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ระเบียบวาระที่ 1 
 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 



ระเบียบวาระที่ 3 

เรื่องเพื่อทราบ 

3. 1 พระราชบัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
 



3.1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
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เรื่องเพื่อทราบ 

3. 2 พระราชบญััติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 



3.2 พระราชบัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1     ระบผุลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ขั้นตอนค าขอตั้งงบประมาณ โดยจะต้องก าหนด 
    ใหช้ัดเจนและเป็นรูปธรรม และจะมีกลไกในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ใหค้วามส าคัญ เรื่อง ความครอบคลุมงบประมาณ (Budget Coverage) โดยการวางแผนจัดท างบประมาณ 
ต้องน าข้อมูลรายรับและรายจ่ายจากทุกแหล่งเงินมาพิจารณา 

หน่วยงานจะเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะในปีงบประมาณนั้น หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันจะกันเงินได้ 
เฉพาะกรณีที่ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้วและกันเงินได้เพยีง 6 เดือนเท่าน้ัน 

ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ โดยก าหนดให้มีการจัดท าหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 

2 
3 
4 
5 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงานจะต้องจัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย เป็นการล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลส าคัญในการด าเนินมาตรการเพือ่รักษาวินัยทางการเงิน การคลัง 



ระเบียบวาระที่ 3 

เรื่องเพื่อทราบ 

3. 3 มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 



3.3 มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
 

     แผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏในแผนแม่บท และมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แต่ยังไม่มีงบประมาณด าเนินการ ขอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยโอนเปลี่ยนแปลงจาก
รายการที่มีความส าคัญน้อยและไมอ่ยู่ในแผนแม่บทไปด าเนินการตอ่ไป 1 
    พิจารณาทบทวนรายการงบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิให้กนัเงินไว้เบิกเหลือ่มปีทีย่ังไมไ่ดก้่อหนีผู้กพัน และงบประมาณ 
ถูกพับไป เมื่อ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศใชบ้ังคับ หากยังมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ  
และมีความพร้อมที่จะก่อหนีผู้กพันไดท้ันภายในไตรมาสที่ 2 ขอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2 
     สงป. จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่เหลือ ภายในเดือนธันวาคม 2561  
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรวบรวมรายการที่ต้องด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง รายงานรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากบัดูแลแผนงาน
บูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี และเร่งรัดด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

3 
     การใช้จ่ายงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ใหเ้ร่งเสนอผลการจัดซื้อจัดจา้งให้ สงป. 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนลงนามในสัญญา กรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซื้อจดัจา้ง ให้ส่งรายละเอียด
คุณลักษณะ แบบรูปรายการ ประมาณราคา รายละเอียดอื่นๆ ให้ สงป. พิจารณาควบคู่ไปกับการด าเนินการตามขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจา้งได้ 

4 
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เรื่องเพื่อทราบ 

3. 4 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด 
การใช้จ่ายงบประมาณของ วท.  

ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 



3.4 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ วท.  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ วท. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561  
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ลงทุน ประจ ำ ภำพรวม 



3.4 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ วท. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 
 

นโยบายในการเร่งรัดการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ปวท.  

 ให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 โดยเร็ว 

       ใหเ้ตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
          เพื่อให้สามารถลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทนัทีในปีงบประมาณถัดไป 

 ใหว้างแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนล่วงหน้า 2 - 3 ปี และเตรียมจัดท ารายละเอียด
รายการใหพ้ร้อม อาทิ ใบเสนอราคา การก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อมีการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มก็สามารถยื่นเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณไดภ้ายใน 24 ชั่วโมง 

       ให้หน่วยงานในสังกัด วท. รายงานผลการด าเนินการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ทุกสิ้นไตรมาส โดยเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายนให้รายงานผล  
ณ วันที่ 15 และ วันท่ี 30 ของเดือน (นโยบายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) 

1 

2 

3 

4 
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เรื่องเพื่อทราบ 

3. 5 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ปส.  

