




ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงำนรำชกำรสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์
และรังสี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยทั้งกับผู้ปฏิบัติงำน ประชำชน และสิ่งแวดล้อม  เสริมสร้ำงควำมเชี่อมั่น
ของประชำชนไทยและนำนำประเทศถึงควำมมั่นคงปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มุ่งพัฒนำ
องค์กรให้เป็น Smart Regulator ด้วยกำรน ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่ำงๆ มำใช้ในกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ ปส. ให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมรวดเร็ว ลดกำรใช้ทรัพยำกร รวมทั้งพัฒนำ
งำนบริกำรให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มำกยิ่งข้ึน 

ในช่วงตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำนั้น รัฐบำลได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนกำร
ในกำรจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนขึ้นใหม่ โดยในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2560 นั้น รัฐบำล
มุ่งเน้นให้หน่วยงำนต่ำงๆ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นลักษณะของแผนงำนเชิงยุทธศำสตร์
มำกขึ้น มีกำรจ ำแนกหมวดหมู่แผนงำนและงบประมำณออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ รำยจ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
รำยจ่ำยหน่วยงำน (Function) รำยจ่ำยบูรณำกำร (Agenda) รำยจ่ำยพ้ืนที่ (Area) รำยจ่ำยบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 
และงบกลำง ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมองเห็นประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณแต่ละหน่วยได้ดีขึ้น ต่อมำ
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2562 นั้น รัฐบำลได้มุ่งเน้นให้หน่วยงำน จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี รวมถึงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
ระดับชำติต่ำงๆ ให้มำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ รวมทั้ง ปส. ต้องปรับเปลี่ยนแนวทำงในกำรก ำหนด
แผนงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนใหม่ โดยจะต้องปฏิบัติงำนเชิงภำรกิจยุทธศำสตร์ให้มำกขึ้น 
และมุ่งตอบสนองต่อโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศเป็นส ำคัญ งบประมำณที่หน่วยงำนได้รับจัดสรรจึงเป็นปัจจัย
ทีไ่ม่อำจปฏิเสธได้ว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจงำนองค์กรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่ก ำหนดไว้ 
ซึ่งแม้ว่ำที่ผ่ำนมำ ปส. จะได้รับจัดสรรงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่หำกพิจำรณำในระดับของแผนงำน/
โครงกำรแล้ว จะพบว่ำมีแผนงำน/โครงกำร ของ ปส. จ ำนวนไม่น้อย ที่มีควำมส ำคัญแต่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ด้วยเหตุดังกล่ำว ปส. จึงต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์รำยละเอียดงบประมำณ
ของหน่วยงำน ในช่วงระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 (5 ปี) โดยพิจำรณำเปรียบเทียบ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละล ำดับขั้นตอนของกระบวนกำรเสนอของบประมำณประจ ำปี รวมทั้ง
ด ำเนินกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรได้รับจัดสรรงบประมำณของ ปส. อันจะส่งผลให้สำมำรถน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำค ำของบประมำณ
ของหน่วยงำนในอนำคตให้มีประสิทธิภำพ และเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนให้มำกยิ่งขึ้น 

กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ (กนผ.) หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน สำมำรถใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจทำงด้ำนนโยบำยงบประมำณของผู้บริหำร 
รวมทั้งเป็นแนวทำงส ำหรับบุคลำกรทุกระดับภำยใน ปส. ในกำรจัดท ำค ำของบประมำณในอนำคตต่อไป 

กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
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บทน า 

1. หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าคัญในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมุ่งให้

หน่วยงานต่างๆ จัดท าแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดรับกับภารกิจมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
แผนงานเป้าหมายที่ส าคัญของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึง
สอดคล้องตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติต่างๆ ด้วย เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี เป็นต้น 
ส่งผลให้กระบวนการจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงานและกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มากขึ้น 
กล่าวคือ รัฐบาลและหน่วยงานที่มีอ านาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จะให้ความส าคัญกับแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงาน ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ มากกว่าแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอ
งบประมาณตามปกติ อีกทั้งในปัจจุบัน ส านักงบประมาณ (สงป.) ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขึ้นใหม่ โดยจ าแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 6 กลุ่ม ตามลักษณะงาน
และเป้าหมายของงบประมาณแต่ละประเภท ได้แก่ งบกลาง รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณรายจ่าย
กระทรวง/หน่วยงาน (Function) งบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์และบูรณาการ (Agenda) งบประมาณ
รายจ่ายพ้ืนที่ (Area) และงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ รวมทั้งยังได้มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ สงป. ที่รับผิดชอบการในการประสานงานและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 
ปัจจัยทั้งหมดตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ ส่งผลให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี
มีความไม่แน่นอน หน่วยงานไม่สามารถคาดการณ์ยอดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
ไม่สามารถก าหนดกลยุทธ์ในการเสนอของบประมาณในแต่ละปีได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลให้
หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณในแต่ละปีไปจากเดิม และขาดการประสานงาน
ทีต่่อเนื่องกับ สงป. ส่งผลให้ ปส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีน้อยลงจากเดิม 

จากผลกระทบดังกล่าว กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กนผ.) จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณ
ที่เสนอขอหรือได้รับจัดสรรในแต่ละขั้น ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณ ขั้นตอนการปรับลด
งบประมาณรอบแรกโดย สงป. และขั้นตอนการปรับลดงบประมาณโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (กมธ.) รวมถึงด าเนินการเปรียบเทียบงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบรายจ่าย 
และงบประมาณระดับรายการในแต่ละปีด้วย นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณนั้น 
จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแนวทาง
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของประเทศในแต่ละปีด้วย เพื่อให้รับทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านงบประมาณของ ปส. ในแต่ละประเภท เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการพัฒนาประเทศกับ
แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และมีความเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในแต่ละปีของ สงป. 

บทที่ 1 
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ผลของการวิเคราะห์งบประมาณตามงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 นี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อ ปส. อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการด าเนินงานและจัดท าค าขอ
งบประมาณของหน่วยงานในอนาคต ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สงป. รวมถึงมีความเข้าใจเชิงลึกถึงปัจจัย
ในระดับรายการและระดับบุคคล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการได้รับจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้กระบวนการจัดท าค าของบประมาณของ ปส. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สามารถประมาณการงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรได้  และเป็นรากฐานในการสร้างความเติบโต
ทางด้านงบประมาณของ ปส. ในอนาคตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ ปส. ในช่วง

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่มีผลต่อการได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ ปส. 
2.3 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการให้ข้อเสนอแนะ หรือประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

หน่วยงาน ในการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ ปส. ในอนาคตต่อไป 
 

3. ขอบเขต 
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
 3.1.1 ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ ปส. 

ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 โดยพิจารณาใน 3 ขั้น ได้แก่ 
  - ขั้นที่ 1 ขั้นจัดท าค าของบประมาณ 
  - ขั้นที่ 2 ขั้น สงป. พิจารณาปรับลด และ 
  - ขั้นที่ 3 ขั้น กมธ. พิจาณาปรับลด 
  โดยจะท าการศึกษาจากเอกสารประกอบเล่มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เอกสาร

ประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

 3.1.2 ศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่มีผลต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

3.2 ขอบเขตของทฤษฏี 
 3.2.1 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 3.2.2 หลักการงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting) และการทบทวนงบประมาณ

ตามหลัก 3R (Review / Redeploy / Replace) 
 3.2.3 แนวทางการจัดท างบประมาณจ าแนกตามกลุ่มรายจ่าย 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ใช้เวลาในการด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2562) 
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5. วิธีการและระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

รายการ ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 

1. การวิเคราะห์งบประมาณ    
1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 

2562 
   

 ก าหนดรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 
2. สรุปเปรียบเทยีบ งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ของ ปส. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมลูของ
หน่วยงาน ส าหรับผู้บรหิารในการพิจารณาเสนอของบประมาณ 

   

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลการได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2562 

 - เปรียบเทียบข้อมลูขั้นการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - เปรียบเทียบข้อมลูขั้น สงป. พิจารณาปรับลด 
 - เปรียบเทียบข้อมลูขั้นพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 

 

 ก าหนดรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 2 
2.2 วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อการได้รบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี
   

2.3 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล    
 ก าหนดรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 3 
3. น าเสนอผลการวเิคราะห์งบประมาณของ ปส. พ.ศ. 2558 – 2562     
 ก าหนดรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 4 
4. จัดท ารายงานฉบับสมบรูณเ์สนอผูบ้ริหารของ ปส.     
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แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ การบริหารในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB)  
 

การบริหารในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) เน้นความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์และผลผลิตซึ่งเป็นผลงานที่ต้องการ (Results Based 
Budgeting) แล้วจึงก าหนดจ าแนกผลงานออกเป็นโครงสร้างกิจกรรม (Work Breakdown Structure - WBS) 
และจ าแนกต่อเป็นขั้นตอนของกิจกรรมหรือรายละเอียดของกิจกรรม โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ  
และบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้แก่ 

1. ระดับชาติหรือระดับรัฐบาล แสดงความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ (Strategy Delivery Target) ซึ่งใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณประจ าปีของ
ประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเปิดเผยต่อรัฐสภา/สาธารณชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามผล
การด าเนินงานของรัฐบาล 

2. ระดับกระทรวง หรือเรียกว่า ระดับความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยมีรัฐมนตรี
เจ้ากระทรวงรับผิดชอบต่อเป้าหมายแห่งความส าเร็จที่เรียกว่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Service 
Delivery Target) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (Public Service 
Agreement - PSA) ที่จัดท าระหว่างคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

3. ระดับกรมหรือระดับหน่วยปฏิบัติ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบต่อความส าเร็จของผลผลิต 
(Output) ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งผลผลิตดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส าคัญในข้อตกลง
การจัดท าผลผลิต (Service Delivery Agreement - SDA) ที่จัดท าข้ึนระหว่างรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกับหัวหน้า
หน่วยปฏิบัติ 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามยุทธศาสตร์ โดยมีการวัดผลส าเร็จ 
(Performance Measures) ของผลงานดังกล่าวด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา
และต้นทุน ในการน าส่งผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะให้บริการ
โดยไม่แสวงหาก าไร แต่ปัจจัยเรื่องต้นทุนยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณาว่า ผลผลิตหรือผลการด าเนินการ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างไรโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด โดยรัฐบาลในฐานะผู้จัดสรร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในการจัดล าดับความส าคัญ ในการ
จัดสรรงบประมาณ สามารถสรุปความเชื่อมโยงความสัมพันธ์การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ ได้ดังนี้ 

 
 

  

บทที่ 2 
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แผนภาพที่ 1 : การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

จึงเห็นได้ว่าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นระบบที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหาร
จัดการงบประมาณและค านึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์จึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ให้ความส าคัญกับผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  

โดย สงป. มีบทบาทในการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี  
และแปลงมาเป็นยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถ่ายทอดมาเป็น เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน โดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละระดับอย่างชัดเจน 

 
 

รัฐบาล 
Government 

กระทรวง 
Ministry 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
NationalStrategy 

สังคม, เศรษฐกิจ, บริหาร, มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ กระทรวง 
MinistryStrategy 

แผนกลยุทธ์/แผนการให้บริการ 
แผนปฏิบัติงาน/แผนใช้จ่ายงบประมาณ 

ServiceDeliveryAgreement 
(ActionPlan) 

งาน / โครงการ 
กิจกรรม (Activities) 

ศูนย์ต้นทนุหลัก 
ระดับหน่วยงาน 

AgencyFunctionalCostCenter 

ต้นทุนทางตรง 
DirectCost 

ต้นทุนทางอ้อม 
IndirectCost 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาต ิ

StrategicDeliveryTarget : UltimateOutcomes 

เป้าหมายการให้บรกิารของกระทรวง 
ผลลัพธ์ที่มตี่อชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

 ServiceDeliveryTarget : Outcomes 

ผลผลิต (Outputs) 

หน่วยงาน 

Agency 

2 

1 

3 

PSA 

SDA 

นโยบาย งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด  
(ปริมาณ  

คุณภาพ  เวลา  
ต้นทุน) 

 

การติดตาม
และ

ประเมินผล 

รายงาน 

บริการเดิม  
(Baseline) 

บริการใหม่ 
(New Initiative) 

เป้าหมายการให้บรกิารของหนว่ยงาน  
Service Delivery Target : 
Output 

ตัวช้ีวัด 
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2. หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 มุ่งเน้นระบบที่มีหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยจะมีการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และมีระบบติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. การมอบอ านาจการบริหารจัดการงบประมาณ 
 กระทรวงและหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ

ให้บริการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้มีการตัดสินใจ และบริหารงบประมาณได้มากชึ้น  

4. การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
 มีการน าเงินนอกงบประมาณมาร่วมพิจารณากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การจัดสรร

งบประมาณและแผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความครอบคลุม เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนทางการเงิน เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) 

 การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางด าเนินการทั้งในแบบ Top Down 
และ Button Up โดยการประมาณการแบบ Top Down จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับนโยบาย 
ซึ่งพิจารณาจากสมมติฐานทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของรัฐบาล มีการน าปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 
เช่น พันธะทางด้านการงบประมาณ กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ที่จะต้องมีการติดตามผลการด าเนินงาน ส่วนการประมาณการแบบ Bottom Up จะเป็นการประมาณการ
รายจ่ายจากระดับหน่วยงานภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีนโยบายใหม่ส าหรับแผนงานต่างๆ ในระยะเวลา ๑ - ๓ ปี 

6. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 มีระบบการติดตามประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพ่ือให้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ในแต่ละระดับและกรอบเวลาที่ก าหนด โดยในระดับผลผลิตจะพิจารณาผลส าเร็จทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ปริมาณ 
คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ผ่านการรายงานแผน/ผลการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการใช้
เครื่องมือต่างๆ มาประเมินผลการด าเนินงาน เช่น Performance assessment rating tool (PART) เป็นต้น 
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๒.2 หลักการงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting) และการทบทวนงบประมาณตามหลัก 
3R (Review / Redeploy / Replace) 
 

