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1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของ ปส. 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

 เป ้าหมายการเบ ิกจ ่าย ณ ส ิ ้นเด ือนก ันยายน 2565 ร ้อยละ 100 (จำนวนเงิน 
401,139,200 บาท) และผลการเบิกจ่ายของ ปส. ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ร้อยละ 73.37 (จำนวนเงิน 
294,325,031.52 บาท) เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 26.63 (จำนวน 106,814,168.48 บาท) ดังนี้ 

ประเภทงบ 

รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) รวมใช้
จ่าย

ทั้งหมด 
(%) 

คงเหลือ (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่าย GFMIS อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ (บาท) (บาท) (%) 

งบบุคลากร 118,729,500.00 121,454,750.91 102.30 - 102.30 -2,725,250.91 
งบดำเนินงาน 34,283,857.10 30,356,853.21 88.55 2,439,957.23 95.66 1,487,046.66 
งบเงินอุดหนุน 55,255,000.00 55,254,665.80 99.99 - 99.99 334.20 
งบรายจ่ายอื่น 1,409,700.00 1,189,485.00 84.38 - 84.38 220,215.00 
งบลงทุน 191,461,142.90 86,069,276.60 44.95 102,526,175.65 98.50 2,865,690.65 
รวม 401,139,200.00 294,325,031.52 73.37 104,966,132.88 99.54 1,848,035.60 
เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 401,139,200.00 100    

เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 106,814,168.48 26.63    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัด ปส. 
(ณ วันที ่30 กันยายน 2565) 

กอง 

รายจ่ายประจำ 
(เป้าหมาย 100% / ผล 99.42%) 

รายจ่ายลงทุน 
(เป้าหมาย 100%  / ผล 44.95 %) 

ภาพรวม 
(เป้าหมาย 100% / ผล 73.33%) 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
% 

เบิกจ่าย
จริง 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
% 

เบิกจ่าย
จริง 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
% 

เบิกจ่าย
จริง 

สลก. 192,241.96  191,401.96 99.56   6,978,323.20   1,031,650.10  14.78  7,170,565.16  1,223,052.06 17.06  

กตส. 2,134,292.75  2,111,304.85 98.92   21,984,867.55  72,800.00 0.33   24,119,160.30  2,184,104.85 9.06  

กอญ. 2,712,584.20  1,788,060.70 65.92  638,640.00  65,640.00 10.28   3,351,224.20  1,853,700.70 55.31  

กยผ. 1,571,525.20  1,458,507.15 92.81   28,391,860.90  1,207,860.90 4.25  29,963,386.10 2,666,368.05 8.90  

กพม. 4,230,918.15  3,569,814.18 84.37   87,419,819.45  40,613,729.45 46.46   91,650,737.60  44,183,543.63 48.21  

กพร. 65,454.34  62,044.34 94.79   -    - 0.00   65,454.34 62,044.34 94.79   

กกม. 54,024.25  40,824.25 75.57  33,590.00    33,590.00    100   87,614.25  74,414.25 84.93  

สบค. 697,000.00  697,000.00 100   43,041,645.00  43,041,609.35 100   43,738,645.00  43,738,609.35 100  

ปสภ. 708,606.29  700,282.17 98.83  2,970,000.00  - 0.00   3,678,606.29  700,282.17 19.04  

พนส. 899,870.00  782,745.00  86.98   -     -    0.00  899,870.00  782,745.00  86.98  
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เป้าหมายเดือนกันยายน 

ภาพรวม 100 % 
ผลเบิกจ่าย 73.33 % 

73 % 
รายจ่ายประจำ 100 % 
ผลเบิกจ่าย 99.42 % 

รายจ่ายลงทุน 100.00 %  
ผลเบิกจ่าย 44.95  % 
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กอง 

รายจ่ายประจำ 
(เป้าหมาย 100% / ผล 99.42%) 

รายจ่ายลงทุน 
(เป้าหมาย 100%  / ผล 44.95 %) 

ภาพรวม 
(เป้าหมาย 100% / ผล 73.33%) 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
% 

เบิกจ่าย
จริง 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
% 

เบิกจ่าย
จริง 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
% 

เบิกจ่าย
จริง 

ส่วนกลาง 21,017,339.96  18,954,868.61 90.19  2,396.80    2,396.82    100  21,019,736.76 18,957,265.41 90.19  

บุคลากร 118,729,500.00  121,454,750.91 102.30   -     -    0.00  118,729,500.00  121,454,750.91 102.30  