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 



เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม (ร้อยละ) 33.61 52.11 79.95 100 
รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 45.72 65.17 82.86 100 
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 19.80 37.22 76.64 100 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3.5 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ปส. ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
 



3.5 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ปส. ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
 

ประเภทงบ รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน  (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) รวมใช้จ่าย

ทั้งหมด

(%) 

คงเหลือ 

(บาท) งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจ่าย GFMIS อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(บาท) (บาท) (%) 
งบบุคลากร 113,717,000.00 36,356,592.71 31.97 0 31.97 77,360,407.29 

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

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

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

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

รวม 421,357,100.00 104,564,718.11 

(-53,931,781.89) 

24.82 

(-12.8) 

211,911,470.10 75.11 104,880,911.79 

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ณ เดือนมกราคม 2561 158,496,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 37.62 

ปส. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จริง  104,564,718.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.82 

น้อยกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 53,931,781.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.80  



 

 

กอง 

รายจ่ายประจ า (เป้าหมายร้อยละ 45.72) รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายร้อยละ 19.80) ภาพรวม (ร้อยละ 33.61) 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
 

% 
เบิกจา่ยจริง 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
 

% 
เบิกจา่ยจริง 

งบประมาณ เบิกจ่าย % 
เบิกจ่ายจริง 

สลก. 200,000 138,166.20 69.08 13,710,000 - 13,910,000 138,166.20 0.99 

กตส. 5,201,200 620,839.90 11.94 56,792,300 - 61,993,500 620,839.90 1.00 

กอญ. 1,502,870 179,153 11.92 940,600 - 2,443,470 179,153 7.33 

กยผ. 7,768,920 1,622,710 20.89 - - 7,768,920 1,622,710 20.89 

กพม. 11,772,400 2,139,523.85 18.17 14,472,000 1,167,697.50 8.07 26,244,400 3,307,211.35 12.60 

กพร. 100,000 27,570 27.57 - 100,000 27,570 27.57 

กกม. 200,000 34,781 17.39 - 200,000 34,781 17.39 

สบค. 1,355,600 248,209 18.31 111,093,700 - 112,449,300 248,209 0.22 

ศปส. 1,700,000 297,745.05 17.51 - 1,700,000 297,745.05 17.51 

พนส. 1,500,000 248,327 16.56 - 1,500,000 248,327 16.56 

ส่วนกลาง 21,978,710 4,789,192.01 21.79 - 21,978,710 4,789,192.01 21.79 

บุคลากร 113,717,000 36,356,592.71 31.97 - 113,717,000 36,356,592.71 31.97 

อุดหนุน 56,553,600 56,515,799.65 99.93 - 56,553,600 56,515,799.65 99.93 

ต่างประเทศ 79,8200 178,411.24 22.35 - 798,200 178,411.24 22.35 

รวม 224,348,500 103,397,020.61 46.09 197,008,600 1,167,697.50 0.59 421,357,100 104,564,718.11 24.82 
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เรื่องเพื่อพิจารณา 

4. 1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุนปี 2562  
(ไม่รวมอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี) 

ปส. ได้รับจัดสรรงบลงทุน จ านวน 32 รายการ  

วงเงิน  85,664,900 ล้านบาท  

วงเงินผูกพันสัญญาแล้ว  43,838,995  ล้านบาท  

เบิกจ่ายจริง  1.1676 ล้านบาท  (ร้อยละ 0.59) 
(เป้าหมายตามมาตรการฯ ปี 2562  ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20) 

จ าแนกตามวงเงินงบประมาณ 2 กลุ่ม 
            -  ต่ ากว่า 2 ล้านบาท  
            -  ตั้งแต่ 2 - 500 ล้านบาท  



 
 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

หน่วย 
งาน 

รายจ่ายลงทุนทั้งส้ิน วงเงินต่ ากว่า 2 ล้านบาท วงเงินตั้งแต่ 2 – 500 ล้านบาท 

วงเงิน ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายจริง 
ร้อย
ละ 

วงเงิน ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายจริง 
ร้อย
ละ 

วงเงิน ก่อหน้ีผูกพัน 
เบิกจ่าย 

จริง 
ร้อย
ละ 

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

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

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

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

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

สถานะการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุนปี 2562  
จ าแนกตามวงเงินงบประมาณ 2 กลุ่ม คือ   ต่ ากว่า 2 ล้านบาท  และตั้งแต่ 2 - 500 ล้านบาท  