การจัดท างบประมาณแบบงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting) นั้น เป็นการจัดท า
งบประมาณโดยค านึงถึงความส าคัญหรือความจ าเป็นของรายจ่ายงบประมาณนั้นๆ เป็นส าคัญ มุ่งเน้นการ
พิจารณางบประมาณในทุกๆ รายการค่าใช้จ่าย โดยไม่ค านึงถึงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือมีการใช้จ่ายในปี
ที่ผ่านมาไปแล้ว กล่าวคือ ในการจัดท างบประมาณโดยทั่วไป ส่วนราชการจะประมาณการค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณถัดไป โดยค านวณจากฐานงบประมาณในระดับรายการของปีที่ผ่านมา น ามาบวกเพ่ิมขึ้นเป็น
สัดส่วนร้อยละ ตามสูตรการค านวณดังนี้ 

 
𝑌1 = 𝑌0 ∗ (1 + 𝑟) 

 โดยที่ Y1 คือ งบประมาณท่ีจะใช้/เสนอขอ ในปีถัดไป 
  Y0 คือ งบประมาณท้ังหมดของปีปัจจุบัน 
  r คือ อัตราการเติบโตของงบประมาณ 

ซึ่งวิธีการดังกล่าว เป็นการประมาณงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในปีถัดไปในภาพรวม โดยใช้วิธีการค านวณ
เหมือนกันในทุกๆ รายการค่าใช้จ่าย มีข้อดีคือสะดวกรวดเร็วและใช้เอกสารน้อย แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน 
เพราะการจัดท างบประมาณด้วยวิธีการดังกล่าว ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญหรือความจ าเป็นของค่าใช้จ่าย
ในแต่ละรายการ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของประเทศ และจ านวนงบประมาณทีใ่ช้จ่าย ท าให้
เกิดการใช้งบประมาณไปกับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีความจ าเป็นเร่งด่วน และเสียโอกาสในการน างบประมาณ
ไปใช้ในเรื่องอ่ืนที่ส าคัญกว่า 

แต่ส าหรับการจัดท างบประมาณฐานศูนย์นั้น จะเป็นการพิจารณาทุกรายการค่าใช้จ่าย โดยไม่ค านึงว่า
รายการนั้น เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้มีการด าเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้วหรือไม่ แต่จะมุ่ง
พิจารณาเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่เสนอขอในปีนั้นๆ ในแง่ความส าคัญของค่าใช้จ่าย ว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน
มากน้อยเพียงใด หากพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความส าคัญ หรือยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ ก็ไม่ควรให้มีการจัดสรรงบประมาณ โดยจะพิจารณาด้วยวิธีการเดียวกันนี้ ในทุก
รายการค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ วิธีการจัดท างบประมาณฐานศูนย์มีข้อดี คือ ช่วยประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ 
เนื่องจากมีการค านึงถึงความเหมาะสม/ความจ าเป็นของรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีท าให้เกิดการจัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้องตามความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนของประเทศ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
การจัดสรรงบประมาณใหม่ได้ตามความเหมาะสม แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน เนื่องจากการจัดท างบประมาณ
ด้วยวิธีนี้ เป็นการพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายในทุกรายการ จึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ระยะเวลา 
และจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ หากหน่วยงาน
มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจได้ไม่ดีพอ ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณนั้นๆ ก็จะส่งผลให้
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้เช่นกัน 

กลไกที่ส าคัญในการจัดท างบประมาณตามหลักการงบประมาณฐานศูนย์นั้น คือการจัดล าดับ
ความส าคัญ (Priority) ของรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งจะน ามาใช้ในการพิจารณารายการทดแทนกันระหว่าง
รายการค่าใช้จ่ายเดิมกับรายการค่าใช้จ่ายใหม่ หรือ 3R (Review Redeploy และ Replace) ดังนี้ 
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1. Review คือ การพิจารณาทบทวนปรับลดงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรในปีก่อนหน้า 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์จ่ายจริง หรือข้อมูลจากแบบรายงานการโอน (ง.241) เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูล
ในการหารือกับส่วนราชการ หรือเป็นข้อมูลในการพิจารณาค าของบประมาณ ทั้งนี้การพิจารณาปรับลด
งบประมาณจะต้องไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย การด าเนินงานของหน่วยงาน (เป้าหมายการให้บริการ) 

ขั้นตอนของการ Review เป็นการปรับลดงบประมาณโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน โดยพิจารณาจากการประเมินผลความส าเร็จ และรายจ่ายจริง 
หรือข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงทั้งที่อยู่ในอ านาจของส่วนราชการฯ และที่ต้องขอท าความตกลงกับ  สงป. 
รวมถึงการตรวจสอบเงินกันที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการหารือกับส่วนราชการ หรือ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาค าของบประมาณ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขส าคัญ คือ ต้องไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย
การด าเนินงานตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็นของหน่วยงาน เช่น การจัดท าบัตรประชาชน การท า 
Passport หรือการฝึกทหารเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ เป็นต้น 

2. Redeploy คือ กระบวนการพิจารณาทบทวน วางแผน และตัดสินใจ เพื่อด าเนินการชะลอ
หรือยกเลิกหรือปรับลดเป้าหมายหรือปรับลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของกิจกรรม/รายการเดิม โดยมีแนวทาง
ในการพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้ 

 2.1 กิจกรรม/รายการ ของโครงการ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ หรือมีความส าคัญ
ลดลง เนื่องจากสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงให้ยกเลิกหรือถ่ายโอนไปให้กิจกรรมในลักษณะ
งานประจ าและปรับลดค่าใช้จ่ายลง 

 2.2 กิจกรรม/รายการ ซึ่งดอนถ่ายไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผลการเบิกจ่าย 
และการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

 2.3 สัดส่วนงบประมาณของกิจกรรม/รายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายปี ควรมีการชะลอ
การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้มีการตรวจสอบผลการด าเนินการก่อน 

 2.4 มีการขอจัดสรรงบประมาณและมีการใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ หรือมีเอกชน
ด าเนินการอยู่แล้ว หรือมีชุมชน อาสาสมัคร ร่วมด าเนินการ ให้ปรับเปลี่ยนการด าเนินการเอง เป็นหน่วยสนับสนุน 
และควรปรับลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ของกิจกรรมลดลง 

ดังนั้น Redeploy จึงเป็นการปรับลดงบประมาณโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของส่วนราชการฯ 
โดยใช้แนวทางงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - based budgeting) มาใช้ในการพิจารณาปรับลดวงเงินงบลงทุน 
ทั้งในส่วนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างปีเดียว (รวมถึงงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะของ
งบลงทุน) โดยให้คงเหลือเฉพาะรายการผูกพันเดิมที่ปรับลดงวดงานตามความจ าเป็นที่ต้องเบิกจ่ายจริง
ในปีงบประมาณ ในส่วนของงบด าเนินงาน (รวมถึงงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบด าเนินงาน) จะพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า หรือมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป้าหมาย
คงเดิม ให้ปรับลดงบประมาณลงโดยให้คงไว้เฉพาะเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง งาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ จบใน
ปีงบประมาณก่อนตั้งงบประมาณ 

ทั้งนี้ ควรน าผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 60 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 
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3. Replace คือ กระบวนการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจ เพื่อพิจารณาก าหนดทางเลือกต่างๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมใหม่ เพ่ิมเป้าหมาย หรือเพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยน าวงเงินงบประมาณจากการปรับลด
งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินเดิมของแต่ละกระทรวง (Review/Redeploy) มาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ให้แก่งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล/กระทรวง ที่ล าดับความส าคัญจ าเป็น
เร่งด่วน หน่วยปฏิบัติมีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 3.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมเดิม ของแต่ละกระทรวงเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวง 
ที่จะด าเนินการ ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมแก่งาน/โครงการ/กิจกรรมนั้น เช่น การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3.2 ในกรณีท่ียังมีวงเงินคงเหลือ ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม่
ของแต่ละกระทรวงที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวง รวมทั้งงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งเดิมและใหม่
ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ภายใต้กรอบวงเงินเพิ่มเติมของแต่ละกระทรวง 

ในขั้นตอนการ Replace จะเป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าวงเงินที่ ได้ปรับลด
จากการ Review/Redeploy กิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการฯ มาจัดสรรใหม่ โดยแบ่งเป็น 

 1. กิจกรรมเดิมที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในลักษณะเป็น
รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง หรือเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ตามกฎหมาย และตามข้อผูกพันที่จ าเป็นต้องจ่าย 
หรือค่าใช้จ่ายตามนโยบายอ่ืนๆ ที่มีความพร้อมและมีความส าคัญล าดับสูง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/
กระทรวง ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่มิใช่นโยบายเร่งด่วน หรือค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานที่มี
ความพร้อม มีล าดับความส าคัญสูง และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงและหน่วยงาน เพ่ือการพัฒนาหรือ
การเพ่ิมเป้าหมายเชิงปริมาณ/คุณภาพ ในภารกิจพ้ืนฐาน 

 2. กิจกรรมใหม่ที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวง ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่มิใช่นโยบาย
เร่งด่วน 

 3. การ Replace กิจกรรมเดิมหรือกิจกรรมใหม่จะต้องวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม (Activity 
Costing) เพ่ือตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่ากิจกรรมที่ส าคัญดังกล่าว ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
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๒.3 แนวทางการจัดท างบประมาณจ าแนกตามกลุ่มรายจ่าย 
 

1. โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 1.2 แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที ่สงป. จัดท าขึ้น 
ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินการตามภารกิจของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช้ 
“แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินต่อรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือก าหนด
ขึ้นใหม่ในระหว่างปี โดยส านักงบประมาณได้มีการปรับปรุงโครงสร้างแผนงาน ดังนี้ 

  1.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ 
ประกอบด้วยงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
มีการจัดระบบของแผนงาน โดยแสดงค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของหน่วยงาน จ านวน 1 แผนงาน 
และแผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ที่แสดงค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในระดับ “ประเด็นยุทธศาสตร์” ของ
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เช่น แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ แผนงานรองบุคลากร
ภาครัฐอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นต้น 

  1.2.2 แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจ า ตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ
สาธารณะของรัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถ
ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องการ
ผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้จัดท างบประมาณในลักษณะ Project Based 
มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายความมั่นคง เป็นต้น 

  1.2.4 แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และพ้ืนที่เศรษฐกิจ หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดเชิงนโยบาย เพ่ือร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดการพัฒนา
ที่ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และก าหนดให้
การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project Based โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. หลักการจ าแนกงบประมาณรายจ่าย 
 ส านักงบประมาณ (2553) ได้จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.1 รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 
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  1.1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

  1.1.2 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

  1.1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย 
ดังกล่าว 

  1.1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่  สงป. 
ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

  1.1.5 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

   (1) เงินราชการลับ 
   (2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
   (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ

การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
   (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
   (5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
   (6) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
   (7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินหมุนเวียน 
 1.2 รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

โดยทัว่ไปใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 
  1.2.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
  1.2.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
  1.2.4 เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ 
  1.2.5 เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
  1.2.6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 
  1.2.7 เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
  1.2.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1.2.9 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
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3.1 แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีของ ปส. 
 

ในแต่ละปีงบประมาณนั้น ปส. จะต้องด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีข้ันตอน คือ 
1. ปส. จัดท ากรอบค าของบประมาณเบื้องต้นของหน่วยงาน โดยจะต้องจัดท าเอกสารประกอบเล่ม

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน าส่งต่อ สงป. 
2. สงป. พิจารณารายละเอียดค าของบประมาณเบื้องต้น (ซึ่งอาจมีการปรับลดงบประมาณหรือไม่ก็ได้) 

และแจ้งให้ ปส. รับทราบ 
3. ปส. ด าเนินการทบทวนรายละเอียดค าของบประมาณ และรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีได้เสนอไว้ 

และจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

4. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... ด าเนินการพิจารณารายละเอียดค าของบประมาณของ ปส. (ซึ่งอาจมีการปรับลดงบประมาณหรือไม่ก็ได้) 

5. ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรากฎตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการด้านงบประมาณดังกล่าว ออกมาเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2 : กระบวนการจัดท างบประมาณของ ปส. ในแต่ละปีงบประมาณ 

 
 

บทที่ 3 
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จากข้ันตอนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าค าของบประมาณของ ปส. ที่เสนอไปนั้น สามารถถูกพิจารณาปรับลด
ได้ใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพิจารณาค าของบประมาณเบื้องต้นโดย สงป. และขั้นตอนการพิจารณาปรับ
ลดงบประมาณโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... ดังนั้น ปส. จึงสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีได้ โดยการ
เปรียบเทียบงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขั้น ในทุกๆ รายการ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงประเภท
ของรายการค่าใช้จ่าย หมวดหมู่งบประมาณ กิจกรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของ สงป. ด้วย 

 
แผนภาพที่ 3 : แนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของ ปส. 

