60 ป ปส. (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

งวดงาน แผนผลการเบิกจาย ผลการดำเนินงาน 
งวดงานท่ี 1 - 30 แผน 141.8851 ลานบาท 

  ผล 141.8851 ลานบาท 
- ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางงวดท่ี 31  
(สงมอบงานงวดท่ี 30 เรียบรอยแลว) 
- งวดงานที่ 31 อยูระหวางการดำเนินงานของผูรับจาง 
(กำหนดสงมอบงาน ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565)  

หมายเหตุ : งบประมาณประจำป พ.ศ. 2562 จำนวน 45,454,446 บาท ถูกพับไป ไดรับจัดสรรแลว ในป 
พ.ศ. 2565 โดยใชเบิกจายงวดงานท่ี 29 และ 30 

 

 5. รายงานสถานภาพการดำเนินงานโครงการ ประจำป พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 
เฉพาะงบดำเนินงาน 

โครงการ 
ผลการเบิกจาย (รอยละ) ผลการดำเนนิงาน (รอยละ) 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 
แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการการเตรียมพรอม
ร ับม ือเหตุด านความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร และ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังส ี(1.000 ลบ.) 

100.00 
(1.0000 

ลบ.) 

80.04 
(0.8004 

ลบ.) 
 

100.00 70.00 สามารถดำเนินการไดเปนไปตามแผน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตรนิวเคลียรสูภูมิภาค
อาเซียน (1.0000 ลบ.) 

50.00 
(0.5000 

ลบ.) 

31.72 
(0.3172 

ลบ.) 
 
 

70.00 95.00 สามารถดำเนินการไดเปนไปตามแผน 

3. โครงการดำเนินการศูนย
ปรมาณ ู เพ ื ่ อส ันต ิภ ูม ิภาค 
(0.7264 ลบ.) 

73.87 
(0.5365 

ลบ.) 

58.48  
(0.4247 

ลบ.) 

76.25 59.27 กิจกรรมที ่ 2.2 การตรวจวัดทางรังส ีต ู ส ินคา
ปนเปอนทางรังสี ณ ทาเรือแหลมฉบัง ไดขออนมุัติ
ปร ับแผน เนื ่องจากไดรับแจงจาก ศปร. กตส.  
วาตูสินคาที่มีระดับรังสีสูงไดเคลื่อนยายออกจาก
บริเวณพื้นที ่ปลอดภัยของทาเรือแหลมฉบังแลว 
โดยมีการลดการดำเนินงานเหลือตรวจวัด จำนวน 
1 ครั้ง ในชวงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 65 

4. โครงการกำกับดูแลการใช
ประโยชนรังสีทางการแพทย 
(1.0000 ลบ.) 

82.25 
(0.8225 

ลบ.) 

22.50 
(0.2250 

ลบ.) 

84.50 70.00 มีการจางบันทึกขอมูลและบำรุงระบบฐานขอมูล
การเฝาระวังปรมิาณรังสีท่ีใหกับผูปวยในทาง
การแพทยในประเทศไทยทุกเดือน ทำใหการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปตามสญัญาจาง 

5. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนดานนิวเคลียรและ

65.27 
(0.5692 

ลบ.) 

47.29 
(0.4124 

86.00 80.00 กิจกรรมที่ 2.3 ดำเนินการลาชากวาแผนเนื่องจาก
สถานการณ Covid-19 ทำใหไมสามารถจัดประชุม
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โครงการ 
ผลการเบิกจาย (รอยละ) ผลการดำเนนิงาน (รอยละ) 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 
แผน ผล แผน ผล 

รังสีไปสูการปฏิบัติ (0.8722 
ลบ.) 

ลบ.) 
 

ได ซึ่งปจจุบันสถานการณเริ่มคลี่คลายลงแลว จึงได
กำหนดจัดการประชุมในวันที ่ 4 - 6 ส.ค. 65  
ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จ.ชลบุรี 

6. โครงการสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร และรังสี (1.3800 
ลบ.) 

84.92 
(1.1719 

ลบ.) 

55.86 
(0.7708 

ลบ.) 
 