 
 

สถานะการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุนปี 2562  
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลงนามสัญญาแล้ว และกลุ่มยังไม่ลงนามสัญญา 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วงเงินรายการ 

สถานะการด าเนินการ (32 รายการ) 
กลุ่ม 1 ลงนามสัญญาแล้ว 

(27 รายการ) 
กลุ่ม 2 ยังไม่ลงนามสัญญา 

(5 รายการ) 

ตรวจรับงาน/ของ 
และเบิกจ่ายแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินงาน/
รับของ และทยอย

เบิกจ่ายตามงวดงาน 

ราคากลาง/ 
TOR 

เห็นชอบรายงานขอซ้ือ
ขอจ้าง/ประกวดราคา/

สอบราคา 

พิจารณาผล 
และรอลงนาม

สัญญา 

รวม 10 รายการ 17 รายการ 3 รายการ 2 รายการ - 

< 2 ลบ. 10 รายการ 11 รายการ 2 รายการ 1 รายการ - 

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



4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สถานะของรายการงบลงทุน ปส. ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

กอง 
ขั้นราคากลาง/TOR ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง อยู่ระหว่างด าเนินงาน/รอรับของและทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน 

3 รายการ 
(9.2500 ลบ.) 

2 รายการ 
(28.9406 ลบ.) 

17 รายการ  
(40.2594 ลบ.) 

ก าหนดส่งมอบตามสัญญา 

สลก. 
 - ระบบการติดต่อสื่อสาร (0.8000) 
 - ปรับปรุงระบบประปา (7.8500) 

- ลิฟต์โดยสาร (4.8100) 27 ก.ค. 2562 

กตส.  - รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการ
ในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (28.0000) 

- เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมและ   
แผนที่ (0.0500) 
 
 

- ตู้เก็บเครื่องมือแบบดูดความชื้น 
(0.1800) 
 
 
 

- เครื่องส ารวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณ   
รังสีสูง (1.2360) 
 

- เครื่องส ารวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณ  
รังสีต่ า (uR) (0.8400) 
 

- เครื่องส ารวจการเปรอะเป้ือนทางรังสี            
(0.6000) 

15 ธ.ค. 2561 
(บริษัทนัดส่งมอบของใหม่อีก
ครั้ง ในวันที่ 4 ก.พ. 2562) 

 

15 ธ.ค. 2561 
(รอบริษัทส่งมอบของอีกครั้ง
เน่ืองจากบริษัทยกเลิกผลิต

สินค้าตามรายละเอียด TOR) 
 

25 มี.ค. 2562 
 
 

7 เม.ย. 2562 
 
 

7 เม.ย. 2562 
 



กอง 

ขั้นราคากลาง/TOR ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง อยู่ระหว่างด าเนินงาน/รอรับของและทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน 

3 รายการ 
(9.2500 ลบ.) 

2 รายการ 
(28.9406 ลบ.) 

17 รายการ  
(40.2594 ลบ.) 

ก าหนดส่งมอบตามสัญญา 

กตส.  - รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือ
ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (28.0000) 

- เครื่องส ารวจรังสีนิวตรอน (0.7875)  
 

- เครื่องส ารวจรังสีระยะไกล (0.9750) 
 

- เครื่องส ารวจรังสีเอกซ์ (1.2000) 
 

- เครื่องส ารวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณรังสี                               
ปานกลาง - สูง (mR) (0.9600) 
 

- ระบบป้องกันและเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าท่ี                             
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (3.0000) 
 

- ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมประเมนิ                            
การแพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน            
ทางนิวเคลียร์และรังสี (1.9638) 
 

- เครื่องส ารวจรังสีแบบระบุชนิดของไอโซโทปรังสี 
(3.0000) 
 

- เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ 
(Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตรอน (2.9000) 
 

- ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนาม
พร้อมระบบประเมินต าแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสี (11.1000) 
 

8 เม.ย. 2562 
 

8 เม.ย. 2562 
 

8 เม.ย. 2562 
 

8 เม.ย. 2562 
 

18 เม.ย. 2562 
 
 

23 เม.ย. 2562 
 

 
24 เม.ย. 2562 

 
 

2 พ.ค. 2562 
 
 

24 มิ.ย. 2562 
 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



กอง 
ขั้นราคากลาง/TOR ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง อยู่ระหว่างด าเนินงาน/รอรับของและทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน 

3 รายการ 
(9.2500 ลบ.) 