อุดหนุน 55,255,000.00  55,254,665.80 100  -     -    0.00  55,255,000.00  55,254,665.80 100  

รวม 208,268,357.10  207,066,269.92 99.42 191,461,142.90 86,069,276.62 44.95  399,729,500.00 293,135,546.92 73.33 

 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ของ ปส. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

 ปส. มีงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 105 
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 68,276,690.50 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบ
บาทห้าสิบสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวนเงิน 63,402,218.05 บาท (หกสิบ
สามล้านสี่แสนสองพันสองร้อยสิบแปดบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 92.86 คงเหลือ 4,874,472.45 บาท 
(สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 7.14 สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วยงาน รายการ งบประมาณที่ขอ
กัน/ขยาย 

เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการ
ดำเนินงาน บาท % 

ปี พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น 68,276,690.50 63,402,218.05 92.86 4,874,472.45 - 
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว 98 รายการ 60,583,061.40 60,583,061.40 100 - - 

งบประมาณถูกพับไปทั้งหมด 7 รายการ 7,693,629.10 2,819,156.65 36.64 4,874,472.45 - 
ส่วน 
กลาง 

1. จ้างส่งหัววัดสำหรบั
ดำเนินการสอบเทียบ 
จำนวน 1 งาน 
 

11,224.22 10,254.67 91.36 969.55 งบที่เหลือถูกพับไป 

2. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ประจำปี 2564 
 

105,410.78 27,910.08 26.48 77,500.70 งบที่เหลือถูกพับไป 

3. ค่าเช่ารถตู้ 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 

รวม 3 รายการ 265,135.00 82,526.95 31.13 182,608.05  
กพม. 1. จัดซื้อวสัดุ

วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 
รายการ 

577,800.00 385,200.00  192,600.00 งบที่เหลือถูกพับไป 

รวม  577,800.00 385,200.00 66.67 192,600.00  
กอญ. 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 พร้อมติดตั้งชุด
โปรแกรมจัดการ
สำนักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จำนวน 3 เครื่อง 

111,000.00 104,865.00 94.47 6,135.00 งบที่เหลือถูกพับไป 
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หน่วยงาน รายการ งบประมาณที่ขอ
กัน/ขยาย 

เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะการ
ดำเนินงาน บาท % 

กอญ. 
(ต่อ) 

2. ระบบกำกับดูแลและ
บูรณาการข้อมูลการ
จัดการกากกัมนตรังสีกับ
หน่วยงานภายใต้กำกับ
ดูแลของ ปส. จำนวน 1 
ระบบ 

3,369,847.05 1,123,282.35 33.33 2,246,564.70 งบถูกพับไปโดยผลของ
กฎหมาย 
 

3. ระบบการจดัการ
ข้อมูลการตรวจสอบ
สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี จำนวน 
1 ระบบ 

3,369,847.05 1,123,282.35 33.33 2,246,564.70 งบถูกพับไปโดยผลของ
กฎหมาย 
 

รวม 3 รายการ 6,850,694.10 2,351,429.70 34.32 4,499,264.40  
 
 

4. การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50 รายการ มีสถานะ ดังนี้ 

วงเงินรายการ 

กลุ่ม 1 ลงนามสัญญาแล้ว 
(35 รายการ) 

กลุ่ม 2 ยังไม่ลงนามสัญญา 
(15 รายการ) 

1.1 ตรวจรับงาน/
ของ/เบิกจ่ายแล้ว 

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินงาน/
รับของ และทยอยเบิกจ่าย

ตามงวดงาน 

2.1 ราคากลาง/
TOR 

2.2 เห็นชอบรายงานขอ
ซ้ือขอจ้าง/ประกวดราคา/

สอบราคา 

2.3 พิจารณาผล 
และรอลงนาม

สัญญา 
รวม - 35 รายการ 5 รายการ 4 รายการ 6 รายการ 

< 1 ลบ. - 25 รายการ - 1 รายการ - 
1 - 500 ลบ. - 10 รายการ 5 รายการ 3 รายการ 6 รายการ 

 

รายการงบลงทุนที่ลงนามสัญญา จำนวน 35 รายการ ได้แก่ 

รายการ งบประมาณ  วงเงินผูกพันสัญญา 
วงเงินผูกพันสัญญา

คงเหลือ  
รวมท้ังหมด 35 รายการ 50,140,000.00 48,040,391.27 2,099,608.73 

กพม. (18 รายการ) 35,812,900.00 35,461,860.00 351,040.00 
1. โปรแกรมสนับสนุนการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทาง
นิวเคลียร์ (ระยะที่ 2)  1 ชุด  