 

72.50 70.00 - กิจกรรมที ่ 6.1 การเดินทางเพื่อเก็บตัวอยาง
สิ่งแวดลอมทางทะเล จำนวน 4 ครั้ง (ฤดูแลงและ
ฝน) ในอาวไทยและทะเลอันดามัน งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรในครั้งท่ี 1 ไมเพียงพอตอคาใชจาย จึง
แก ไขป ญหาด วยการใช งบประมาณโครงนิติ
วิทยาศาสตรฯ 
- กิจกรรมที ่ 8 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ ่งแวดลอม เนื่องจากแผนการ
เผยแพรผลงานในตอนแรกจัดทำงบประมาณไวสำหรับ  
2 คน แตเนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่สามารถเขารวม
เสนอผลงานวิจัยได 7 ผลงาน จึงแกไขปญหาโดยการ
ปรับแผนการดำเนินงานเพิ่มงบประมาณกิจกรรมที่ 8 
จากกิจกรรมที ่  4  การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม 

7. โครงการข ับเคล ื ่อนการ
ดำเนินการตามพันธกรณีและ
พัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศดานนิวเคลียรและรังสี
ของประเทศไทย  (0.500 
ลบ.) 

42.60 
(0.2129 

ลบ.) 

28.57 
(0.1428 

ลบ.) 

66.75 89.00 กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาบทบาทของ
เครือขาย ASEANTOM งบประมาณไมเพียงพอ จึง
ดำเนินการแกไขโดยการขอใชงบประมาณในกิจกรรมท่ี 
4 การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายและหนวยงาน
ระหวางประเทศเปนจำนวนเงิน 49,260 บาท และเงิน
ในกิจกรรมท่ี 3 ไดใชไปในกิจกรรมภายใตโครงการ 
Enhancing Emergency Preparedness and 

Response in ASEAN : Technical Support for 

Decision Making - REG3.01/16) 

8. โครงการสรางความตระหนัก
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร (0.2000 ลบ.) 

70.00 
(0.1400 

ลบ.) 

67.02 
(0.1340 

ลบ.) 
 

75.00 80.00 สามารถดำเนินการไดเปนไปตามแผน 

9. โครงการเพิ ่มศักยภาพและ
พ ัฒนาบ ุคลากรด  านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
(0.2000 ลบ.) 

86.49 
(0.1729 

ลบ.) 

80.84 
(0.1616 

ลบ.) 

86.50 75.00 - กิจกรรมท่ี 1.2 การประชุมพิจารณาบัญญัติศัพท
ในหองประชุมออนไลนเปนไปไดยาก เนื ่องจาก
ระบบอ ินเตอร  เน ็ตไม  เสถ ียร ท ั ้ งย ั งต องใช
พจนานุกรมหรือการอางอิงคำศัพทจากแหลงอ่ืนทำ
ใหตองใชเวลาในการพิจารณาและทบทวนคำศัพท
ตอ 1 คำเปนเวลานาน แกไขปญหาโดยใชการ
ประชุมระบบผสมผสาน (Hybrid)  จึงสามารถ
ดำเนินการประชุมไดแตพิจารณาคำศัพทไดนอยคำ 
และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื ้อพจนานุกรมท่ี
เกี ่ยวของเพื ่อใชสนับสนุนการดำเนินงานใหเกิด
ความตอเน่ือง 
- กิจกรรมที่ 1.3 ไมสามารถจัดประชุมหรือหารือ
รวมกับผูที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง ทำใหการนำ
ขอคำถาม SARCoN ฉบับ 1757 มาเปรียบเทียบ 
วิเคราะหและคัดเลือกขอคำถามกับฉบับ 1860 
ทำใหตองใชเวลาในการวิเคราะหเน่ืองจากมีจำนวน
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โครงการ 
ผลการเบิกจาย (รอยละ) ผลการดำเนนิงาน (รอยละ) 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 
แผน ผล แผน ผล 