2 รายการ 
(28.9406 ลบ.) 

17 รายการ  
(40.2594 ลบ.) 

ก าหนดส่งมอบตามสัญญา 

 

กอญ. 
 

 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเขา้ -ส่งออก 
ผ่านศุลกากร กับระบบ National Single 
Window (NSW) และปรับลดขั้นตอนการ
อนุญาตส าหรับน าเข้า –ส่งออก วัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ (0.9406) 
 

กพม. 
 

- หัววัดรังสีชนิดโซเดียมไอโอไดน์ Sodium 
Iodine และระบบประมวลผล (0.6000)  

- เตาหลุม (0.0571) 
  
 
 

- เครื่องอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ 
(ESR) (12.5000) 

14 ม.ค. 2562 
(อยู่ระหว่างรอบริษัท              

แก้ไขใบเสร็จให้ถูกต้อง) 
 

25 มิ.ย. 2562 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

รายการ สถานะ 
เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน 1 - 11 142,496,954 บาท 

รายละเอียดการเบิกจ่ายปี 2560 เงินกันเหลื่อม 96,004,870 บาท 
     - เบิกจ่ายงวดที่ 11 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562  
       จ านวน 17,284,448 บาท 
     - คงเหลือ จ านวน 64,962,046 บาท 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 คงเหลือ จ านวน 5,762,200 บาท 

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรร 111,093,700 บาท 
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เสนอของบประมาณ จ านวน 141,885,100 บาท 



การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 - 2561 ของ ปส. 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทงบ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
รวมปี พ.ศ. 2560  
งบสิ่งก่อสร้าง 
      - การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (สบค.) 

            
96,004,870.00   

         
31,042,824.00   

                    
64,962,046.00  

รวมปี พ.ศ. 2561   
งบด าเนินงาน  
      - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
     - จ้างซ่อมแซมชุดวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่องทาง 
       ของระบบสถานีเฝ้าตรวจวัดรังสีแกมมาใต้น้ า 
 

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

งบครุภัณฑ์ 
    - ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ 
      และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ NSW 

15,619,451.00 11,258,951.00 4360500.00 

งบสิ่งก่อสร้าง 
       - การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (สบค.) 

5,762,200 - 5,762,200 

 

รวมทั้งสิ้น (ปี 2560 - 2561) 
 

 

121,600,284.94 
 

46,056,953.10 
 

75,543,331.84 



รายงานสถานภาพผลการด าเนินงานของโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการ จ านวนโครงการ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 

รวม 33 19 14 
กตส. 7 6 1 
กพม. 13 5 8 
กยผ. 6 5 1 
กอญ. 4 2 2 
ศปส. 1 1 - 
สลก. 1 - 1 
สบค. 1 - 1 



4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กอง โครงการ ปัญหา - อุปสรรค การด าเนินการแก้ไข 
กตส. โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถาประกอบการเชิงรุก

เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
 

อยู่ระหว่างขอปรับแก้ไข รายละเอียด TOR 
เน่ืองจากบริษัทผู้ผลิตยกเลิกผลิตสเปคตาม TOR 

ควรเร่งด าเนินการ จัดท า TOR ขึ้นใหม่  
และส่งให้บริษัทผู้ผลิตด าเนินการต่อไป 

กพม. โครงการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์ 
 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างสอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
- อยู่ระหว่างการด าเนินการทางพัสดุเพ่ือจัดซ้ือ
วัสดุทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
 

เร่งรัดในการจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 

กพม. โครงการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย 
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

- อยู่ระหว่างการอนุมัติบ ารุงรักษาเครื่องมือ  
- อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซ้ือตัวอย่าง   
ข้าวสารและดินนา 
- มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
 

- เร่งรัดในการจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ 
- เร่งด าเนินการมอบหมายภาระงานให้กับ
ผู้รับผิดชอบใหม่ 

กพม. 
 

โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพ่ือการประเมินผล
กระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 
 
 
 

- อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงาน เพ่ือเตรียม 
การฉายรังสีกับตัวอย่างพืชกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

- ประสานการด าเนินงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เหลือสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน 
- เร่งรัดในการจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์  

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562  



4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กอง โครงการ ปัญหา - อุปสรรค การด าเนินการแก้ไข 

กพม. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิ
กแบบพกพาได้เพ่ือใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนามกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

อยู่ระหว่างการขออนุมัติการเบิกจ่ายแทน ควรประสานการด าเนินงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เหลือสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน 

กพม. โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณ               
รังสีระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉัย 

อยู่ระหว่างการขออนุมัติการเบิกจ่ายแทน ควรประสานการด าเนินงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เหลือสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน 
 

กพม. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

การทดลองใช้โปรแกรม ARGOS ต้องใช้เวลานาน 
เน่ืองจากโปรแกรมมีรายละเอียดมาก 

ควรเร่งด าเนินการส่วนที่เหลือให้เป็นไป         
ตามแผน 
 

กพม. 
 

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และ              
รังสีในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
- อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการด าเนินการ
เดินทาง   
- อยู่ระหว่างการเตรียมการคัดเลือกเพ่ือจัดซ้ือ
หัววัดรังสี 
กิจกรรมที่ 2 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดจ้างซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่องมือวัดปริมาณรังสีแอลฟารวม -
บีตารวม 

กิจกรรมที่ 1 
- ได้รับอนุมัติปรับแผนแล้ว เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 
- การจัดซ้ือหัววัดรังสี คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมที่ 2 
- เร่งรัดในการจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ 



4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กอง โครงการ ปัญหา - อุปสรรค การด าเนินการแก้ไข 
กยผ. โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร                                

ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ทางด้าน 
ความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม  
และด้านการแพทย์ เลื่อนการจัดอบรมไปเป็นเดือน
กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม 2562 
 

จะด าเนินการจัดฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 
และกรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างท าเรื่องขอ
อนุมัติจัดประชุม 

กอญ. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท า 
แนวปฏิบัติและประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ควรเร่งด าเนินการในกิจกรรมที่ 1 เน่ืองจาก
ผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1 จะน าไป 
ต่อยอดใช้ในกิจกรรมที่ 2 
 

กอญ. โครงการพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ทั่วประเทศ 

ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกล่าช้า ประสานงานและด าเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เหลือสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน 
 

สลก. 
 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

อยู่ในขั้นตอนทางพัสดุ  
กิจกรรมที่ 1 : บริษัทมาลงนามสัญญา วันที่ 28 ม.ค 62 
กิจกรรมที่ 2 : ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR เพ่ือให้
สาธารณชนวิจารณ์ ต้ังแต่วันที่ 24 - 29 ม.ค. 62 
กิจกรรมที่ 3 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง
ออกแบบฯ วันที่ 23 ม.ค. 62 
 

เร่งการส่งมอบของงานจัดซ้ือจัดจ้าง / 
การตรวจรับงานจัดซ้ือ จัดจ้าง เพ่ือให้
สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน คือในเดือน
มีนาคม 2562 

สบค. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ 
และรังสี 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานการด าเนินงาน งวดที่ 12  
ซ่ึงล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 52.317 

เร่งรัดด าเนินงานก่อสร้าง 



4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กอง โครงการ ปัญหา - อุปสรรค การด าเนินการแก้ไข 
กยผ. โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร                                

ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ทางด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม 
และด้านการแพทย์ เลื่อนการจัดอบรมไปเป็นเดือน
กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม 2562 
 

จะด าเนินการจัดฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 
และกรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างท าเรื่องขอ
อนุมัติจัดประชุม 

กอญ. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท า 
แนวปฏิบัติและประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ควรเร่งด าเนินการในกิจกรรมที่ 1 เน่ืองจาก
ผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1 จะน าไป 
ต่อยอดใช้ในกิจกรรมที่ 2 
 