ในปีงบประมาณหนึ่งๆ โดยจ าแนกตามการพิจารณาปรับลดในแต่ละขั้นตอน 

นอกจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณในปีงบประมาณหนึ่งๆ แล้ว ปส. จะต้อง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เปรียบเทียบกันระหว่างปีด้วย เพ่ือให้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และท าให้รับทราบถึงปัจจัยข้ามปีงบประมาณ 
ที่อาจส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ ทางคณะผู้จัดท าจะด าเนินการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายการค่าใช้จ่าย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
(5 ปี) แต่เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณ มียุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และรูปแบบการจัดท าค าขอ
งบประมาณที่แตกต่างกัน จึงท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบงบประมาณภายใต้แผนงานต่างๆ โดยตรงได้ เช่น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 นั้น รายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของ ปส. 
จะอยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 นั้น รัฐบาล และ สงป. ได้ก าหนดแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณใหม่ โดยให้มีการจัดท างบประมาณในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ 
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ท าให้รายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของ ปส. ถูกโยกย้ายไปอยู่ภายใต้แผนงาน
บูรณาการแทน หรือในกรณีของรายจ่ายเพ่ือการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนงานพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
เป็นต้น ดังนั้น หากวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณในระดับแผนงานเพียงโดยที่ยังไม่ได้โยกย้ายรายการ
งบประมาณให้สอดคล้องกันนั้น ก็จะท าให้ผลการวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในระดับรายการได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ทางคณะผู้จัดท าจึงต้องเรียบเรียงรายละเอียดรายการงบประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณใหม่ โดยจะต้องเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบการจัดท าค าของบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยแผนงานต่างๆ จ านวน 5 แผนงาน (ตามที่ ปส. ได้เสนอของบประมาณจริง) 
ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ และแผนงานพ้ืนที่ 
จากนั้นจึงโยกย้ายรายการงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ตรงกันกับที่เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณในแต่ละหมวดหมู่รายการ 

การวิเคราะห์ด้วยวิธีการดังกล่าว จะช่วยให้ ปส. สามารถทราบได้ว่า ณ ปีหนึ่งๆ ในแต่ละขั้นตอน
ของการปรับลดงบประมาณนั้น ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในรายการใด จ านวนงบประมาณมากน้อยเพียงใด 
และถูกปรับลดงบประมาณด้วยสาเหตุใด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ ปส. สามารถทราบได้ว่า สงป. มีแนวทาง
การจัดสรรงบประมาณให้กับ ปส. อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้
จะช่วยให้ ปส. สามารถปรับปรุงแก้ไข และก าหนดแนวทางการจัดท าค าของบประมาณในปีต่อๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 



รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ
ตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2558 - 2562 
ของส านกังานปรมาณู

เพื่อสันติ 
15 

 

 

 

3.2 สรุปรายละเอียดงบประมาณในแต่ละขั้นตอนการปรับลดงบประมาณ จ าแนกตามปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รายการ 
ขั้นค าขอ

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด 
โดย สงป. 

ร้อยละ 
ขั้น 

กรรมาธิการ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด 
โดย กมธ. 

ร้อยละ ขั้น พ.ร.บ. ร้อยละ 

งบประมาณรวม 541.9218  100.00 282.3639 52.10 259.5579  47.90 15.3520 2.83 244.2059  45.06 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 103.2965  100.00 9.1862 8.89 94.1103  91.11 - 0.00 94.1103  91.11 

 - งบบุคลากร 100.5440  100.00 9.2358 9.19 91.3082  90.81 - 0.00 91.3082  90.81 

 - งบด าเนินงาน 2.7525  100.00 - 0.0496 -1.80 2.8021  101.80 - 0.00 2.8021  101.80 

2. แผนงานพ้ืนฐาน   272.6703  100.00 133.6347 49.01 139.0356  50.99 3.0320 1.11   136.0036  49.88 

- งบด าเนินงาน   125.5157  100.00 63.0420 50.23 62.4737  49.77 2.6320 2.10    59.8417  47.68 

- ค่าตอบแทน 5.3510 100.00 3.8330 71.63 1.5180 28.37 0.1000 1.87 1.4180 26.50 

- ค่าใช้สอย 107.7221 100.00 54.2157 50.33 53.5064 49.67 2.5320 2.35 50.9744 47.32 

- ค่าใช้สอยท่ัวไป 31.4901 100.00 18.3377 58.23 13.1524 41.77 - 0.00 13.1524 41.77 

- ค่าใช้สอยโครงการ 76.2320 100.00 35.8780 47.06 40.3540 52.94 2.5320 3.32 37.8220 49.61 

- ค่าวัสด ุ 5.8943 100.00 3.8839 65.89 2.0104 34.11 - 0.00 2.0104 34.11 

- ค่าสาธารณูปโภค 6.5483 100.00 1.1094 16.94 5.4389 83.06 - 0.00 5.4389 83.06 

- งบลงทุน     54.9367  100.00 28.2237 51.37 26.7130  48.63 - 0.00    26.7130  48.63 

- งบอุดหนุน 78.0720 100.00 29.6300 37.95 48.4420 62.05 - 0.00 48.4420 62.05 

- งบรายจ่ายอื่น     14.1459  100.00 12.7390 90.05 1.4069  9.95 0.4000 2.83      1.0069  7.12 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 122.3040  100.00 101.2480 82.78 21.0560  17.22 12.3200 10.07 8.7360  7.14 

- งบลงทุน 122.3040  100.00 101.2480 82.78 21.0560  17.22 12.3200 10.07 8.7360  7.14 

- อาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

122.3040  100.00 101.2480 82.78 21.0560  17.22 12.3200 10.07 8.7360  7.14 

4. แผนงานบูรณาการ 43.6510  100.00 38.2950 87.73 5.3560  12.27 - 0.00 5.3560  12.27 

- งบด าเนินงาน 22.8438  100.00 18.1878 79.62 4.6560  20.38 - 0.00 4.6560  20.38 

- งบลงทุน 17.5646  100.00 16.8646 96.01 0.7000  3.99 - 0.00 0.7000  3.99 

- งบรายจ่ายอื่น 3.2426  100.00 3.2426 100.00 -      0.00 - 0.00 -      0.00 

5. แผนงานพ้ืนที่ - - - - - 0.00 - 0.00 - 0.00 
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จากการวิเคราะห์งบประมาณท่ี ปส. ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละขั้นตอนนั้น พบว่า 

ในภาพรวม ปส. เสนอของบประมาณทั้งหมด 541.9218 ล้านบาท และได้รับจัดสรรจริงเพียง 
244.2059 ล้านบาท หรือ “ได้รับจัดสรรงบประมาณจริง ร้อยละ 45.06 ของงบประมาณที่เสนอขอ” 
โดยงบประมาณที่ถูกปรับลดจ านวน 297.7159 ล้านบาทนั้น ถูกปรับลดในขั้น สงป. มากถึง 282.3639 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.10 ของงบประมาณที่ถูกปรับลดทั้งหมด หรือกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณ
ที่เสนอขอทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “งบประมาณที่เสนอขอส่วนใหญ่ ถูกปรับลดในขั้น สงป.” ทั้งนี้ สามารถ
วิเคราะห์รายละเอียดในระดับแผนงานและรายการได้ดังนี้ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 ปส. ได้เสนอของบประมาณโดยค านวณจากอัตราต าแหน่งบุคลากรที่ ปส. มีทั้งหมด ทั้งที่มีการ

ถือครองอยู่และที่เป็นต าแหน่งว่าง จ านวน 100.5440 ล้านบาท โดยมีการปรับลดงบประมาณจากขั้น สงป. 
พิจารณาค าของบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 91.3082 ล้านบาท ซึ่ง สงป. “จัดสรร
งบประมาณให้ตามอัตราการครองต าแหน่งในปัจจุบันของข้าราชการและพนักงานราชการ” 

 นอกจากนี้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนในขั้น สงป. พิจารณา
ค าของบประมาณ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ “งบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐจะไม่มีการถูกปรับลดในขั้น
กรรมาธิการ” เลย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ
แผนงานบุคลากร ดังนั้น หน่วยงานจึงอาจสามารถสรุปยอดงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับจัดสรร
ได้โดยทันที หลังจากท่ีทราบผลการพิจารณาในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด แล้ว 

2. แผนงานพื้นฐาน 
 งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ และเหตุผลความจ าเป็นที่แตกต่างกัน จึงขอจัดหมวดหมู่งบประมาณ ดังนี้ 
 2.1 งบด าเนินงาน 
  2.1.1 ค่าตอบแทน 
  งบประมาณที่ถูกปรับลดส่วนใหญ่ของ ปส. จะเป็นรายการเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ซึ่งถูกปรับลดในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด นอกจากนี้ ปส. ยังถูกปรับลดค่าตอบแทน
คณะกรรมการทั้งหมดในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ส าหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
ซึ่งเป็นไปตามภารกิจ ปส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ยังคงได้รับจัดสรร
งบประมาณอยู่ ทั้งนี้ ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้นกรรมาธิการด้วยเช่นกัน แต่เป็นสัดส่วนที่น้อย จึงอาจ
แสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าตอบแทนภายใต้
แผนงานพื้นฐาน 

  2.1.2 ค่าใช้สอย 
   2.1.2.1 ค่าใช้สอยทั่วไป 
   รายการที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ค่าเลี้ยงรับรอง

และพิธีการ ค่าจ้างเหมาบริการ จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรในปริมาณที่น้อย แสดงให้เห็นว่า 
สงป. พิจารณารายการเหล่านี้เป็นรายการ Review / Redeploy ซึ่ง ปส. ควรต้องลดการของบประมาณ
ในส่วนนี้ลง ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. 
ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยทั่วไปภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 
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   2.1.2.2 ค่าใช้สอยของโครงการ 
   งบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 

ถูกปรับลดงบประมาณหรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเลย ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งถูกปรับลด
งบประมาณมากถึง 35.8780 ล้านบาท จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน โดยรายการที่ถูกปรับลดงบประมาณมาก 
เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (2555 - 2561) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัย
การใช้รังสีทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่าโครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเสียเป็นส่วนใหญ่ 

   ในส่วนของขั้นกรรมาธิการนั้น ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในรายการ ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี และค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (2555 - 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ไม่ใช่
การด าเนินการตามภารกิจหลักในการก ากับดูแลความปลอดภัยจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในขั้นกรรมาธิการ 

  2.1.3 ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุหนังสือและวารสาร จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในขั้น 

สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ สงป. พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการเหล่านั้นเป็นรายการ 
Review / Redeploy รวมถึงมีรายการงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก 
ซึ่งมีการขอรับจัดสรรงบประมาณด้านโฆษณาและเผยแพร่ รวมอยู่ภายในนั้นด้วยแล้ว 

  มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า 
สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าวัสดุภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

  2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
  มีการปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด โดยไม่ได้รับจัดสรรค่าไปรษณีย์เลย 

และได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในรายการค่าโทรศัพท์ แสดงให้เห็นว่า สงป. อาจเห็นว่าการในปัจจุบัน 
ไปรษณีย์มีความส าคัญส าหรับการด าเนินงานน้อยลง (Redeploy) และเห็นควรให้จัดสรรงบประมาณเพิ่ม
ในส่วนของค่าโทรศัพท์ ซึ่งมีการใช้งานเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบันมากกว่า (Replace) 

  มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า 
สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน 

 2.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณสูงถึง 28.2237 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาในระดับรายการแล้ว จะพบว่า

ในกรณีครุภัณฑ์ที่เสนอของบประมาณมีราคากลาง เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ สงป. จะมีการเพ่ิมหรือลด
งบประมาณให้เป็นไปตามราคากลางที่ก าหนด ยกเว้นรายการที่เป็นครุภัณฑ์ที่ส าหรับใช้งานส านักงานจะไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด เลย 

 2.3 งบเงินอุดหนุน 
 มีการปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด จ านวน 29.6300 ล้านบาท เนื่องจาก 

สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากใบเสร็จเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีความไม่แน่นอน 
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 2.4 งบรายจ่ายอื่น 
 ในกรณีการจ้างที่ปรึกษา จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในขั้นกรรมาธิการ ส าหรับรายจ่าย

เดินทางไปราชการต่างประเทศ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศอ่ืนๆ จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในขั้น
กรรมาธิการ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 ปส. มีการเสนอของบประมาณเพียงรายการเดียว คือ งบลงทุนอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์

และรังสี โดยถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด จ านวน 101.2480 ล้านบาท และถูกปรับลด
งบประมาณในขั้นกรรมาธิการอีกจ านวน 12.3200 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนั้น มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาปรับลด โดยดูจากงวดงานที่ได้มีการก่อสร้าง 

4. แผนบูรณาการ 
 4.1 งบด าเนินงาน 
 ปส. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนทั้งหมด ส าหรับงบค่าใช้สอยของโครงการนั้น ไม่ได้

รับจัดสรรงบประมาณบางส่วน และส าหรับค่าวัสดุ มีความแตกต่างจากแผนงานอ่ืน คือ ได้รับจัดสรร
งบประมาณค่าวัสดุหนังสือและวารสาร ค่าซ่อมบ ารุง และค่าวัสดุเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นวัสดุที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการ
วิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

 4.2 งบลงทุน 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเฉพาะรายการที่อยู่ภายใต้โครงการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเท่านั้น 
 4.3 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอ่ืนภายใต้แผนบูรณาการเลย 
 มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณทุกประเภทที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการในขั้น

กรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุกรายการ
ในส่วนของแผนงานบูรณาการ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รายการ 
ขั้นค าขอ

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด 
โดย สงป. 

ร้อยละ 
ขั้น 

กรรมาธิการ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด 
โดย กมธ. 