ขอคำถามที ่ค อนขางมากและตองค ัดเลือกให
เหมาะสมกับบริบทขององคกร  รวมถึงการปรับ
โครงสรางองคกรใหม ทำใหขอมูลดานบุคลากร 
ภารก ิจหน าท ี ่  และข อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข องต าง ๆ  
ที่เคยจัดทำไวจะตองปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
แกไขปญหาโดยการจัดประชุมหารือผานระบบ
ออนไลน และแบงข อคำถามจากทั ้ ง 2 ฉบับ  
หารือและวิเคราะหเลือกขอคำถามรวมกับ กกจ. 
และที่ปรึกษา (ผชช.) ใหเหมาะสมและตรงตาม
บริบทขอบองคกร สวนการปรับปรุงขอมูลตาง ๆ 
จะสัมภาษณหัวหนาในแตละกลุม/กอง ใหพิจารณา
เน ื ้ อหาด  านภารก ิ จ  หน  าท ี ่ แ ละ เน ื ้ อ ง าน  
ตลอดจนพ ิจารณาข อคำถาม SARCoN ให มี  
ความสอดคลองตามภารกิจหนาท่ีในปจจุบัน 

10. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการเฝาระวัง เตรียมความ
พรอม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี และ
การเฝาระวังผลกระทบทาง
รังสีตอสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดลอม (0.9428 ลบ.) 

61.55 
(0.5803 

ลบ.) 

0.00 
(0.0000 

ลบ.) 

82.00 18.25 อยูระหวางการศึกษาวิจัยซึ ่งไมไดใชงบประมาณ
เนื่องจากงบประมาณ สกสว. งวด 2 - 3 ยังไมได
โอนมา ปส. ทำใหไมสามารถดำเนินการได 

11. โครงการกำกับด ูแลความ
ปลอดภัยในสินคาอุปโภคท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ 
(0.5014 ลบ.) 

82.05 
(0.4114 

ลบ.) 

19.96 
(0.1000 

ลบ.) 

87.00 10.00 งบประมาณ สกสว. งวด 2 - 3 ยงัไมไดโอนมา ปส. 
ทำใหไมสามารถดำเนินการได 

12. โครงการพัฒนาระบบวัด
รังสีเพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการ
ตรวจวัดและการประเมินรังสี
ในสิ่งแวดลอมสำหรับพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง (0.5200 ลบ.) 

71.08 
(0.3696 

ลบ.) 

48.64 
(0.2529 

ลบ.) 

82.50 40.00 เนื่องจากสถานการณการแพรกระจายของ Covid-19 

ทำใหตองมีการปรับเปลีย่นรูปแบบและกระบวนการใน

การทำงาน โดยไดดำเนินการสำรวจและตรวจวัดระดับ

ปริมาณรังสีแกมมาในพื้นที่ศึกษา 7 จังหวัด ระหวาง

วันท่ี 9 -26 มิ.ย. 65 

 
13. โครงการศึกษาพฤตกิรรม
การเคลื ่อนยายของ NORM 
เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยง (0.3532 ลบ.) 

90.60 
(0.3200 

ลบ.) 

0.00 
(0.0000 

ลบ.) 

91.25 0.00 ไดศึกษาและเก็บขอมูลอุตสาหกรรมแรประเภทตาง  ๆ
ในประเทศไทยที่มีแนวโนมการกอเกิดการตกคางของ
น ิวไคลด ก ัมม ันตร ังส ีตามธรรมชาต ิ (นอร ม)ใน
กระบวนการผลิต และวางแผนดำเนินงานการสำรวจ
และประเมินคานิวไคลดกัมมันตรังสีที ่ตกคางจาก
กระบวนการผล ิตในภาคอ ุตสาหกรรมแรแล ว  
แตเนื ่องจากสถานการณโควิด สงผลใหตองเลื ่อน
กำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาสำรวจและประเมินคานิว
ไคลดกัมมันตรังสีที่ตกคางในอุตสาหกรรมแรและพื้นท่ี
เส ี ่ยงออกไป และจะดำเนินการในชวงไตรมาส 4  
และในกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากตองรอความพรอมของ
เครื ่องมือที่ตองใชในการเก็บและตรวจวัดตัวอยาง 
สงผลใหตองเลื่อนกำหนดการปฏิบัตงิาน จากไตรมาส 3 
เปนไตรมาส 4 
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โครงการ 
ผลการเบิกจาย (รอยละ) ผลการดำเนนิงาน (รอยละ) 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 
แผน ผล แผน ผล 

14. โครงการกำกับดูแลความ
ปลอดภ ัยการจ ั ดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม
เศษโลหะ (0.3500 ลบ.) 

76.27 
(0.2670 

ลบ.) 

1.61 
(0.0056 

ลบ.) 