500,000.00 500,000.00 - 

2. ชุดตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ประกอบ 12 ชุด  2,400,000.00 2,391,450.00 8,550.00 
3. ตู้ดดูควัน (Fume Hood)  3 ชุด 2,100,000.00 2,040,000.00 60,000 
4. อุปกรณป์้องกันการรบกวนคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่อง 
SEM/EDX  1 ชุด 

1,500,000.00 1,497,000.00 3,000.00 

5. ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) 1 ชุด 600,000.00 598,000.00 2,000.00 
6. เครื่องทำน้ำกลั่น (Water purification) 1 ชุด 600,000.00 550,000.00 50,000.00 
7. ตู้ไร้อากาศโดยทำงานผา่นถุงมือ (Glove box) 1 ชุด  400,000.00 400,000.00 - 
8. ตู้ตะกั่วสำหรับเก็บสารกมัมันตรังสี 1 ชุด  150,000.00 150,000.00 - 
9. เครื่องช่ังดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 ชุด  100,000.00 99,510.00 490.00 
10. ตู้รถเข็นสำหรับขนย้ายสารเคมี 2 ช้ัน 1 ชุด  30,000.00 30,000.00 - 
11. ตู้ควบคุมอณุหภมูิสารมาตรฐาน 1 ชุด  50,000.00 50,000.00 - 
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รายการ งบประมาณ  วงเงินผูกพันสัญญา 
วงเงินผูกพันสัญญา

คงเหลือ  
12. ระบบเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรงัสีแบบแยกนิวไคลด์ 3 ระบบ 10,200,000.00 10,180,000.00 20,000.00 
13. ระบบเพิม่ความเขม้ข้นของทริเที่ยม 1 ระบบ 4,800,000.00 4,600,000.00 200,000.00 
14. เครื่องป่ันตกตะกอน 1 เครื่อง  168,000.00 168,000.00 - 
15. เครื ่องตรวจวัดปริมาณรังสีพร้อมระบุชนิดไอโซโทปและ
วิเคราะห์การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในตัวอย่าง 1 เครื่อง 

1,150,000.00 1,149,000.00 1,000.00 

16. เครื่องบ่มควบคมุอุณหภูมิ ชนิด 1 บล็อก 1 เครื่อง  24,600.00 24,600.00 - 
17. เครื่องอุ่นสไลด์ 1 เครื่อง  40,300.00 40,300.00 - 
18. เครื่องวัดปรมิาณรังสีทั่วร่างกาย 1 เครื่อง 11,000,000.00 10,994,000.00 6,000 

กตส. (1 รายการ) 150,000.00 133,712.55 16,287.45 
1. ชุดอุปกรณ์แก้ปัญหาการปนเปือ้นวัสดุกัมมันตรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ (ระดับห้องปฏิบัติการ) 1 ชุด  

150,000.00 133,712.55 16,287.45 

กยผ. (11 รายการ) 7,557,600.00  6,884,860.90 672,739.10 
1. ระบบบริหารจัดการวัสดุครภุัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 4,200,000.00 4,180,000.00 20,000.00 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง  130,000.00 130,000.00 - 
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 
จำนวน 1 เครื่อง  

36,000.00 26,643.00 9,357.00 

4. ระบบการประชุมผ่านวดิีโอ 2 ระบบ 749,000.00 749,000.00 - 
5. เครื่องมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ขนาด 3,500 
ANSI Lumens) จำนวน 2 เครื่อง  

60,600.00 45,977.90 14,622.10 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน  6 เครื่อง  132,000.00 132,000.00 - 
7. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1kVA จำนวน 70 เครื่อง  406,000.00 262,150.00 143,850.00 
8. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง  54,000.00 39,590.00 14,410.00 
9. ชุดโปรแกรมจดัการสำนักงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
100 ลิขสิทธ์ิ 

1,200,000.00 748,000.00 452,000.00 

10. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสทิธิการใช้งานประเภทตดิตั้งจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 100 ลิขสิทธ์ิ  

380,000.00 374,500.00 5,500.00 

11. อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load 
Balancer) จำนวน 1 เครื่อง  