กอญ. โครงการพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ทั่วประเทศ 

ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกล่าช้า ประสานงานและด าเนินงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เหลือสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน 
 

สลก. 
 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

อยู่ในขั้นตอนทางพัสดุ กิจกรรมที่ 1 
- ได้รับอนุมัติปรับแผนแล้ว เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 
- การจัดซ้ือหัววัดรังสี คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมที่ 2 
- เร่งรัดในการจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ 



ตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

สูงกว่าแผน 
เป็นไปตาม

แผน 
ต่ ากว่าแผน 

*ประมวลผล
เมื่อสิ้นสุด 
ไตรมาส 4 

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

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

ของ ปส. (พ.ศ. 2560 - 2564) 



ตัวชี้วัด ค าอธิบาย 
 

ตัวชี้วัดร่วมของ วท. 
 

ล าดับที่ 1 : ร้อยละของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์และรังสีมีระบบรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 

ล าดับที่ 6 : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/ 
มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 
 

เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุมครั้งที่ 
1/2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ล าดับที่ 9 : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ในระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลจ านวนคน ซึ่งจะ
น าผลที่ได้มารายงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป 

ล าดับท่ี 10 :  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. 
ของประเทศ 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซ่ึงจะน ามาประมวลผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวณ 

สาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดต่ ากว่าแผน  

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



ตัวชี้วัด ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ (เป้าหมายบริการหน่วยงาน) 
ล าดับที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

เนื่องจากมีข้อทักท้วงจากบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
งบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้ ท าให้การด าเนินการมีความล่าช้าไม่ตรงตามแผน 

ล าดับที่ 2 : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ร่วมใช้งานระบบ National 
Single Window (NSW) 

เนื่องจากปัจจุบันระบบ NSW ปิดปรับปรุงระบบ ซึ่งระบบใหม่อยู่ในระหว่าง 
การปรับปรุงข้อผิดพลาด โดยได้โอนย้าย USER จากระบบเดิมเข้าไปท่ีระบบใหม่
เรียบร้อยแล้ว เหลือการทดสอบระบบแบบ Full Loop การส่งข้อมูลใบแจ้ง
ข้อเท็จจริงร่วมกับระบบยิงใบขนสินค้า ซ่ึงต้องติดต่อด าเนินการผ่าน Test 
System ของบริษัทอ่ืนๆ ร่วมกับระบบของ ปส.  
 

ล าดับที่ 8 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบและนโยบายด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 

เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ล าดับที่ 10 : ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของ
ประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะน ามาประมวลผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4  
เพื่อใหส้อดคล้องกับสูตรในการค านวณ 
 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ (ผลผลิต) 
ล าดับที่ 3 : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที ่
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

อยู่ในระหว่างการขอปรับแผนการด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูล 

ล าดับที่ 10 : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะน ามาประมวลผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4  
เพื่อใหส้อดคล้องกับสูตรในการค านวณ 

ตัวชี้วัด ค าอธิบาย 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



ตัวชี้วัด ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ (กิจกรรม) 
ล าดับที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการ
น าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ 
ด้านวัสดุกัมมันตรังสี 

เนื่องจากการจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก ผ่านศุลกากร  
กับระบบ National Single Window (NSW) และปรับลดขั้นตอนการอนุญาต 
ส าหรับน าเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ อยู่ระหว่างการ 
ยื่นเสนอราคา ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
 

ล าดับที่ 3 : ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านวิจัยและพัฒนา 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมผลข้อมูล เพื่อน ามาประมวลผล 

ล าดับที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาแผน 
การก ากับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
 

เนื่องจาก มทส. ยังไม่มีการยื่นขออนุญาต จึงต้องขอปรับแผนการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 7 : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน 1 ปี 
 

อยู่ในระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 13 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 

ล าดับที่ 8 : ร้อยละความส าเร็จตามแผน 
(กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายฯ) 

รายการครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดส่งมอบ 1 รายการ คือ ตู้เก็บเครื่องมือแบบดูดความชื้น 
จ านวน 2 ตู้ มีความล่าช้า เนื่องจากผู้ผลิตไม่ผลิตสินค้าตามรุ่นที่ก าหนดไว้ใน TOR 
ท าให้ต้องขอปรับแก้ไข TOR 
 

ล าดับท่ี 10 : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

เนื่องจากกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้ก าหนด
ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



ตัวชี้วัด ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
ล าดับที่ 1 : ความส าเร็จในการจัดท ากฎหมายที่ครบถ้วน 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถบังคับใช้ได้ 
 

อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
 

ล าดับที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแล 
ความปลอดภัยสถานประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสี  
ตามมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากร 
ด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะน ามาประมวลผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4  

เพื่อให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวณ ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักด้านความปลอดภัยจากหารใช้ประโยชน์ 
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
 

4.1 เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

4. 2 แนวทางการปรับแผนการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 



สรุปปัญหาจากการตรวจสอบกิจกรรม พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข  

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ขออนุมัติกิจกรรมท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ แต่ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยแบ่งได้ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ใช้งบประมาณเกินวงเงินในกิจกรรมหลัก โดยจะขออนุมัติ
ใช้เงินจากกิจกรรมอ่ืนที่ยังด าเนินการอยู่ 
กรณีที่ 2 น างบประมาณมาจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
เหลือจ่าย/หรือยกเลิก มาใช้ด าเนินกิจกรรมที่จะขออนุมัติ 

 

ควรขออนุมัติปรับแผน โดยท าบันทึกช้ีแจง ดังนี้ 
  
กรณีที่ 1 การปรับแผนดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ตัวชี้วัด
ของกิจกรรมท่ีถูกลดวงเงิน 
กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ถูกน าเงินมาใช้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือขอ
ยกเลิกกิจกรรมนั้นๆ 

ขออนุมัติกิจกรรมท่ีไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ โดยน างบประมาณ
มาจากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเหลือจ่าย/หรือยกเลิก มาใช้ 

ควรคืนเงินเข้าส่วนกลาง และขออนุมัติกิจกรรมโดยใช้เงินส่วนกลาง 



สรุปปัญหาจากการตรวจสอบกิจกรรม พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข  

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่เกีย่วกับการประชมุ โดยชื่อการประชุม 
ไม่ตรงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562  
ตัวอย่างเช่น 
ชื่อตามแผนปฏิบัติราชการ : “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานของ ปส.” 
 

กรณีที่ 1 เปลี่ยนชื่อเป็น “การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการด าเนินงานของ 
ปส. (พ.ศ. 2563 - 2564)” 
กรณีที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็น “การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดท าแผนการด าเนินงานของ ปส. สู่ Thailand 4.0” 
 

กรณีที่ 3 เปลี่ยนชื่อเป็น “การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชีว้ดัของ ปส. 
(พ.ศ. 2563 - 2564)” 

กยผ. พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการและวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม 
  
  
  
 

กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (เพ่ิม/ตัดค า) ควรให้สามารถด าเนินการได้ 
 
กรณีที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับชื่อและ
วัตถุประสงค์ของการประชมุตามแผนปฏิบัติราชการ ควรให้สามารถด าเนินการได้  
 

กรณีที่ 3 การเปลี่ยนแปลงโดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประชุมตามแผนปฏิบัติราชการ แต่ไม่สอดคล้องกับชื่อตามแผนปฏิบัติราชการ ควรขอ
อนุมัติเปลี่ยนชื่อการประชมุ 
 

กิจกรรมจัดประชมุก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 1 ครั้ง  
แต่หน่วยงานเสนอขออนุมัติจัดประชมุเตรียมการก่อนการประชมุ  
หรือจัดประชุมสรุปผลหลังการประชมุเพ่ิมเติม โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณรวม
ของกิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ขออนุมัติจัดเพ่ิมเป็นการจัดประชมุเตรยีมการ หรือการประชุมสรุปผล  
ซ่ึงจะท าให้กิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในวงเงินเดิม ควรให้สามารถ
ด าเนินการได้ 



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) 
www.oap.go.th 