100.00 15.00 - ไดจัดการประชุมเพื่อนำเสนอความกาวหนาของ
งานวิจ ัยและรับขอเสนอแนะเพื ่อการปรับปรุง 
ทั้งหมด 3 ครั้ง แตยังไมสามารถเบิกคาใชจายได 
เนื ่องจากงบประมาณ สกสว. งวด 2 ยังไมได 
โอนมา ปส. 

15. โครงการเสริมสรางศกัยภาพ
ในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร
ดานการประเมินความปลอดภัย
ของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 
(0.2126 ลบ.) 

67.07 
(0.1426 

ลบ.) 
 

45.93 
(0.0976 

ลบ.) 

74.50 75.00 - ใชงบประมาณอีกสวนหนึ ่งจากโครงการ สกสว.  
ป 2564 รวมงบประมาณทั ้งส ิ ้น 75,000 บาท  
ยังไมไดเบิกคาจัดการประชุมอีก 700 บาท เนื่องจาก 
งบประมาณ สกสว. งวด 2 - 3 ยังไมไดโอนมา ปส. 

16. โครงการประเม ินผลการ
ไดรับรังสีของผู ปฏิบัติงานทาง
นิวเคลียรและรังสีที่อาจเกิดจาก
เครื ่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 
(0.5000 ลบ.) 

78.52 
(0.3926 

ลบ.) 

15.00 
(0.0750 

ลบ.) 

61.00 10.00 เนื่องจากสถานการณการแพรกระจายของ Covid-19 

จึงอาจมีการแกไขปญหาดวยการปรับเปลี่ยนแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยไดมีการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
การวิจัย และแกไขเอกสารในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ขอจริยธรรมสำหรับวิจัยในคน  ทำการทดสอบระบบ
ของเครื ่องมือและอุปกรณที ่เกี ่ยวกับการวิเคราะห 
ดำเน ินการทดลองเพ ื ่อร ักษาความชำนาญของ
ผูปฏิบัติงานและดูแลรักษาระบบของหองปฏิบัติการ 
และสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ 

 

 6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2565) 

ตัวชี้วัด 
จำนวน
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สูงกวาแผน เปนไปตามแผน ต่ำกวาแผน 
ประเมินผล
ไตรมาส 4 

1. ตัวช้ีวัดรวมของ อว. 7 3 1 1 2 
๒. ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 25 15 0 5 5 
3. ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร ปส. 20 5 3 8 4 

รวม 52 23 4 14 11 

 

ตัวชี้วัดท่ีดำเนินการต่ำกวาแผนมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน แผน 
(รอยละ) 

ผล 
 (รอยละ) 

ตัวชี้วัดรวมกระทรวง 

ตัวชี้วัดที่ 40 : รอยละความสำเร็จในการเตรียม
ความพรอมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรังสี 

80 75 - กพม. มีกรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรของ
ประเทศ (Nuclear Security Regime) อยู ระหวางประสานเพ่ือ
จ ัดทำแผนสนับสน ุนความม ั ่นคงปลอดภ ัยทางน ิวเคล ียร 
ของประเทศ (INSSP) ที ่เปนปจจุบัน และการกรอกขอมูลใน
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ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน แผน 
(รอยละ) 

ผล 
 (รอยละ) 

โปรแกรมสนับสนุนความมั ่นคงปลอดภัยของประเทศดาน 
นิติวิทยาศาสตรนิวเคลียร  

- กตส. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ จำนวน ๑๑ 
รายการ , ตออายุประกันภัยเครื่องบินไรคนขับ จำนวน ๒ ลำ , 
จัดซื้อแบตเตอรี่อัลคาไลนสำหรับใชในเครื่องวัดทางรังสี จำนวน 
๔ รายการ , จางซอมบำรุงรถฉุกเฉินทางรังสี ฮน 8246 ,  
จางซอมบำรุงรถฉุกเฉินทางรังสี ฮน 8247 และขออนุญาต
เด ินทางปฏิบ ัต ิราชการ ณ สถาบันว ิจ ัยแสงซินโครตรอน  
(องคการมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา           

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 10 : รอยละความสำเร็จตามแผนการ
ดำเน ินการพัฒนาและเสร ิมสร างศ ักยภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดานนิวเคลียรและรังสี 

70 0 - ครุภัณฑยังอยูในกระบวนการพัสดุ /อาคารยังไมแลวเสร็จ 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : รอยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาความพรอมรัฐบาลดจิิทัลดานกำกับดูแล
ทางนิวเคลียรและรังส ี

65 60 - ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ครั้งท่ี 3/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
เพื่อแจงการประกาศใชแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และพิจารณาแนวทางดำเนินการจัดทำ
แผนความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรของ ปส. 