210,000.00 197,000.00 13,000.00 

สลก. (4 รายการ) 3,619,500.00 2,589,957.82 1,029,542.18 
1. ระบบควบคุมการเข้า - ออก พร้อมติดตั้ง อาคารปฏิบตัิการ
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี จำนวน 1 รายการ 

417,700.00 339,650.10 78,049.90 

2. ระบบควบคุมการเข้า – ออก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ  494,900.00 440,407.72 54,492.28 
3. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิแบบดิจิทอล (IP CCTV) พร้อม
ติดตั้ง 1 รายการ 

459,900.00 459,900.00 - 

4. เครื่องสแกนใต้ท้องรถพร้อมอปุกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2,247,000.00 1,350,000.00 897,000.00 
ปสภ. (1 รายการ) 3,000,000.00 2,970,000.00 30,000.00 

1. ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ 
1 ระบบ 

3,000,000.00 2,970,000.00 30,000.00 
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รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จำนวน 15 รายการ ได้แก่ 

รายการ งบประมาณ  สถานะการดำเนินงาน 

กตส. (2 รายการ) 41,400,000.00  
1. ปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้า
ระวังภัยทางรังสี 1 งาน  

20,000,000.00 ปส. ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันท่ี 31 ส.ค.65 
กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 8 ก.ย.65 กพด. รับรายงานผลการพิจารณาการ 
ยื่นข้อเสนอวันที่ 19 ก.ย.65 อยู่ระหว่างดำเนินจัดทำบันทึกเสนอ ลปส.  
ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

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

21,400,000.00 ลปส. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR วันที่ 21 ธ.ค.64 สลก.กพด. 
เผยแพร่ร่าง TOR ตั้งแต่วันที่ 11-19 เม.ย.65 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการวิจารณ์ ซึ ่งไม่มีผู ้ว ิจารณ์ กพด. รับรายงานผลวันที่  
11 พ.ค. 65 และมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาให้โครงการโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี 

กพม. (6 รายการ) 52,828,800.00  
1. ปรับปรุงห้องคลีนรูม (Clean 
room) 1 งาน  

4,828,000.00 สลก.กพด. ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอ ลปส. ลงนามประกาศผู ้ชนะ 
การเสนอราคา 

2. โตะ๊ปฏิบตัิการตดิผนังพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 6 ชุด  

3,900,000.00 ลปส. ลงนามหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื ่อพิจารณาการอุทธรณ์ผล 
การจัดซื้อวันท่ี 28 ก.ย.65  

3. จัดตั ้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมา
ระดับสูงสำหรับอุตสาหกรรม 1 งาน 

4,100,800.00 ปส. ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันท่ี 16 ก.ย.65  
กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 ก.ย. 65 สลก.กพด. รับรายงานผลการ
พิจารณาวันที่ 28 ก.ย.65 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบันทึก เสนอ ลปส. 
ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

4. ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดกัมมันตภาพรังสี  
1 ระบบ 

16,000,000.00 สลก.กพด.ยังไม่ได้รับบันทึกข้อความขออนุมัติหลักการจากกอง 

5. ระบบห้องปฏิบัติการวัดปริมาณ
รังสีประจำตัวบุคคล 1 ระบบ 
 

15,000,000.00 สลก.กพด.ยังไม่ได้รับบันทึกข้อความขออนุมัติหลักการจากกอง 

6. ระบบวเิคราะห์และบันทึกภาพ
เซลล์แบบอัตโนมัติ  1 ระบบ 
 

9,000,000.00 สลก.กพด.ยังไมไ่ดร้ับบันทึกข้อความขออนุมัติหลักการจากกอง 

สลก. (1 รายการ) 3,440,000.00  
1. ล ิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด 
ประจำอาคาร 4 และอาคาร 9  
 

3,440,000.00 สลก.กพด. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 21 เม.ย.65 และ ลปส.  
ลงนามหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง วันที่ 6 พ.ค.65 เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 
รวบรวมข้อมูล เข้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

กยผ. (5 รายการ) 44,455,000.00  
1. ระบบการบรหิารจดัการดิจิทัล 
(Digital Transformation) 1 ระบบ 
 

23,420,000.00 อยู่ระหว่างการโอนงบประมาณเพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ๖๐ ปี ปส. 