ร้อยละ ขั้น พ.ร.บ. ร้อยละ 

งบประมาณรวม 508.8647 100.00 217.4749 42.74 291.3898 57.26 7.0933 1.39 284.2965 55.87 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 121.2676 100.00 19.6412 16.20 101.6264 83.80 - 0.00 101.6264 83.80 

 - งบบุคลากร 117.9551 100.00 19.2392 16.31 98.7159 83.69 - 0.00 98.7159 83.69 

 - งบด าเนินงาน 3.3125 100.00 0.4020 12.14 2.9105 87.86 - 0.00 2.9105 87.86 

2. แผนงานพ้ืนฐาน 250.5596 100.00 120.3108 48.02 130.2488 51.98 1.5000 0.60 128.7488 51.38 

- งบด าเนินงาน 134.0857 100.00 92.9213 69.30 41.1644 30.70 - 0.00 51.1644 38.16 

- ค่าตอบแทน 6.6865 100.00 3.9881 59.64 2.6984 40.36 - 0.00 2.6984 40.36 

- ค่าใช้สอย 113.8569 100.00 85.4148 75.02 28.4421 24.98 - 0.00 28.4421 24.98 

- ค่าใช้สอยท่ัวไป 26.9343 100.00 21.2658 78.95 5.6685 21.05 - 0.00 5.6685 21.05 

- ค่าใช้สอยโครงการ 86.9226 100.00 67.1490 77.25 22.7736 26.20 - 0.00 22.7736 26.20 

- ค่าวัสด ุ 8.1034 100.00 3.5184 43.42 4.5850 56.58 - 0.00 4.5850 56.58 

- ค่าสาธารณูปโภค 5.4389 100.00 - 0.00 5.4389 100.00 - 0.00 5.4389 100.00 

- งบลงทุน 46.6102 100.00 14.4379 30.98 32.1723 69.02 - 0.00 32.1723 69.02 

- งบอุดหนุน 57.9700 100.00 2.8027 4.83 55.1673 95.17 1.5000 2.59 53.6673 92.58 

- งบรายจ่ายอื่น 11.8937 100.00 10.1489 85.33 1.7448 14.67 - 0.00 1.7448 14.67 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 117.5460 100.00 71.5977 60.91 45.9483 39.09 5.5933 4.76 40.3550 34.33 

- งบลงทุน 117.5460 100.00 71.5977 60.91 45.9483 39.09 5.5933 4.76 40.3550 34.33 

- อาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

117.5460 100.00 71.5977 60.91 45.9483 39.09 5.5933 4.76 40.3550 34.33 

4. แผนงานบูรณาการ 19.4915 100.00 5.9252 30.40 13.5663 69.60 - 0.00 13.5663 69.60 

- งบด าเนินงาน 6.5908 100.00 3.4208 51.90 3.1700 48.10 - 0.00 3.1700 48.10 

- งบลงทุน 10.8855 100.00 0.4892 4.49 10.3963 95.51 - 0.00 10.3963 95.51 

- งบรายจ่ายอื่น 2.0152 100.00 2.0152 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

5. แผนงานพ้ืนที่ - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
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จากการวิเคราะห์งบประมาณที่ ปส. ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแต่ละขั้นตอนนั้น พบว่า 

 ในภาพรวม ปส. เสนอของบประมาณทั้งหมด 508.8647 ล้านบาท และได้รับจัดสรรจริงเพียง 
284.2965 ล้านบาท หรือ “ได้รับจัดสรรงบประมาณจริง ร้อยละ 55.86 ของงบประมาณที่เสนอขอ” 
โดยงบประมาณที่ถูกปรับลดจ านวน 224.5682 ล้านบาทนั้น ถูกปรับลดในขั้น สงป. มากถึง 217.4749 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.84 ของงบประมาณที่ถูกปรับลดทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “งบประมาณ
ที่เสนอขอส่วนใหญ ่ถูกปรับลดในขั้น สงป.” ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในระดับแผนงานและรายการ
ได้ดังนี้ 

 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  ปส. ได้เสนอของบประมาณโดยค านวณจากอัตราต าแหน่งบุคลากรที่ ปส. มีทั้งหมด ทั้งที่มี

การถือครองอยู่และที่เป็นต าแหน่งว่าง จ านวน 121.2676 ล้านบาท โดยมีการปรับลดงบประมาณจากขั้น 
สงป. พิจารณาค าของบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 101.6264 ล้านบาท ซึ่ง สงป. 
“จัดสรรงบประมาณให้ตามอัตราการครองต าแหน่งในปัจจุบันของข้าราชการและพนักงานราชการ” 

  มีข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ “งบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐจะไม่มีการถูกปรับลด
ในขั้นกรรมาธิการ” เลย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของแผนงานบุคลากร ดังนั้น หน่วยงานจึงอาจสามารถสรุปยอดงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐที่จะ
ได้รับจัดสรรได้โดยทันที หลังจากท่ีทราบผลการพิจารณาในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด แล้ว 

2. แผนงานพื้นฐาน 
 งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ และเหตุผลความจ าเป็นที่แตกต่างกัน จึงขอจัดหมวดหมู่งบประมาณ ดังนี้ 
 2.1 งบด าเนินงาน 
  2.1.1 ค่าตอบแทน 
  งบประมาณที่ถูกปรับลดส่วนใหญ่ของ ปส. เช่น รายการเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นต้น ซึ่งถูกปรับลดในขั้น สงป. 
พิจารณาปรับลด ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณรายการค่าตอบแทนในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดง
ให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าตอบแทนภายใต้
แผนงานพื้นฐาน 

  2.1.2 ค่าใช้สอย 
   2.1.2.1 ค่าใช้สอยทั่วไป 
   รายการที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ค่าเลี้ยง

รับรองและพิธีการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะเหมาจ่าย จะไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือได้รับจัดสรรในปริมาณที่น้อย แสดงให้เห็นว่า สงป. พิจารณารายการเหล่านี้เป็นรายการ 
Review / Redeploy ซ่ึง ปส. ควรต้องลดการของบประมาณในส่วนนี้ลง ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณ
ส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนของรายการค่าใช้สอยทั่วไปภายใต้แผนงานพื้นฐาน 

   2.1.2.2 ค่าใช้สอยของโครงการ 
   งบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 

ถูกปรับลดงบประมาณหรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเลย ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งถูกปรับลด
งบประมาณมากถึง 67.1490 ล้านบาท จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรร
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งบประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน โดยรายการที่ถูกปรับลดงบประมาณมาก 
เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (2555 - 2561) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินค่าปริมาณรังสีจากเรดอนและนิวไคลด์
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ในแหล่งพ้ืนที่ที่มีค่าภูมิหลังกัมมันตรังสีสูงทุกภูมิภาคของประเทศไทย ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่าโครงการ
ที่ถูกปรับลดงบประมาณ เป็นโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ และมีการเสนอของบประมาณท่ีสูง 

  2.1.3 ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุหนังสือและวารสาร และวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง จะไม่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ สงป. พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการเหล่านั้นเป็นรายการ Review / Redeploy 

  มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า 
สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าวัสดุภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

  2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
  ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเลย ทั้งในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด และข้ัน

กรรมาธิการ 
 2.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณสูงถึง 14.4379 ล้านบาท ซึง่หากพิจารณาในระดับรายการแล้ว จะพบว่า

ครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณ จะเป็นครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และครุภัณฑ์
ด้านการโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะ สงป. พิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยงานและความคุ้มค่า
ในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้นๆ 

 2.3 งบเงินอุดหนุน 
 รายการเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับลดไม่มากนัก 
 2.4 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน 10.1489 ล้านบาท ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด โดยเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศชั่วคราวต่างๆ โดยมีข้อสังเกตว่า ปส. จะได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่น เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา กับหน่วยงานส าคัญระดับสากลเท่านั้น เช่น APMP ASEANTOM CTBTO เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. 
ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 ปส. มีการเสนอของบประมาณเพียงรายการเดียว คือ งบลงทุนอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์

และรังสี โดยถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด จ านวน 71.5977 ล้านบาท และถูกปรับลด
งบประมาณในขั้นกรรมาธิการอีกจ านวน 5.5933 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ปรับลด โดยดูจากงวดงานที่ได้มีการก่อสร้าง 
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4. แผนบูรณาการ 
 4.1 งบด าเนินงาน 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้สอยของโครงการเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่จะไม่มีการตัด

รายการแต่อย่างใด ซึ่งงบประมาณที่ ปส. เสนอขอทั้งหมดนั้น เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม 
จึงอาจแสดงให้เห็นว่า สงป. ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน 

 4.2 งบลงทุน 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่อนข้างสูง โดยถูกปรับลดจากขั้น สงป. พิจารณาปรับลด

เพียง 0.4892 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งรายการที่ถูกปรับลดงบประมาณ จะเป็นรายการครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดท าระบบคุณภาพของหน่วยงาน (ISO)  

 4.3 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนบูรณาการเลย 
 มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณทุกประเภทที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการในขั้น

กรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุกรายการ
ในส่วนของแผนงานบูรณาการ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รายการ 
ขั้นค าขอ

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด 
โดย สงป. 

ร้อยละ 
ขั้น 

กรรมาธิการ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด 
โดย กมธ. 

ร้อยละ ขั้น พ.ร.บ. ร้อยละ 

งบประมาณรวม 528.3752 100.00 122.6687 23.22 405.7065 76.78 0.1800 0.03 405.5265 76.75 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 113.6204 100.00 0.8912 0.78 112.7292 99.22 - 0.00 112.7292 99.22 

 - งบบุคลากร 110.7259 100.00 0.8912 0.80 109.8347 99.20 - 0.00 109.8347 99.20 

 - งบด าเนินงาน 2.8945 100.00 - 0.00 2.8945 100.00 - 0.00 2.8945 100.00 

2. แผนงานพ้ืนฐาน 186.7986 100.00 70.1001 37.53 116.6985 62.47 0.1800 0.10 116.5185 62.38 

- งบด าเนินงาน 72.3020 100.00 25.9003 35.82 46.4017 64.18 - 0.00 46.4017 64.18 

- ค่าตอบแทน 2.9429 100.00 0.0730 2.48 2.8699 97.52 - 0.00 2.8699 97.52 

- ค่าใช้สอย 53.8439 100.00 20.0641 37.26 33.7798 62.74 - 0.00 33.7798 62.74 

- ค่าใช้สอยท่ัวไป 17.2479 100.00 6.7587 39.19 10.4892 60.81 - 0.00 10.4892 60.81 

- ค่าใช้สอยโครงการ 36.5960 100.00 13.3054 36.36 23.2906 63.64 - 0.00 23.2906 63.64 

- ค่าวัสด ุ 10.0763 100.00 5.4913 54.50 4.5850 45.50 - 0.00 4.5850 45.50 

- ค่าสาธารณูปโภค 5.4389 100.00 0.2719 5.00 5.1670 95.00 - 0.00 5.1670 95.00 

- งบลงทุน 38.2968 100.00 26.6198 69.51 11.6770 30.49 - 0.00 11.6770 30.49 

- งบอุดหนุน 57.0700 100.00 - 0.00 57.0700 100.00 0.1800 0.32 56.8900 99.68 

- งบรายจ่ายอื่น 19.1298 100.00 17.5800 91.90 1.5498 8.10 - 0.00 1.5498 8.10 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 165.0866 100.00 22.1186 13.40 142.9680 86.60 - 0.00 142.9680 86.60 

- งบลงทุน 165.0866 100.00 22.1186 13.40 142.9680 86.60 - 0.00 142.9680 86.60 

- อาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

165.0866 100.00 22.1186 13.40 142.9680 86.60 - 0.00 142.9680 
86.60 

4. แผนงานบูรณาการ 62.8696 100.00 29.5588 47.02 33.3108 52.98 - 0.00 33.3108 52.98 

- งบด าเนินงาน 29.0298 100.00 22.0472 75.95 6.9826 24.05 - 0.00 6.9826 24.05 

- งบลงทุน 33.6836 100.00 7.5116 22.30 26.1720 77.70 - 0.00 26.1720 77.70 

- งบรายจ่ายอื่น 0.1562 100.00 - 0.00 0.1562 100.00 - 0.00 0.1562 100.00 

5. แผนงานพ้ืนที่ - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
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จากการวิเคราะห์งบประมาณที่ ปส. ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละข้ันตอนนั้น พบว่า 
 ในภาพรวม ปส. เสนอของบประมาณทั้งหมด 528.3752 ล้านบาท และได้รับจัดสรรจริง 

405.5265 ล้านบาท หรือ “ได้รับจัดสรรงบประมาณจริงสูงถึงร้อยละ 76.75 ของงบประมาณที่เสนอขอ” 
โดยงบประมาณที่ถูกปรับลดจ านวน 122.8487 ล้านบาทนั้น ถูกปรับลดในขั้น สงป. มากถึง 122.6687 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.85 ของงบประมาณที่ถูกปรับลดทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “งบประมาณ
ที่เสนอขอส่วนใหญ ่ถูกปรับลดในขั้น สงป.” ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในระดับแผนงานและรายการ
ได้ดังนี้ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 ปส. ได้เสนอของบประมาณโดยค านวณจากอัตราต าแหน่งบุคลากรที่ ปส. มีทั้งหมด ทั้งที่มีการ

ถือครองอยู่และที่เป็นต าแหน่งว่าง จ านวน 113.6204 ล้านบาท โดยมีการปรับลดงบประมาณจากขั้น สงป. 
พิจารณาค าของบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 112.7292 ล้านบาท ซึ่ง สงป. “จัดสรร
งบประมาณให้ตามอัตราการครองต าแหน่งในปัจจุบันของข้าราชการและพนักงานราชการ” 

 มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ “งบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐจะไม่มีการถูกปรับลดในขั้น
กรรมาธิการ” เลย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ
แผนงานบุคลากร ดังนั้น หน่วยงานจึงอาจสามารถสรุปยอดงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับ
จัดสรรได้โดยทันที หลังจากท่ีทราบผลการพิจารณาในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด แล้ว 

2. แผนงานพื้นฐาน 
 งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ และเหตุผลความจ าเป็นที่แตกต่างกัน จึงขอจัดหมวดหมู่งบประมาณ ดังนี้ 
 2.1 งบด าเนินงาน 
  2.1.1 ค่าตอบแทน 
  งบประมาณที่ถูกปรับลดของ ปส. จะเป็นรายการเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ซึ่งถูกปรับลดในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด เพียงแค่ 0.0730 ล้านบาท ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลด
งบประมาณรายการค่าตอบแทนในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าตอบแทนภายใต้แผนงานพื้นฐาน 

  2.1.2 ค่าใช้สอย 
   2.1.2.1 ค่าใช้สอยทั่วไป 
   รายการที่เก่ียวเนื่องกับค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ที่พักและค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ จะ
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรในปริมาณที่น้อย แสดงให้เห็นว่า สงป. พิจารณารายการเหล่านี้
เป็นรายการ Review / Redeploy ซึ่ง ปส. ควรต้องลดการของบประมาณในส่วนนี้ลง ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลด
งบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบ
ประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยทั่วไปภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

   2.1.2.2 ค่าใช้สอยของโครงการ 
   งบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 

ถูกปรับลดงบประมาณหรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเลย ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งถูกปรับลด
งบประมาณ 13.3054 ล้านบาท จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน โดยรายการที่ถูกปรับลดงบประมาณมาก 
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เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี  ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ค่าใช้จ่ายเพ่ือเฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี
ไปสู่การปฎิบัติ เป็นต้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่าโครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเสียเป็นส่วนใหญ่ มีการ
เสนอของบประมาณที่สูง นอกจากนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ปส. ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอาจส่งผลกระทบ
ต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สงป. รวมทั้ง สงป. เองก็ได้มุ่งจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ
ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอกและประชาชน 

  2.1.3 ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จะไม่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ สงป. พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการเหล่านั้นเป็นรายการ Review / Redeploy 

  มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า 
สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าวัสดุภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

  2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
  ปส. ถูกปรับลดงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในส่วนของค่าไฟฟ้าเพียงรายการเดียวเท่านั้น 

โดยไม่ถูกปรับลดงบประมาณในขั้นกรรมาธิการเลย 
 2.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณสูงถึง 26.6198 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาในระดับรายการแล้ว จะพบว่า

ครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณ จะเป็นครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส านักงาน และครุภัณฑ์ด้านการโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะ สงป. พิจารณา
ถึงความความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้นๆ และมุ่งจัดสรรงบประมาณให้กับครุภัณฑ์ที่ใช้ในงาน
เชิงยุทธศาสตร์มากกว่า 

 2.3 งบเงินอุดหนุน 
 รายการเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับลดไม่มากนัก โดยถูกปรับลด

งบประมาณในขั้นกรรมาธิการ เนื่องจากพิจารณาจากใบเสร็จเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งมีความไม่แน่นอน 

 2.4 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน 17.5800 ล้านบาท ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด โดยส่วนใหญ่

จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศชั่วคราวต่างๆ โดยมีข้อสังเกตว่า ปส. 
จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอ่ืน เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา กับหน่วยงานส าคัญระดับสากลเท่านั้น เช่น APMP ASEANTOM CTBTO เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. 
ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 ปส. มีการเสนอของบประมาณเพียงรายการเดียว คือ งบลงทุนอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์

และรังสี โดยถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด จ านวน 22.1186 ล้านบาท และไม่มี
การปรับลดงบประมาณเพ่ิมเติมในขั้นกรรมาธิกร ทั้งนี้ เดิมที ปส. จัดท าค าของบประมาณรายการดังกล่าวไว้ใน
งบประมาณกลุ่ม Function ในส่วนของแผนงานพื้นฐาน แต่ภายหลัง สงป. ได้ขอให้โยกย้ายรายการดังกลา่ว
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ไปไว้ในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์แทน โดยให้เหตุผลว่า ปส. มีสัดส่วนวงเงินงบประมาณแผนงานพ้ืนฐาน
ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณในภาพรวม นอกจากนี้ แนวทางการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลในปี 2560 มีแนวโน้มจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานพ้ืนฐานน้อยลง และส่งเสริม
แผนงานยุทธศาสตร์และ Agenda มากขึ้น เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การก่อสร้างอาคารของ ปส. แล้ว สงป. 
มีความเห็นว่าการสร้างห้องปฏิบัติการทางรังสีสามารถตอบโจทย์จุดเน้นของประเทศตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 
แต่ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 กลับมี
ข้อสังเกตส าหรับรายการดังกล่าว ว่าควรจัดเป็นแผนงานพ้ืนฐาน ซึ่งสร้างความสับสน และอาจมีผลกระทบ
ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณในปีต่อไป เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการผูกพันในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2561 

4. แผนบูรณาการ 
 4.1 งบด าเนินงาน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด สูงถึง 22.0472 ล้านบาท จากรายการ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนามาตรวิทยาทางรังสี และ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือประเมินความปลอดภัยทางรังสีและติดตามคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ที่มีภูมิหลังกัมมันตภาพรังสีสูงของประเทศไทย เนื่องจากรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่ได้ก าหนด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สงป. ก าหนด รวมทั้งเป็นรายการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สงป. 

 4.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด จ านวน 7.5116 ล้านบาท จากรายการ

ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ และโครงการพัฒนามาตรวิทยาทางรังสี 
ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรค่าใช้สอย จึงท าให้รายการครุภัณฑ์ดังกล่าว ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณทั้งหมด 
(Redeploy) นอกจากนี้ ครุภัณฑ์รายการพัฒนาระบบแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Data Entry 
Form) ให้รองรับการเชื่อมต่อระบบ E-License ก็ถูกปรับลดงบประมาณทั้งจ านวนเช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของแผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 

 4.3 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านการตรวจวัด

นิวไคลด์รังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จ านวน 0.1562 ล้านบาท โดยเป็นงบร่ายจ่ายอื่น
เพียงรายการเดียว ภายใต้แผนงานบูรณาการ ซึ่งสาเหตุที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้น เนื่องจาก ปส. ได้ชี้แจงถึง
เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ของโครงการดังกล่าว 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รายการ 
ขั้นค าขอ

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด
โดย สงป. 

ร้อยละ 
ขั้น 

กรรมาธิการ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด
โดย กมธ. 

ร้อยละ ขั้น พ.ร.บ. ร้อยละ 

งบประมาณรวม 759.0722 100.00 420.1635 55.35 338.9087 44.65 70.4052 9.28 268.3035 35.35 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  129.4469  100.00 15.5904 12.04  113.8565  87.96 - 0.00  113.8565  87.96 

 - งบบุคลากร  126.3100  100.00 15.1431 11.99  111.1669  88.01 - 0.00  111.1669  88.01 

 - งบด าเนินงาน  3.1369  100.00 0.4473 14.26  2.6896  85.74 - 0.00  2.6896  85.74 

2. แผนงานพ้ืนฐาน 311.8941 100.00 199.9432 64.11 111.9509 35.89 0.6099 0.20 111.3410 35.70 

- งบด าเนินงาน 137.3672 100.00 99.4713 72.41 37.8959 27.59 - 0.00 37.6959 27.44 

- ค่าตอบแทน 3.2411 100.00 0.3712 11.45 2.8699 88.55 - 0.00 2.8699 88.55 

- ค่าใช้สอย 118.9961 100.00 93.7221 78.76 25.2740 21.24 0.2000 0.17 25.0740 21.07 

- ค่าใช้สอยท่ัวไป 24.9748 100.00 13.8856 55.60 11.0892 44.40 - 0.00 11.0892 44.40 

- ค่าใช้สอยโครงการ 94.0213 100.00 79.8365 84.91 14.1848 15.09 0.2000 0.21 13.9848 14.87 

- ค่าวัสด ุ 8.7705 100.00 4.1855 47.72 4.5850 52.28 - 0.00 4.5850 52.28 

- ค่าสาธารณูปโภค 6.3595 100.00 1.1925 18.75 5.1670 81.25 - 0.00 5.1670 81.25 

- งบลงทุน 107.7239 100.00 91.5539 84.99 16.1700 15.01 0.2610 0.24 15.9090 14.77 

- งบอุดหนุน 60.2700 100.00 3.9348 6.53 56.3352 93.47 0.1489 0.25 56.1863 93.22 

- งบรายจ่ายอื่น 6.5330 100.00 4.9832 76.28 1.5498 23.72 - 0.00 1.5498 23.72 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 278.7696 100.00 203.0121 72.82 75.7575 27.18 69.9953 25.11 5.7622 2.07 

- งบด าเนินงาน 15.0286 100.00 15.0286 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

- งบลงทุน 258.7410 100.00 182.9835 70.72 75.7575 29.28 69.9953 27.05 5.7622 2.23 

- อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังส ี 258.7410 100.00 182.9835 70.72 75.7575 29.28 69.9953 27.05 5.7622 2.23 

- งบรายจ่ายอื่น 5.0000 100.00 5.0000 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

4. แผนงานบูรณาการ 38.9666 100.00 1.6228 4.16 37.3438 95.84 - 0.00 37.3438 95.84 

- งบด าเนินงาน 13.1390 100.00 1.4228 10.83 11.7162 89.17 - 0.00 11.7162 89.17 

- งบลงทุน 25.6714 100.00 0.2000 0.78 25.4714 99.22 - 0.00 25.4714 99.22 

- งบรายจ่ายอื่น 0.1562 100.00 - 0.00 0.1562 100.00 - 0.00 0.1562 100.00 

5. แผนงานพ้ืนที่ - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
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จากการวิเคราะห์งบประมาณที่ ปส. ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละข้ันตอนนั้น พบว่า 
 ในภาพรวม ปส. เสนอของบประมาณทั้งหมด 759.0722 ล้านบาท และได้รับจัดสรรจริง 

268.3035 ล้านบาท หรือ “ได้รับจัดสรรงบประมาณจริง ร้อยละ 35.34 ของงบประมาณที่เสนอขอ” 
โดยงบประมาณที่ถูกปรับลดจ านวน 490.7687 ล้านบาทนั้น ถูกปรับลดในขั้น สงป. มากถึง 420.1635 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.61 ของงบประมาณที่ถูกปรับลดทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ า “งบประมาณ
ที่เสนอขอส่วนใหญ่ ถูกปรับลดในขั้น สงป.” ที่เหลือถูกปรับลดงบประมาณในขั้นกรรมาธิการ จ านวน 
70.4052 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนมากพอสมควร จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในระดับรายการเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการถูกปรับลดงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในระดับแผนงานและรายการได้ดังนี้ 

 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  ปส. ได้เสนอของบประมาณโดยค านวณจากอัตราต าแหน่งบุคลากรที่ ปส. มีทั้งหมด ทั้งที่มี

การถือครองอยู่และที่เป็นต าแหน่งว่าง จ านวน 129.4469 ล้านบาท โดยมีการปรับลดงบประมาณจากขั้น 
สงป. พิจารณาค าของบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 113.8565 ล้านบาท ซึ่ง สงป. 
“จัดสรรงบประมาณให้ตามอัตราการครองต าแหน่งในปัจจุบันของข้าราชการและพนักงานราชการ” 

  มีข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ “งบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐจะไม่มีการถูกปรับลด
ในขั้นกรรมาธิการ” เลย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของแผนงานบุคลากร ดังนั้น หน่วยงานจึงอาจสามารถสรุปยอดงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐที่จะ
ได้รับจัดสรรได้โดยทันที หลังจากท่ีทราบผลการพิจารณาในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด แล้ว 

2. แผนงานพื้นฐาน 
 งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ และเหตุผลความจ าเป็นที่แตกต่างกัน จึงขอจัดหมวดหมู่งบประมาณ ดังนี้ 
 2.1 งบด าเนินงาน 
  2.1.1 ค่าตอบแทน 
  งบประมาณที่ถูกปรับลดของ ปส. จะเป็นรายการเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ซึ่งถูกปรับลดในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด เพียงแค่ 0.3712 ล้านบาท ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลด
งบประมาณรายการค่าตอบแทนในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าตอบแทนภายใต้แผนงานพื้นฐาน 

  2.1.2 ค่าใช้สอย 
   2.1.2.1 ค่าใช้สอยทั่วไป 
   รายการที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจติดตาม

มาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์  จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับ
จัดสรรในปริมาณที่น้อย แสดงให้เห็นว่า สงป. พิจารณารายการเหล่านี้เป็นรายการ Review / Redeploy 
ซึ่ง ปส. ควรต้องลดการของบประมาณในส่วนนี้ลง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ารายการที่ถูกปรับลดงบประมาณ มีลักษณะ
เหมือนค่าใช้จ่ายโครงการลีมีวงเงินงบประมาณที่สูง นอกจากนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้น
กรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของ
รายการค่าใช้สอยทั่วไปภายใต้แผนงานพื้นฐาน 
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   2.1.2.2 ค่าใช้สอยของโครงการ 
   งบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 

ถูกปรับลดงบประมาณหรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเลย ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งถูกปรับลด
งบประมาณ 79.8365 ล้านบาท จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน โดยรายการที่ถูกปรับลดงบประมาณมาก 
เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์  ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับนิวเคลียร์ ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่าโครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณ เป็นโครงการด้านการ
พัฒนาบุคลากรเสียเป็นส่วนใหญ่ และมีการเสนอของบประมาณที่สูง รวมถึงขาดความชัดเจนในวัตถุประสงค์
และแผนการด าเนินงานของโครงการ 

  2.1.3 ค่าวัสดุ 
  ปส. ถูกปรับลดงบประมาณบางส่วนในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก

การที่ สงป. พิจารณาบางรายการเป็นรายการ Review / Redeploy รวมทั้งมีการขอรายการดังกล่าวซ้ ากัน
ในหลายแผนงาน ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็น
ได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าวัสดุภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

  2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
  ปส. ถูกปรับลดงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด เกือบทุกรายการ 

โดยไม่ถูกปรับลดงบประมาณในขั้นกรรมาธิการเลย 
 2.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณสูงถึง 91.5539 ล้านบาท ซึง่หากพิจารณาในระดับรายการแล้ว จะพบว่า

ครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณนั้น เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เช่น  
รถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และภาวะการก่อการร้ายด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมระบบ
และอุปกรณ์ตกแต่ง ระบบป้องกันและเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน เป็นต้น ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามล าดับความส าคัญของรายการงบลงทุน ความความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้นๆ  โดยเฉพาะ
รถฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และมุ่งจัดสรรงบประมาณให้กับครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานเชิงยุทธศาสตร์มากกว่า 

 2.3 งบเงินอุดหนุน 
 รายการเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับลดไม่มากนัก เนื่องจากพิจารณา

จากใบเสร็จเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งมีความไม่แน่นอน 
 2.4 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน 4.9832 ล้านบาท ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด โดยส่วนใหญ่

จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเผยแพร่และเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีข้อสังเกตว่า ปส. จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอ่ืน เฉพาะรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานส าคัญระดับสากล
เท่านั้น เช่น APMP ASEANTOM CTBTO เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. 
ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 3.1 งบด าเนินงาน 
 ปส. เสนอของบประมาณ 1 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการก่อสร้าง

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยตัวใหม่ วงเงิน 15.0286 ล้านบาท โดยถูกปรับลดงบประมาณทั้งหมดในขึ้น สงป. 
พิจารณาปรับลด (Redeploy) สาเหตุอาจเป็นเพราะรายการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศ
ส าหรับก ากับดูแลเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยตัวใหม่ ซึ่งยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 

 3.2 งบลงทุน 
 ปส. มีการเสนอของบประมาณเพียงรายการเดียว คือ งบลงทุนอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์

และรังสี โดยถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด มากถึง 182.9835 ล้านบาท และถูกปรับลด
ในขั้นกรรมาธิการอีกจ านวน 69.9953 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุเป็นเพราะ สงป. และกรรมาธิการ มีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณโดยดูจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบกัน และจัดสรร
งบประมาณให้ตามที่คาดการณ์ว่าหน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายได้ใน 1 ปีงบประมาณเท่านั้น 

 3.3 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. เสนอของบประมาณ 1 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนทรัพยากร บุคลากร 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ในการก ากับดูแลเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยร่วมกับต่างประเทศ วงเงิน 5.0000 
ล้านบาท ซึ่งถูกปรับลดงบประมาณท้ังหมดในข้ัน สงป. พิจารณาปรับลด 

4. แผนบูรณาการ 
 4.1 งบด าเนินงาน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด เพียง 1.4228 ล้านบาท จากรายการ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญการวัดปริมาณรังสี
และกัมมันตภาพรังสีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 และค่าใช้จ่ายการศึกษาผลกระทบจากการ
ได้รับรังสีจากการตรวจวัดตัวอย่างทางชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมทั้งกรณีปกติและ
อุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี เนื่องจากรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีรายละเอียดของโครงการไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี สงป. ก าหนด และเป็นรายการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 4.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด จ านวน 0.2000 ล้านบาท จากรายการ

ครุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบจากการได้รับรังสีจากการตรวจวัดตัวอย่างทางชีวภาพร่วมกับ
การวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมทั้งกรณีปกติและอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรค่าใช้สอย
โครงการ จึงท าให้รายการครุภัณฑ์โดนปรับลดงบประมาณทั้งจ านวน 

 4.3 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านการตรวจวัดนิวไคลด์รังสี

ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จ านวน 0.1562 ล้านบาท โดยเป็นงบร่ายจ่ายอ่ืนเพียงรายการเดียว 
ภายใต้แผนงานบูรณาการ ซึ่งสาเหตุที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้น เนื่องจาก ปส. ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็น
ที่จะต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของโครงการดังกล่าว 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

รายการ 
ขั้นค าขอ

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด
โดย สงป. 