- ประชุมแกไขปญหาการใชงาน โครงการจัดหาคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบ จำนวน 23 รายการ เมื ่อวันที่ 22 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เพื ่อใหผู ร ับจางแกไขปญหาและ
กำหนดแนวทางการดำเนินการตอไป 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 : รอยละความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบรัฐบาลดิจิทัล 

65 60 - ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ครั้งที่ 3/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อแจง
การประกาศใชแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) และพิจารณาแนวทางดำเนินการจัดทำแผนความมั่นคง
ปลอดภัยดานไซเบอรของ ปส. 

- ประชุมแกไขปญหาการใชงาน โครงการจัดหาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบ จำนวน 23 รายการ เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖5 เพื ่อใหผู ร ับจางแกไขปญหาและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตอไป 

ตัวชี ้ว ัดที ่  15 : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานพลังงานนิวเคลียร และรังส ีที ่ได ร ับการ
ผลักดันไปสูการปฏิบัติ 

4 2 - กยผ. ยังไมมีผลการดำเนินงาน เนื ่องจากคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ ไมมีแผนการจัดประชุมในเดือน 
มิถุนายน 2565 หากมีการประชุมที ่คาดวาจะมีแผน/
นโยบาย/มาตรการ ไปใชประโยชนในการกำกับแกไขปญหา
ของประเทศจะนำมารายงานผลการดำเนินงานในเดือนถัดไป 
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ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน แผน 
(รอยละ) 

ผล 
 (รอยละ) 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 18 : รอยละความสำเร็จของการ
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรงัสี
ตามมาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ีกำหนด 

80 78.27 - สถานประกอบการที่ไดรับการตรวจสอบในเดือนนี้ จำนวน 
56 หนวยงาน  (On-site) รวมจำนวนงานตรวจสอบตาม
แผนทั้งสิ้น 299 หนวยงาน จากสถานประกอบการทั้งหมด 
ที่จะตองทำการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ ้น 382 หนวยงาน  
คิดเปนรอยละ 78.27 

 

 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ปส. 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 1 : ร อยละความสำเร ็จในการพัฒนา
กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ตามแผนท่ีกำหนด 

100 50 - อยูระหวางรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนญุาต
ทางนิวเคลียรและรังสี พ.ศ. .... (กกม.) 

ตัวชี้วัดที่ 7: รอยละความสำเร็จของการพัฒนา
หองปฏิบัติการตามแผนท่ีกำหนด 

90 0 - กพม. ไดร ับงบประมาณจัดหาครุภ ัณฑและสิ ่งปลูกสราง  
ป 2565 จำนวน 1  รายการ ไดแก  การจัดตั้งหองปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงสำหรับ
อุตสาหกรรม อยูระหวางการดำเนินการตามพิธีการทางพัสดุ 
ข้ันตอนการจัดหาแบบรูปรายการกอสราง   

- กพม. ไดรับงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง ป 
2565 ทั้งหมด 13 รายการ ดำเนินการทำสัญญาและ/หรือ
ตรวจรับแลวเสร็จ 11 รายการ และรายการที่เหลืออยูระหวาง
การดำเนินการตามพิธีการทางพัสดุ อีกท้ังบางรายการตองรอให
อาคารปฏิบัติการสงมอบเรียบรอยแลวจึงจะเขาไปดำเนินการ
ติดตั ้งได ทำใหบางรายการ การดำเนินการจัดหาครุภ ัณฑ 
หรือจัดทำสิ่งปลูกสราง จะแลวเสร็จและดำเนินการตรวจรับ 
ในงบประมาณป ๒๕๖๖ (หรือตั ้งแตเด ือนตุลาคม ๒๕๖๕  
เปนตนไป) 

ตัวชี ้ว ัดที ่  11 : ร อยละความสำเร ็จของการ
ยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ 