2. สายนำสญัญาณทองแดงคู่ตี
เกลียว 1 รายการ 

1,605,000.00 ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 23 ก.ย.65 สลก.กพด. 
เสนอลงนามหนังสือแจ้งทำสัญญาวันท่ี 6 ต.ค.65  

3. เคเบิล้ใยแก้วนำแสง 1 
รายการ 

4,280,000.00 ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 23 ก.ย.65 สลก.กพด. 
เสนอลงนามหนังสือแจ้งทำสัญญาวันท่ี 6 ต.ค.65  

4. ระบบเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์  
1 ระบบ 

6,950,000.00 ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 23 ก.ย.65 สลก.กพด. 
เสนอลงนามหนังสือแจ้งทำสัญญาวันท่ี 6 ต.ค.65  

5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไร้สาย 1 ระบบ 
 

8,200,000.00 ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 23 ก.ย.65 สลก.กพด. 
เสนอลงนามหนังสือแจ้งทำสัญญาวันท่ี 6 ต.ค.65  
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รายการ งบประมาณ  สถานะการดำเนินงาน 

กอญ. (1 รายการ) 573,000.00  
1. ปรับปรุงห้องเพื่อทำเป็นศูนย์การ
คำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
1 งาน 

573,000.00 ปส. เผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  8 ก.ย.65 กำหนด 
ยื่นข้อเสนอวันที่ 16 ก.ย.65 คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาสั่งจ้าง 
วันที่ 21 ก.ย. 65 สลก.กพด. กำลังทำบันทึกเสนอ ลปส. ลงนามประกาศผู้ชนะ   

  

 4.  การเบิกจ่ายงบประมาณอาคาร 60 ปี ปส. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

งวดงาน แผนผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน 
งวดงานที่ 1 - 31 แผน 515,587,163.35 บาท 

  ผล 515,587,163.35 บาท 
ส่งมอบงานงวดที่ 31 เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 
ตามงวดงานครบถ้วนแล้ว ณ วันท่ี 29 กันยายน 2565 
 

 

 5. รายงานสถานภาพการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 
เฉพาะงบดำเนินงาน 

โครงการ 
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ผลการดำเนนิงาน (ร้อยละ) 

สถานะการดำเนินงาน 
แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการการเตรียมพร้อม
ร ับมือเหตุด ้านความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี (1.000 ลบ.) 

100.00 
(1.0000 

ลบ.) 

94.55 
(0.7454 

ลบ.) 
 

100.00 85.00 กิจกรรมที่ 2.1 มีการสำรวจปริมาณรังสีพื้นหลัง
และการเก็บตัวอย่างตรวจวัดกัมมนัตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีภาคอีสานบริเวณข้างเคียงสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (ครั้งท่ี 2) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาค
อาเซียน (1.0000 ลบ.) 

100.00 
(1.0000 

ลบ.) 

44.64 
(0.4463 

ลบ.) 

100.00 100.00 สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน 

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

100.00 
(0.7264 

ลบ.) 

96.40  
(0.7002 

ลบ.) 

100.00 100.00 สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน 

4. โครงการกำกับดูแลการใช้
ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ 
(1.0000 ลบ.) 

100.00 
(1.0000 

ลบ.) 

68.15 
(0.6814 

ลบ.) 

100.00 70.00 - การจ้างบันทึกข้อมูลและบำรุงระบบฐานข้อมูล
การเฝา้ระวังปรมิาณรังสีที่ให้กับผูป้่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศไทยทุกเดือน ทำให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสญัญาจ้าง 
- ตรวจรับงานจ้างทำสื่อการสอนการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องรังสรีักษาในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 
ตามบันทึกเลขท่ี อว0504/928 ลงวันท่ี 23 
กันยายน 2565 

5. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนด้านนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่การปฏิบัติ (0.8722 
ลบ.) 

100.00 
(0.8722 

ลบ.) 

87.73 
(0.7652 

ลบ.) 
 

100 .00 95.00 สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน 

6. โครงการสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร ์และรังสี  (1.3800 
ลบ.) 

100.00 
(1.3800 

ลบ.) 

98.95 
(1.3654 

ลบ.) 

100.00 90.00 - กิจกรรมที ่ 10 รายการที ่ 1 ระบบเพิ ่มความ
เข้มข้นของทริเที่ยม ได้มีการทำสัญญา เมื่อวันที่ 
14 มิ.ย. 65 ครบกำหนดส่งมอบวันที ่ 11 ธ.ค. 
65 
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โครงการ 
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ผลการดำเนนิงาน (ร้อยละ) 

สถานะการดำเนินงาน 
แผน ผล แผน ผล 

7. โครงการข ับเคล ื ่อนการ
ดำเนินการตามพันธกรณีและ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย (0.500 
ลบ.) 