ร้อยละ 
ขั้น 

กรรมาธิการ 
ร้อยละ 

ถูกปรบัลด
โดย กมธ. 

ร้อยละ ขั้น พ.ร.บ. ร้อยละ 

งบประมาณรวม 1,030.8049 100.00 542.2947 52.61 488.5102 47.39 67.1531 6.51 421.3571 40.88 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 134.6604 100.00 18.1874 13.51 116.4730 86.49 - 0.00 116.4730 86.49 

 - งบบุคลากร 131.6830 100.00 17.9660 13.64 113.7170 86.36 - 0.00 113.7170 86.36 

 - งบด าเนินงาน 2.9774 100.00 0.2214 7.44 2.7560 92.56 - 0.00 2.7560 92.56 

2. แผนงานพ้ืนฐาน 243.9127 100.00 127.5824 52.31 116.3303 47.69 - 0.00 116.3303 47.69 

- งบด าเนินงาน 139.5284 100.00 100.9745 72.37 38.5539 27.63 - 0.00 38.5539 27.63 

- ค่าตอบแทน 3.1077 100.00 0.3712 11.94 2.7365 88.06 - 0.00 2.7365 88.06 

- ค่าใช้สอย 122.3375 100.00 96.2721 78.69 26.0654 21.31 - 0.00 26.0654 21.31 

- ค่าใช้สอยท่ัวไป 24.7927 100.00 13.0728 52.73 11.7199 47.27 - 0.00 11.7199 47.27 

- ค่าใช้สอยโครงการ 97.5448 100.00 83.1993 85.29 14.3455 14.71 - 0.00 14.3455 14.71 

- ค่าวัสด ุ 8.7705 100.00 4.1855 47.72 4.5850 52.28 - 0.00 4.5850 52.28 

- ค่าสาธารณูปโภค 5.3127 100.00 0.1457 2.74 5.1670 97.26 - 0.00 5.1670 97.26 

- งบลงทุน 42.5970 100.00 22.9240 53.82 19.6730 46.18 - 0.00 19.6730 46.18 

- งบอุดหนุน 57.0556 100.00 0.5020 0.88 56.5536 99.12 - 0.00 56.5536 99.12 

- งบรายจ่ายอื่น 4.7317 100.00 3.1819 67.25 1.5498 32.75 - 0.00 1.5498 32.75 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 351.5202 100.00 126.5131 35.99 225.0071 64.01 65.0349 18.50 159.9722 45.51 

- งบด าเนินงาน 21.9712 100.00 21.9712 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

- งบลงทุน 321.0168 100.00 96.0097 29.91 225.0071 70.09 65.0349 20.26 159.9722 49.83 

- อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังส ี 252.9788 100.00 76.8502 30.38 176.1286 69.62 65.0349 25.71 111.0937 43.91 

- งบลงทุนอ่ืนๆ 68.0380 100.00 19.1595 28.16 48.8785 71.84 - 0.00 48.8785 71.84 

- งบรายจ่ายอื่น 8.5322 100.00 8.5322 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

4. แผนงานบูรณาการ 298.6816 100.00 267.9818 89.72 30.6998 10.28 2.1182 0.71 28.5816 9.57 

- งบด าเนินงาน 17.3954 100.00 5.8684 33.74 11.5270 66.26 0.0588 0.34 11.4682 65.93 

- งบลงทุน 278.2862 100.00 262.1134 94.19 16.1728 5.81 - 0.00 16.1728 5.81 

5. แผนงานพ้ืนที่ 2.0300 100.00 2.0300 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
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จากการวิเคราะห์งบประมาณที่ ปส. ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละข้ันตอนนั้น พบว่า 
 ในภาพรวม ปส. เสนอของบประมาณทั้งหมด 1,030.8049 ล้านบาท และได้รับจัดสรรจริง 
421.3571 ล้านบาท หรือ “ได้รับจัดสรรงบประมาณจริง ร้อยละ 40.87 ของงบประมาณที่เสนอขอ” 
โดยงบประมาณที่ถูกปรับลดจ านวน 609.4478 ล้านบาทนั้น ถูกปรับลดในขั้น สงป. มากถึง 542.2947 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.98 ของงบประมาณที่ถูกปรับลดทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “งบประมาณ
ที่เสนอขอส่วนใหญ่ ถูกปรับลดในขั้น สงป.” ที่เหลือถูกปรับลดงบประมาณในขั้นกรรมาธิการ จ านวน 
67.1531 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนมากพอสมควร จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาในระดับรายการเพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุของการถูกปรับลดงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดในระดับแผนงานและรายการได้
ดังนี้ 

 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  ปส. ได้เสนอของบประมาณโดยค านวณจากอัตราต าแหน่งบุคลากรที่ ปส. มีทั้งหมด ทั้งที่มีการ
ถือครองอยู่และที่เป็นต าแหน่งว่าง จ านวน 134.6604 ล้านบาท โดยมีการปรับลดงบประมาณจากขั้น สงป. 
พิจารณาค าของบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 116.4730 ล้านบาท ซึ่ง สงป. “จัดสรร
งบประมาณให้ตามอัตราการครองต าแหน่งในปัจจุบันของข้าราชการและพนักงานราชการ” 
  มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ “งบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐจะไม่มีการถูกปรับลดในขั้น
กรรมาธิการ” เลย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ
แผนงานบุคลากร ดังนั้น หน่วยงานจึงอาจสามารถสรุปยอดงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับ
จัดสรรได้โดยทันที หลังจากท่ีทราบผลการพิจารณาในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด แล้ว 

2. แผนงานพื้นฐาน 
 งบประมาณภายใต้แผนงานพ้ืนฐานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ และเหตุผลความจ าเป็นที่แตกต่างกัน จึงขอจัดหมวดหมู่งบประมาณ ดังนี้ 
 2.1 งบด าเนินงาน 
  2.1.1 ค่าตอบแทน 
  งบประมาณที่ถูกปรับลดของ ปส. จะเป็นรายการเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ซึ่งถูกปรับลดในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ทั้งนี้ ปส. 
ไม่ถูกปรับลดงบประมาณรายการค่าตอบแทนในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลัก
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าตอบแทนภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

  2.1.2 ค่าใช้สอย 
   2.1.2.1 ค่าใช้สอยทั่วไป 
   รายการที่เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจติดตาม

มาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจติดตามและประเมินผล
สถานปฏิบัติการทางรังสีเพ่ือความปลอดภัยส าหรับการออกใบอนุญาต ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เก่ียวกับการซ่อมบ ารุง จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรในปริมาณที่น้อย แสดงให้เห็นว่า สงป. 
พิจารณารายการเหล่านี้เป็นรายการ Review / Redeploy ซึ่ง ปส. ควรต้องลดการของบประมาณในส่วนนี้ลง 
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. 
ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยทั่วไปภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 
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   2.1.2.2 ค่าใช้สอยของโครงการ 
   งบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 

ถูกปรับลดงบประมาณหรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเลย ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งถูกปรับลด
งบประมาณสูงถึง 83.1993 ล้านบาท จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในส่วนของรายการค่าใช้สอยโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน โดยรายการที่ถูกปรับลดงบประมาณมาก 
เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์  ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับนิวเคลียร์ ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่าโครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณ 
เป็นโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรเสียเป็นส่วนใหญ่ และมีการเสนอของบประมาณที่สูง รวมถึงขาดความชัดเจน
ในวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานของโครงการ 

  2.1.3 ค่าวัสดุ 
  ปส. ถูกปรับลดงบประมาณบางส่วนในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก

การที่ สงป. พิจารณาบางรายการเป็นรายการ Review / Redeploy รวมทั้งมีการขอรายการดังกล่าวซ้ ากัน
ในหลายแผนงาน 

  มีข้อสังเกตว่า ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็น
ได้ว่า สงป. ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายการค่าวัสดุภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 

  2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
  ปส. ถูกปรับลดงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด ในรายการ

ค่าไปรษณีย ์และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยไม่ถูกปรับลดงบประมาณในขั้นกรรมาธิการเลย 
 2.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณ 22.9240 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาในระดับรายการแล้ว จะพบว่า

ครุภัณฑ์ที่ถูกปรับลดงบประมาณนั้น เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เช่น 
ระบบป้องกันและเครื่องมือ ส าหรับเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และลิฟต์โดยสาร เป็นต้น 
ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามล าดับความส าคัญของรายการงบลงทุน  
ความความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้นๆ และมุ่งจัดสรรงบประมาณให้กับครุภัณฑ์ที่ใช้ในงาน
เชิงยุทธศาสตร์มากกว่า 

 2.3 งบเงินอุดหนุน 
 รายการเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับลดไม่มากนัก เนื่องจากพิจารณา

จากใบเสร็จเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งมีความไม่แน่นอน 
 2.4 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน 3.1819 ล้านบาท ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด โดยส่วนใหญ่

จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยหรือถ่ายทอดความรู้ โดยมีข้อสังเกตว่า ปส. จะได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายอ่ืน เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา กับหน่วยงานส าคัญระดับสากลเท่านั้น เช่น APMP ASEANTOM CTBTO เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ปส. ไม่ถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ในขั้นกรรมาธิการเลย จึงอาจแสดงให้เห็นได้ว่า สงป. 
ท าหน้าที่หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
 3.1 งบด าเนินงาน 
 รายการงบประมาณทั้งหมดของ ปส. จ านวน 21.9712 ล้านบาท ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น 

สงป. พิจารณาปรับลด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกัน
การกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาผลกระทบของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง สาเหตุของการถูกปรับลดงบประมาณ เนื่องจากว่า สงป. มุ่งเน้นการจัดสรรงบครุภัณฑ์
แก่ ปส. เพ่ือใช้ในภารกิจทีห่น่วยงานต้องการผลักดันมากกว่า (Redeploy) 

 3.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบลงทุนด้านอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด 

มากถึง 76.8502 ล้านบาท และถูกปรับลดในขั้นกรรมาธิการอีกจ านวน 65.0349 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุเพราะ 
สงป. และกรรมาธิการ มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยดูจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาประกอบกัน และจัดสรรงบประมาณให้ตามที่คาดการณ์ว่าหน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายได้
ใน 1 ปีงบประมาณเท่านั้น 

 ในส่วนของงบลงทุนที่เหลือนั้น ปส. ถูกปรับลดงบประมาณ จ านวน 19.1595 ล้านบาท ในขั้น 
สงป. พิจารณาปรับลด เช่น ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และงบลงทุน
เพื่อปรับปรุงห้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
อาจมาจากความไม่พร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน รวมไปถึงความคืบหน้า
ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 

 3.3 งบรายจ่ายอื่น 
 ปส. เสนอของบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 8.5322 ล้านบาท ซึ่งถูกปรับลดงบประมาณทั้งหมด

ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด โดยรายการส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมการประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ในต่างประเทศ 

4. แผนบูรณาการ 
 4.1 งบด าเนินงาน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลดจ านวน 5.8684 ล้านบาท และถูกปรับ

ลดในขั้นกรรมาธิการ จ านวน 0.0588 ล้านบาท จากโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ BNCT และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย เนื่องจากรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการในส่วนของ
ค่าอาหาร (ครบมื้อ) ไม่ได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สงป. ก าหนด 

 4.2 งบลงทุน 
 ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด จ านวนมากถึง 262.1134 ล้านบาท 

เนื่องจากครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ ที่เสนอขอ
งบประมาณในปีนี้ มีการจัดหาเพ่ือไว้ใช้ในอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  ซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จ ท าให้ 
สงป. พิจารณาว่าควรก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน นอกจากนี้ ยังได้ปรับลดงบประมาณรายการ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า – ส่งออก ผ่านศุลกากรกับระบบ National Single Window (NSW) และปรับลด
ขั้นตอนการอนุญาตส าหรับน าเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ด้วย เนื่องจากไม่ได้จัดท า
รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ICT ก าหนดไว้ 
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5. แผนงานพ้ืนที่ 
 5.1 งบด าเนินงาน 
 ปส. เสนอของบประมาณ 1 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการบริการแบบเบ็ดเสร็จ

ในการก ากับดูแลอุตสาหกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก งบประมาณทั้งสิ้น 1.2430 
ล้านบาท ซึ่งถูกปรับลดงบประมาณทั้งหมดในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด สาเหตุนั้นเนื่องมาจากโครงการที่เสนอขอ
มีลักษณะเป็นการด าเนินงานประจ า จึงไม่เข้ากับหลักเกณฑ์การจัดท าโครงการในลักษณะบูรณาการ ที่ต้องเป็น
การด าเนินการร่วมกันตั้งแต่สองหน่วยงาน รวมถึงจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของแผนงานด้วย 

 5.2 งบลงทุน 
 ปส. เสนอของบประมาณ 1 รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ งบประมาณทั้งสิ้น 
0.7870 ล้านบาท ซึ่งถูกปรับลดงบประมาณท้ังหมดในข้ัน สงป. พิจารณาปรับลด 
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3.3 สรุปรายละเอียดงบประมาณ เปรียบเทียบ 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2558 - 2562) จ าแนกตาม
แผนงานและจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 
จากหัวข้อที่แล้ว ทางคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณ และสรุปข้อสังเกต

ในการได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือถูกปรับลดงบประมาณ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ซึ่งกระบวนการพิจารณาปรับลดงบประมาณของ สงป. และ กมธ. ในลักษณะนี้ จะเป็นการ
วิเคราะห์ผ่านข้อมูล ณ ปีงบประมาณนั้นๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือเรียกว่าการจัดท างบประมาณฐานศูนย์ 
(Zero - Based Budgeting) ด้วยเหตุดังกล่าว จึงต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดงบประมาณ
ในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างปีงบประมาณด้วย เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่ส่งผล
ต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณปัจจุบัน โดยจ าแนกผลการวิเคราะห์ออกตามประเภทของ
รายจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
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1. ภาพรวมการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

 

ภาพรวมงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
1. ขั้นค าของบประมาณ 541.9218 508.8647  528.3752   759.0772   1,030.8049  
2. ขั้นกรรมาธิการ 259.5579 291.3898 405.7065 338.9087 488.5102 
3. ขั้น พ.ร.บ. 244.2059 284.2965 405.5265 268.3035 421.3571 
% งบประมาณขั้น พ.ร.บ. / 
ขั้นค าของบประมาณ 

(45.07) (55.87) (76.75) (35.35) (40.88) 

% งบประมาณขั้น พ.ร.บ. / 
งบประมาณขั้น พ.ร.บ. ของ
ปีก่อนหน้า 

(หาค่าไมไ่ด้) (116.42) (142.65) (66.17) (157.05) 

ตารางท่ี 1 : เปรียบเทียบภาพรวมในแต่ละปี จ าแนกตามขั้นตอน 

เมื่อพิจารณาภาพรวมของงบประมาณ ปส. นั้น จะเห็นได้ว่า ปส. มีแนวโน้มการเสนอของบประมาณ
เพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ปี (เส้นสีม่วง) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเสนอของบประมาณสูงที่สุด จ านวน 
1,030.8049 ล้านบาท แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริงนั้นกลับมีความผันผวน ไม่เป็นสัดส่วนกับ
งบประมาณท่ีเสนอขอ โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในทุกๆ ปีนั้น ส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณ
ที่เสนอขอในปีนั้นๆ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงที่สุด จ านวน 
421. 3571 ล้านบาท ซึ่งความผันผวนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นงบประมาณที่เสนอ
ต่อกรรมาธิการ และหากสังเกตและเปรียบเทียบงบประมาณในขั้นกรรมาธิการและขั้น พ.ร.บ. นั้น จะพบว่า
งบประมาณแตกต่างกันไม่มากนัก จึงแสดงให้เห็นว่า “ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลดนั้น สงป. มีการพิจารณา
ปรับลดงบประมาณโดยไม่ได้อ้างอิงกับยอดงบประมาณที่หน่วยงานเสนอไป” นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณก่อนหน้าแล้ว 
จะพบว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพียงปีเดียว ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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2. งบบุคลากร 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

 

งบบุคลากร 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
1. ขั้นค าของบประมาณ 100.5440 117.9551 110.7259 126.3100 131.6830 
2. ขั้น พ.ร.บ. 91.3082 98.7159 109.8347 111.1669 113.7170 
% งบประมาณขั้น พ.ร.บ. / 
ขั้นค าของบประมาณ 

(90.82) (83.69) (99.20) (88.02) (86.36) 

% งบประมาณขั้น พ.ร.บ. / 
งบประมาณขั้น พ.ร.บ. ของ
ปีก่อนหน้า 

(หาค่าไมไ่ด้) (108.12) (111.27) (101.22) (102.30) 

ตารางท่ี 2 : เปรียบเทียบงบบุคลากรในขั้นค าของบประมาณ และข้ัน พ.ร.บ. 

เมื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณระดับรายการ ในส่วนของงบบุคลากรตลอดท้ัง 5 ปี นั้น จะพบว่า
ในภาพรวม ปส. มีการเสนอของบบุคลากรในแผนงานบุคลากรภาครัฐเท่านั้น ไม่มีการเสนอขอในแผนงานอ่ืน 
โดย ปส. มีการเสนอของบประมาณส่วนนี้สูงขึ้นในทุกๆ ปี (เส้นประสีแดง) และได้รับจัดสรรงบประมาณสูงขึ้น
ในทุกๆ ปี เช่นกัน โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่เสนอขอ ทั้งนี้ งบบุคลากรสามารถ
จ าแนกออกเป็นรายการย่อยได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 เงินเดือน 
  เป็นงบประมาณเงินเดือนส าหรับข้าราชการสังกัด ปส. โดยในการเสนอของบประมาณตลอด 5 ปี นั้น 
ปส. จะเสนอของบประมาณโดยค านวณตามอัตราข้าราชการทั้งหมด ที่ ปส. ได้รับจัดสรร ทั้งที่มีการถือครอง
ต าแหน่งอยู่และในส่วนของต าแหน่งที่ว่าง แต่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สงป. นั้น สงป. จะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในส่วนของงบเดือนให้เฉพาะในต าแหน่งที่มีการถือครองบรรจุอยู่เท่านั้น จะไม่จัดสรร
งบประมาณให้ส าหรับต าแหน่งที่ยังว่างอยู่ ดังนั้น หาก ปส. ต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณในส่วนของ
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งบเงินเดือนให้เต็มกรอบอัตราก าลังที่มีนั้น ปส. จะต้องสรรหาและบรรจุบุคลากรในต าแหน่งข้าราชการให้เต็ม
กรอบอัตราก าลังที่มีเท่านั้น จึงจะสามารถรับจัดสรรงบประมาณได้เต็มกรอบงบประมาณ 
  ทั้งนี้ หากในอนาคต ปส. มีการของบเงินเดือนมากขึ้น ปส. จะต้องทบทวนความต้องการ
งบประมาณในส่วนของค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 
ให้สอดคล้องกับอัตราข้าราชการของ ปส. ที่มีการบรรจุจริงด้วย เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้ง 2 รายการ ควรจะต้อง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามจ านวนข้าราชการของหน่วยงาน 

  2.2 ค่าจ้างประจ า 
  เป็นงบประมาณเงินเดือนส าหรับลูกจ้างประจ าที่ ปส. จ้าง โดยในการเสนอของบประมาณ
ตลอดทั้ง 5 ปี นั้น ปส. จะเสนอของบประมาณโดยค านวณตามอัตราลูกจ้างประจ าทั้งหมด ที่ ปส. ได้รับจัดสรร 
ซึ่ง ปส. มีการจ้างเต็มกรอบอัตรามาโดยตลอด และได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สงป. เต็มตามกรอบที่เสนอไป 
ทั้งนี้ จากนโยบายในการบริหารอัตราก าลังใหม่ เมื่อลูกจ้างประจ าของหน่วยงานมีการเกษียณอายุราชการ 
ต าแหน่งของลูกจ้างประจ าที่เกษียณนั้นจะถูกยุบทันที แต่หากต าแหน่งของลูกจ้างที่เกษียณนั้น เป็นต าแหน่งที่
สามารถสรรหาพนักงานราชการทดแทนได้ หน่วยงานก็สามารถจ้างพนักงานราชการได้ทันที แต่จะต้องไม่เกิน
กรอบอัตราก าลังของพนักงานราชการที่หน่วยงานมี ดังนั้น หาก ปส. ต้องการรักษากรอบงบประมาณไม่ให้ถูก
ปรับลดลงนั้น ปส. จะต้องมีการสรรหาและจัดจ้างพนักงานราชการทันทีหลังจากที่มีการเกษียณของลูกจ้าง
ในต าแหน่งนั้นๆ 

  2.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  เป็นงบประมาณเงินเดือนส าหรับพนักงานราชการที่ ปส. จ้าง โดยในการเสนอของบประมาณ
ตลอดทั้ง 5 ปี นั้น ปส. จะเสนอของบประมาณโดยค านวณตามอัตราของพนักงานราชการทั้งหมด ที่ ปส. ได้รับ
จัดสรร ทั้งที่มีการถือครองต าแหน่งอยู่และในส่วนของต าแหน่งว่าง แต่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ 
สงป. นั้น สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบเดือนให้เฉพาะในต าแหน่งที่มีการถือครองบรรจุอยู่
เท่านั้น จะไม่จัดสรรงบประมาณให้ส าหรับต าแหน่งที่ยังว่างอยู่ ดังนั้น หาก ปส. ต้องการขอรับจัดสรร
งบประมาณในส่วนของงบเงินเดือนพนักงานราชการให้เต็มกรอบอัตราก าลังที่มีนั้น ปส. จะต้องสรรหาและ
บรรจุบุคลากรในต าแหน่งพนักงานราชการให้เต็มกรอบอัตราก าลังที่มีเท่านั้น จึงจะสามารถรับจัดสรร
งบประมาณได้เต็มกรอบงบประมาณได ้
  ทั้งนี้ หากในอนาคต ปส. มีการของบค่าตอบแทนพนักงานราชการมากขึ้น ปส. จะต้องทบทวน
ความต้องการงบประมาณในส่วนของเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้สอดคล้องกับอัตราพนักงานราชการ
ของ ปส. ที่มีการบรรจุจริงด้วย เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามจ านวน
พนักงานราชการของหน่วยงาน 
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3. งบด าเนินงาน 
ส าหรับงบด าเนินงานนั้น เป็นงบประมาณท่ีมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก และมีการเสนอในแผนงานต่างๆ 

ที่หลากหลาย ซึ่งจากการวิเคราะห์งบประมาณรายปีในหัวข้อที่ผ่านมานั้น เราได้ทราบแล้วว่า สงป. และ กมธ. 
มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบด าเนินงานในแต่ละแผนงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ปัจจัย
ระหว่างปีที่ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณนั้น จึงต้องจ าแนกงบด าเนินงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
งบด าเนินงานในส่วนของค่าตอบแทน ค่าใช้สอยทั่วไป ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และงบด าเนินงานในส่วนของ
ค่าใช้สอยของโครงการ 

 3.1 งบด าเนินงานในส่วนของค่าตอบแทน ค่าใช้สอยทั่วไป ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
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รายงานการวิเคราะห์งบประมาณตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 41 

 

งบด าเนินงานกลุ่มที่ 1 
ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ค่าตอบแทน 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

5.3510 
1.4180 
(26.50) 

6.6865 
2.6984 
(40.36) 

2.9429 
2.8699 
(97.52) 

3.2411 
2.8699 
(88.55) 

3.1077 
2.7365 
(88.06) 

2. ค่าใช้สอยท่ัวไป 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

31.4901 
13.1524 

(41.77) 

26.9343 
5.6685 
(21.05) 

17.2479 
10.4892 

(60.82) 

24.9748 
11.0892 

(44.41) 

24.7927 
11.7199 

(47.28) 
3. ค่าวัสด ุ
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

5.8943 
2.0104 
(34.11) 

8.1034 
4.5850 
(56.59) 

10.0763 
4.5850 
(45.51) 

8.7705 
4.5850 
(52.28) 

8.7705 
4.5850 
(52.28) 

4. ค่าสาธารณูปโภค 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

6.5483 
5.4389 
(83.06) 

5.4389 
5.4389 

(100.00) 

5.4389 
5.1670 
(95.00) 

6.3595 
5.1670 
(81.25) 

5.3127 
5.1670 
(97.26) 

ตารางที่ 3 : เปรียบเทียบงบด าเนินงานในส่วนของค่าตอบแทน ค่าใช้สอยทั่วไป ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ในขั้นค าของบประมาณและขั้น พ.ร.บ. 