90 0 - เตร ียมการตรวจประเม ินสำหร ับขอขยายขอบขาย 
(ขอบขายใหม) การรับรองขีดความสามารถหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน ๖ ขอบขาย และ 

ตออายุการรับรอง (reassessment) จำนวน ๑๓ ขอบขาย 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 12 : ร อยละความสำเร ็จของการ
พัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและการ
สอบเทียบ (Calibration and Measurement 
Capability : CMC) 

40 0 - เตร ียมการตรวจประเม ินสำหร ับขอขยายขอบขาย 
(ขอบขายใหม) การรับรองขีดความสามารถหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน ๖ ขอบขาย และตอ

อายุการรับรอง (reassessment) จำนวน ๑๓ ขอบขาย 

- ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือการพัฒนาหนวยวัด
แหงชาติระหวาง มว. กับ ปส. โดย มว. มอบหมายให ปส. 
เปนตัวแทนในกิจกรรมดานมาตรวิทยาสาขารังสีกอไอออนใน
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ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน แผน 
(รอยละ) 

ผล 
 (รอยละ) 

ระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อผลักดันคา CMC 
ของปส.เผยแพรในเวปไซดของ BIPM 

ตัวชี้วัดที่ 13 : รอยละความสำเร็จในการขอรับ
รองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทาง
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

70 42.86 - ดำเนินการจัดทำการวิจ ัยร วมกับสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) สำหรับการวัดกัมมันตภาพของ
สารเภส ัชร ังส ี I-131 ในบรรจุภ ัณฑ ชนิด ขวดแอมพูล  

เข็มฉีดยา ขวดไวแอล และชนิดแคปซูล เพ่ือหาคามาตรฐาน 

-  ดำเน ินการจ ัดทำทำการว ิจ ัยร วมกับกรมว ิทยาศาสตร 
การแพทย (วพ.) สำหรับการวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิด
รังสีเอกซ 

ตัวชี้วัดที่ 14 : รอยละความสำเร็จในการขอรับ
รองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสี
ตามมาตรฐาน (ISO/IEC : 17034) 

35 16.67 - ดำเนินการจัดทำการวิจ ัยร วมกับสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ(สทน.) สำหรับการวัดกัมมันตภาพของ 
สารเภส ัชร ังส ี I-131 ในบรรจุภ ัณฑ ชนิด ขวดแอมพูล  

เข็มฉีดยา ขวดไวแอล และชนิดแคปซูล เพ่ือหาคามาตรฐาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 18 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนา
เปนศูนยฝกอบรมดานกำกับดูแลทางนิวเคลียรของ
อาเซียน 

60 20 - จัดประชุมเพ่ือตรวจสอบขอมลูเอกสารประกอบการยื่นขอ
การรับรองคณุภาพตามขอกำหนดของมาตรฐาน ISO29993 

ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
- จัดประชุมเพ่ือตรวจสอบขอมลูเอกสารประกอบการยื่นขอ
การรับรองคณุภาพตามขอกำหนดของมาตรฐาน ISO29993 

ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 14 - 15 มิถุนายน 2565 

- จัดการฝกอบรมหลักสูตรการบรหิารจัดการดานความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security 
Management : RSSM) ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 - 27 
พฤษภาคม 2565 โดยมผีูเขารวมอบรมจำนวน 20 คน 

- จัดการฝกอบรมหลักสูตรการบรหิารจัดการดานความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security 
Management : RSSM) ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 พฤษภาคม - 2 
มิถุนายน 2565 โดยมีเขาอบรมจำนวน 24 คน 

- จัดการฝกอบรมหลักสูตรสำหรับเจาหนาท่ีสวนหนาเพ่ือการ
ตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ผานระบบ
ออนไลน (WebEx) วันท่ี 5 เมษายน 2565 โดยมีผูเขารวม
อบรมจำนวน 219 คน 
- จัดการฝกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับ
รังสี ผานระบบออนไลน (WebEx) ครั้งที่ 1/2565 ในวันท่ี 
23 มิถุนายน 2565 โดยมีผูเขาอบรมจำนวน 315 คน 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ท่ีมีตอการใหบริการของ ปส. 

100 0 - เน่ืองจาก กพร. ตองรอผลประเมินความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการ ซึ่งอยูในระหวางดำเนินการ 

 