100.00 
(0.5000 

ลบ.) 

34.01 
(0.1700 

ลบ.) 

100.00 100.00 สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน 

8. โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (0.2000 ลบ.) 

100.00 
(0.2000 

ลบ.) 

93.66 
(0.1873 

ลบ.) 

100.00 95.00 สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน 

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

100.00 
(0.2000 

ลบ.) 

92.16 
(0.1843 

ลบ.) 

100.00 95.00 สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน 

10. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี และ
การเฝ้าระวังผลกระทบทาง
รังสีต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม (0.9428 ลบ.) 

100.00 
(0.9428 

ลบ.) 

02.00 
(0.0150 

ลบ.) 

100.00 36.50 - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลระดับรังสีแกมมาใน
สิ ่งแวดล้อมจากสถานีเฝ ้าระว ังฯ สำหร ับการ
ประเมินระดับรังสีที่ประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้รับ 

11. โครงการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 
(0.5014 ลบ.) 

100.00 
(0.5014 

ลบ.) 

32.00 
(0.1600 

ลบ.) 

100.00 10.00 - มีการจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านประสานงาน
สถาบันศึกษาในการร่วมวิจัย และสำรวจและจดัหา
วัสดุทดลอง ตั้งแต่เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ๖๕ 
- มีการจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภค ตั้งแต่เดือน ต.ค. 
ถึง พ.ย. ๖๕ 

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

100.00 
(0.5200 

ลบ.) 

74.00 
(0.3835 

ลบ.) 

100.00 70.00 - ทำการทดสอบระบบ ปรับปรุงระบบวัดไฟฟ้าของ
สถานี เตรยีมแผนสำหรับปรับปรุงและเสริมสรา้ง
โครงสรา้งของสถานี เพื่อใหส้ามารถทำงานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
- ดำเนินการสำรวจและตรวจวัดระดับปริมาณรังสี
แกมมาในพ้ืนท่ีศึกษา 7 จังหวัด 

13. โครงการศึกษาพฤตกิรรม
การเคลื ่อนย้ายของ NORM 
เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง (0.3532 ลบ.) 

100.00 
(0.3532 

ลบ.) 

05.00 
(0.0184 

ลบ.) 

100.00 40.00 กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ค่านิวไคลด์กัมมันตภาพรงัสี
ของ NORM ยังไม่ได้ดำเนินการเนื ่องจากต้องรอ 
ความพร้อมของเครื ่องมือที ่ต้องใช้ในการเก็บและ
ตรวจวัดตัวอย่าง 

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

100.00 
(0.3500 

ลบ.) 

06.00 
(0.0201 

ลบ.) 

100.00 98.00 สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผน 

15. โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ
ในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
ด้านการประเมินความปลอดภัย
ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
(0.2126 ลบ.) 

100.00 
(0.2126 

ลบ.) 
 

64.00 
(0.1363 

ลบ.) 

100.00 75.00 ดำเน ินการจองเง ินสำหร ับดำเน ินโครงการแล้ว  
อยู่ระหว่าง สกสว. โอนงบประมาณมายัง ปส. 
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โครงการ 
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ผลการดำเนนิงาน (ร้อยละ) 

สถานะการดำเนินงาน 
แผน ผล แผน ผล 

16. โครงการประเม ินผลการ
ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดจาก
เครื ่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
(0.5000 ลบ.) 

100.00 
(0.5000 

ลบ.) 

52.00 
(0.2619 

ลบ.) 

100.00 70.00 - อยู ่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมแผนการทำงาน 
การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทางชีวภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนการก่อสร้างเครื ่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย ณ ศูนย์วิจัยโบรอนจับยึดนิวตรอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ
ของผู ้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีก่อนการ
ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

 
 
 
 6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 
30 กันยายน 2565) 

ตัวชี้วัด 
จำนวน
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
สูงกว่าแผน เป็นไปตามแผน ต่ำกว่าแผน 

1. ตัวช้ีวัดร่วมของ อว. 7 5 2 - 
๒. ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 25 17 7 1 
3. ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ ปส. 20 9 5 6 

รวม 52 31 14 7 

 

ตัวชี้วัดที่ดำเนินการต่ำกว่าแผนมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน แผน 
(ร้อยละ) 

ผล 
 (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 8 : จำนวนโครงสร้างพื ้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (สบค.) 

21  
(ห้อง) 

8 
(ห้อง) 

- ผลการดำเนินงาน 8 ห้องที่มีการใช้งาน ดังนี ้
  ช้ันใต้ดิน  
   1. ห้องฉายรังสี HDCL 
   2. ห้องควบคุมและปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 
   ช้ัน 7 
   1. ห้อง 15 Red storage 
   ช้ัน 8 
   1. ห้อง 16 LSC 
   2. ห้อง 59 HGPe 
   3. ห้อง 37 HPGe 
   4. ห้อง 48 HPGe 
   5. ห้อง 41 TLDs 
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ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน แผน 
(ร้อยละ) 

ผล 
 (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส. 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 1 : ร้อยละความสำเร ็จในการพัฒนา
กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามแผนที่กำหนด 

100 50 - อยู่ระหว่างร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
ทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... (กกม.) 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความสำเร็จในการพฒันาระบบ
การตัดสินใจในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

90 87.96 - เนื่องจากมีการใช้งานสถานีได้ไม่ครบทุกแห่ง (กพม.) 
- สร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความปลอดภัยด้าน Thermal 
hydraulic และ Neutronic – สำเร ็จสำหรับขั ้นตอนที ่ 1 
และต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก มทส. เพื่อมาแก้ไขปรับปรุง
แบบจำลอง (กอญ.) 

ตัวชี้วัดที่ 7: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตามแผนท่ีกำหนด 

100 0 - กมว. ได้ร ับงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์และสิ ่งปลูกสร้าง  
ปี 2565 จำนวน 1  รายการ ได้แก่  การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงสำหรับ
อุตสาหกรรม มีการดำเนินการตามพิธีการทางพัสดุ มีการจัดหา
แบบรูปรายการก่อสร ้าง จ ัดทำขอบเขตงานงาน กำหนด 
ราคากลาง ขึ ้นร ่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
เรียบร้อยแล้ว อยู ่ระหว่างดำเนินการประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะได้ผู ้ชนะการประกวดราคา
ภายใน 30 กันยายน 2565  

- กสพ. ได้รับงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง  
ปี พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามพิธีการทางพัสดุ 
(ขั ้นตอนการตรวจรับแบบก่อสร้าง) และบางรายการต้องรอ 
ให้อาคาร 60 ปี ปส. ส่งมอบแล้วเสร็จจึงจะสามารถเข้าไป
ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือจัดทำสิ่งปลูกสร้าง คาดว่าจะ
ดำเนินการตรวจรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ตัวชี ้ว ัดที ่ 12 : ร้อยละความสำเร ็จของการ
พัฒนาค่าขีดความสามารถในการวัดและการ
สอบเทียบ (Calibration and Measurement 
Capability : CMC) 

60 0 - ได้ร ับการรับรองขีดความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับการต่ออายุการรับรอง
จำนวน ๑๓ ขอบข่าย เรียบร้อยแล้ว 

- สำหรับการขอขยายขอบข่าย (ขอบข่ายใหม่) จำนวน  
๖ ขอบข่าย แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

- เตรียมเอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

- เตรียมการจัด Peer Review โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคม 2565 
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ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน แผน 
(ร้อยละ) 

ผล 
 (ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละความสำเร็จในการขอรับ
รองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

100 42.86 - อยู่ระหว่างการดำเนินการเปรียบเทียบผลการทดลองระหวา่ง
ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีในประเทศ (วพ. สทน. และ ปส.) 
ในขอบข่าย RQR RQA RQT และ Narrow Spectrum Series 
สำหรับรังสีเอกซ์ 

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละความสำเร็จในการขอการ
ร ับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ 
(ISO/IEC : 9001) 

100 80 - เน ื ่องจากระบบการออกใบอนุญาตได้มีการปรับปรุง 
เป็นการบริการแบบออนไลน์ทั ้งระบบ (E-service) ดังนั้น 
ขั ้นตอนการปฏิบัต ิงานจึงต้องมีการปรับเปลี ่ยนวิธ ีการ
ดำเนินงานใหม่ ระหว่างนี้จึงจำเป็นต้องรอให้ระบบออนไลน์ 
มีความเสถียรภาพ และใช้งานได้จริง จึงจะดำเนินการขั้นตอน
ปฏิบัติงานต่อไป 

 

 

 