 3.1.1 ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนที่ ปส. ตั้งของบประมาณนั้น ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 นั้น ปส. มีการเสนอของบประมาณในส่วนนี้ค่อนข้างมาก และลดการ
เสนอของบประมาณในส่วนนี้น้อยลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สาเหตุเป็นเพราะ ปส. ปรับเปลี่ยนการขอ
งบประมาณใหม่ โดยพยายามโยกย้ายค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ให้ไปรวมกับค่าใช้จ่ายของโครงการให้มากขึ้น 
และเมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้น จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ปส. 
ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ค่อนข้างคงที่ (ตั้งแต่ขั้น สงป. พิจารณาปรับลด) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
เทียบเท่าหรือใกล้เคียงงบประมาณท่ี ปส. ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า 
“สงป. จัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทนให้ ปส. โดยพิจารณาจากงบค่าตอบแทนที่ ปส. ได้รับจัดสรร
ในปีท่ีแล้ว” 

 3.1.2 ค่าใช้สอยทั่วไป 
  ค่าใช้สอยทั่วไป เป็นงบประมาณที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงาน 

เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ ค่าตรวจติดตามประเมินผลการรักษา
ระบบ ISO 9001 ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพ่ือความปลอดภัยส าหรับ
การออกใบอนุญาต เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมานั้น ปส. มีแนวโน้มได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก สงป. ค่อนข้างคงที่ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า “ค่าใช้สอยที่อยู่ภายใต้แผนงาน
พื้นฐาน จะได้รับจัดสรรงบประมาณในอัตราที่คงที่ โดยใช้ฐานการจัดสรรงบประมาณของปีก่อนหน้า” 
ดังนั้น ในบางรายการที่ ปส. พิจารณาแล้วว่า ไม่ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมจากปีก่อนหน้า ก็ควรปรับลด
การเสนอของบประมาณค่าใช้สอยในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้เท่ากับที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ “ส าหรับ
ค่าใช้สอยในรายการเดียวกัน หากอยู่นอกเหนือแผนงานพื้นฐาน จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ” 
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 3.1.3 ค่าวัสดุ 
  เช่นเดียวกับค่าใช้สอย จากการวิเคราะห์ พบว่า “ค่าวัสดุที่อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐาน 

จะได้รับจัดสรรงบประมาณในอัตราที่คงที่ โดยใช้ฐานการจัดสรรงบประมาณของปีก่อนหน้า” ดังนั้น 
ในบางรายการที่ ปส. พิจารณาแล้วว่า ไม่ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมจากปีก่อนหน้า จึงปรับลดการ
เสนอของบประมาณค่าใช้สอยในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้เท่ากับที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่บางรายการ เช่น 
วัสดุส านักงานท่ัวไป วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุซ่อมบ ารุงวัสดุวิทยาศาสตร์ ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของส านักงาน ปส. จะเสนอของบประมาณในอัตราที่มีความจ าเป็นที่ซึ่งมากกว่าที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในแต่ละปี ส าหรับ “ค่าวัสดุในรายการเดียวกัน หากอยู่นอกเหนือแผนงานพื้นฐาน จะไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ” 

 3.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
  จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า “สงป. จะจัดสรรงบประมาณ โดยใช้ฐานการเบิกจ่าย

งบประมาณค่าสาธารณูปโภคของปีก่อนหน้า” ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายรายการ พบว่า ค่าไปรษณีย์ในปี พ.ศ. 2558 
จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในรายการค่าโทรศัพท์ แสดงให้เห็นว่า สงป. อาจ
เห็นว่าในปัจจุบัน ไปรษณีย์มีความส าคัญส าหรับการด าเนินงานน้อยลง และเห็นควรให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิม
ในส่วนของค่าโทรศัพท์ ซึ่งมีการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันมากกว่า แต่ในการเบิกจ่ายจริงของงบประมาณค่า
ไปรษณีย์นั้น มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานราชการที่จ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเอกสารและหนังสือราชการ ดังนั้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จึงได้รับจัดสรรงบประมาณค่าไปรษณีย์เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ค่าโทรศัพท์ซึ่ง
เป็นการจ้างเหมาบริการท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ค่อนข้างคงที่ 

   ส าหรับค่าไฟฟ้า และค่าประปา เนื่องจากมีนโยบายลดและประหยัดการใช้พลังงาน 
ซึ่งอาจท าให้มีผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง 
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 3.2 งบด าเนินงานในส่วนของค่าใช้สอยของโครงการ 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

 

งบด าเนินงานกลุ่มที่ 2 
ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ค่าใช้สอยของโครงการ 
ภายใต้แผนงานพื้นฐาน 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

76.2320 
37.8220 

(49.61) 

86.9226 
22.7736 

(26.20) 

36.5960 
23.2906 

(63.64) 

94.0213 
13.9848 

(14.87) 

97.5448 
14.3455 

(14.70) 
2. ค่าใช้สอยของโครงการ 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร ์
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

15.0286 
0 

(0) 

14.3455 
0 

(0) 
3. ค่าใช้สอยของโครงการ 
ภายใต้แผนงานบรูณาการ 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

22.8438 
4.6560 
(20.38) 

6.5908 
3.1700 
(48.09) 

29.0298 
6.9826 
(24.05) 

13.1390 
11.7162 

(89.17) 

17.3954 
11.4682 

(65.92) 
4. ค่าใช้สอยของโครงการ 
ภายใต้แผนงานพื้นที ่
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

1.2430 
0 

(0) 

ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบงบด าเนนิงานในส่วนของคา่ใช้สอยของโครงการ ในขั้นค าของบประมาณและขั้น พ.ร.บ. 
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แผนงานพ้ืนฐาน (ขั้นค าขอ) แผนงานพ้ืนฐาน (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานยุทธศาสตร์ (ขั้นค าขอ) แผนงานยุทธศาสตร์ (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานบูรณาการ (ขั้นค าขอ) แผนงานบูรณาการ (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานพ้ืนท่ี (ขั้นค าขอ) แผนงานพ้ืนท่ี (ขั้น พ.ร.บ.)
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 ค่าใช้สอยในส่วนของโครงการ เป็นค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานโครงการ 
จึงสามารถเสนอของบประมาณในแผนงานใดก็ได้ ทั้งในแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ 
และแผนงานพ้ืนที่ ซึ่งจะมีแนวโน้มในการได้รับจัดสรรงบประมาณแตกต่างกัน ดังนี้ 

 3.2.1 ค่าใช้สอยของโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐาน 
  จากการวิเคราะห์ พบว่ารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่ จะได้รับจัดสรรงบประมาณ

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงใกล้เคียงกันทุกปี โดยจะถูกปรับลดงบประมาณแล้วเสร็จตั้งแต่ในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด 
เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณของ สงป. “มีเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้ฐานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในปีก่อนหน้า รวมถึงใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากปีงบประมาณก่อนหน้าเป็นหลักในการประกอบพิจารณา” 
ส่วนในขั้นตอนการปรับลดโดยกรรมาธิการนั้น งบประมาณท่ีถูกปรับลดมีสาเหตุมาจากการก าหนดรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของโครงการในบางรายการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของ สงป. ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า 
“คณะกรรมาธิการจะพิจารณาปรับลดงบประมาณค่าใช้สอยของโครงการ หากหน่วยงานไม่ตั้งงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ที่ สงป. ก าหนด” 

 3.2.2 ค่าใช้สอยของโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 นั้น ยังไม่มีนโยบายในการจัดท า

งบประมาณในเชิงแผนงานยุทธศาสตร์ ซึ่งเริ่มมีการจัดท าค าของบประมาณในลักษณะนี้ ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2562 ทั้งนี้ จากรายละเอียดงบประมาณ จะเห็นได้ว่า ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้น
กรรมาธิการทั้งสองปี เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเสนอของบประมาณในชื่อรายการใหม่ 
โดยใช้ชื่อรายการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปร มาณูวิจัยตัวใหม่ 
ซึ่งเนื้อหาของโครงการขาดความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ปส. ได้เสนอของบประมาณในชื่อรายการใหม่เช่นเดียวกัน 
โดยใช้ชื่อรายการโครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ, โครงการ
เพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี และโครงการศึกษาผลกระทบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีจากการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปส. ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด เนื่องจากในปีงบประมาณนี้ สงป. มุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณ
ให้กับครุภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องการผลักดันของ ปส.  มากกว่าการจัดสรร
งบด าเนินงานให้ 

 3.2.3 ค่าใช้สอยของโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ 
  จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 นั้น รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการ

จัดท างบประมาณในลักษณะนี้ โดยเริ่มมีการก าหนดแผนงานดังกล่าว ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
ซ่ึง “สงป. จะปรับลดงบประมาณ เนื่องจากรายละเอียดในโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สงป. ก าหนด” 
รวมทั้งเป็นรายการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สงป. 

 
  



 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 45 

 

4. งบลงทุน 
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

 

งบลงทุน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. งบลงทุน 
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

54.9367 
26.7130 

(48.62) 

46.6102 
32.1723 

(69.02) 

38.2968 
11.6770 

(30.49) 

107.7239 
15.9090 

(14.76) 

42.5970 
19.6730 

(46.18) 
2. งบลงทุน 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร ์
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

122.3040 
8.7360 

(7.14) 

117.5460 
40.3550 

(34.33) 

165.0866 
142.9680 

(86.60) 

258.7410 
5.7622 

(2.22) 

321.0168 
159.9722 

(49.83) 
3. งบลงทุน 
ภายใต้แผนงานบรูณาการ 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

17.5646 
0.7000 

(3.98) 

10.8855 
10.3963 

(95.50) 

33.6836 
33.3108 

(98.89) 

25.6714 
25.4714 

(99.22) 

281.2862 
17.1134 

(6.08) 
4. งบลงทุน 
ภายใต้แผนงานพื้นที ่
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

0.7870 
0 

(0) 

ตารางท่ี 5 : เปรียบเทียบงบลงทุนในขั้นค าของบประมาณและข้ัน พ.ร.บ. จ าแนกตามแผนงาน 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผนงานพ้ืนฐาน (ขั้นค าขอ) แผนงานพ้ืนฐาน (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานยุทธศาสตร์ (ขั้นค าขอ) แผนงานยุทธศาสตร์ (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานบูรณาการ (ขั้นค าขอ) แผนงานบูรณาการ (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานพ้ืนท่ี (ขั้นค าขอ) แผนงานพ้ืนท่ี (ขั้น พ.ร.บ.)
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จากรายละเอียดของงบลงทุนที่ ปส. ได้เสนอของบประมาณและได้รับจัดสรร ตลอดในช่วงระยะเวลา 
5 ปี นั้น สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แนวทางได้ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์งบลงทุนจ าแนกตามแผนงาน 
 ในภาพรวมของการเสนอของบลงทุนนั้น ปส. มีการเสนองบลงทุนกระจายอยู่ในเกือบทุกแผนงาน 

ไม่ว่าจะเป็นแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  แผนงานบูรณาการ และแผนงานพ้ืนที่ โดยในส่วนของ
แผนงานพ้ืนฐานนั้น งบลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยงบลงทุนภายใต้โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์เป็นหลัก และงบลงทุนในส่วนที่ใช้ส าหรับงานพ้ืนฐานของ ปส. เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยมีจ านวนรายการและวงเงินงบประมาณที่เสนอขอแตกต่างกันในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับ
แผนงาน/โครงการ และความต้องการงบลงทุนของ ปส. ในปีงบประมาณนั้นๆ การเสนอของบลงทุนแผนงาน
พ้ืนฐานของ ปส. ในแต่ละปีจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน ส าหรับในส่วนของงบลงทุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการ และแผนงานพ้ืนที่นั้น จะเป็นงบลงทุนภายใต้โครงการทั้งหมด 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดในส่วนของงบลงทุนภายใต้แผนงานพื้นฐานนั้น พบว่างบประมาณ
โดยส่วนใหญ่ จะถูกปรับลดงบประมาณในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด โดยรายการงบลงทุนที่ถูกปรับลดนั้น มีทั้ง
ที่เป็นงบลงทุนภายใต้โครงการ และงบลงทุนที่ใช้ในงานพ้ืนฐาน คละเคล้ากันไป ทั้งนี้ สงป. มีการจัดสรร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุนไม่สอดคล้องกับล าดับความส าคัญและความต้องการของรายการงบลงทุน
ที่ ปส. ได้จัดท าขึ้นเสียทีเดียว ซึ่ง “รายการส่วนใหญ่ที่ถูกปรับลดงบประมาณนั้น มักมีลักษณะเป็นรายการ
งบลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายของรัฐบาลในปีงบประมาณนั้นๆ หรือมีการใช้งาน
หรือความคุ้มค่าต่ าหากมีการจัดสรรงบประมาณให้” เช่น รายการรถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี และภาวะการก่อการร้ายด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง  (2561) ระบบ
ป้องกันและเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  (2561) ครภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ต่างๆ (2560) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (2559) เป็นต้น 

 ส าหรับรายการงบลงทุนในส่วนของแผนงานที่เหลือนั้น สงป. มีแนวทางการพิจารณาจัดสรร
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว สงป. จะจัดสรรงบประมาณให้ เนื่องจากรายการงบลงทุนเหล่านั้น เป็นงบลงทุน
ที่จะต้องใช้ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ซึ่งถือเป็น
โครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ดังนั้น หาก ปส. ต้องการได้รับจัดสรร
งบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้มากขึ้นนั้น ปส. จะต้องผลักดันการด าเนินงานของ ปส. ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น โดยจะต้อง
ไม่เป็นการน าแผนงานที่เป็นภารกิจประจ าเสนอของบประมาณในส่วนของแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ 

 ส าหรับรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีนั้น แม้จะเป็นรายการภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์ แต่ก็ถูกปรับลดงบประมาณเป็นจ านวนมากในแต่ละปี สาเหตุเป็นเพราะรายการดังกล่าว 
เป็นรายการงบลงทุนต่อเนื่องที่มีผลผูกพันข้ามปีงบประมาณ อีกทั้ง ปส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามงวดงานที่ก าหนดไว้ ท าให้ สงป. และ กมธ. จัดสรรงบประมาณให้โดยประเมินจากความสามารถ
และความเป็นไปได้ในการเบิดจ่ายเงินงบประมาณของ ปส. แทน ดังนั้น ปส. ควรจะต้องเร่งรัดให้การก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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4.2 การวิเคราะห์งบลงทุนจ าแนกประเภทของครุภัณฑ์ 
 หากพิจารณาจากประเภทของงบลงทุนที่เสนอของบประมาณแล้ว จะพบว่างบลงทุนส่วนใหญ่ 

เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นหลัก โดยสามารถจ าแนกประเภทของงบลงทุนที่ ปส.  มีการเสนอของบประมาณ 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ สงป. ให้กับครุภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี้ 

 4.2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - สงป. และ กมธ. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ หากหน่วยงาน
มีการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน เช่น มีการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
ที่ชัดเจน มีใบเสนอราคาครบ 3 บริษัท มีการชี้แจงแผนความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นที่ชัดเจน เป็นต้น 
แต่ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากปัจจัยทางด้านแผนงาน ตามท่ีได้วิเคราะห์ในข้างต้นประกอบกันด้วย 

 4.2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - สงป. และ กมธ. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ หากหน่วยงาน
มีการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ ปส. เสนอของบประมาณ จะเป็นรายการครุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี จึงมีรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ และราคากลางมาตรฐาน
ที่ชัดเจน ปส. จึงไม่จ าเป็นจะต้องน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณาในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะเหมือนครุภัณฑ์
ประเภทอ่ืนๆ แต่จะต้องน าส่งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น รายละเอียดครุภัณฑ์ทดแทน และสถานะของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ เพื่อประกอบการพิจารณาของ สงป. ด้วย โดยหาก ปส. มีการก าหนดราคา
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ราคากลางของครุภัณฑ์ชิ้นนั้น สงป. จะท าการปรับลดงบประมาณของหน่วย งาน
ให้เท่ากับเกณฑ์ราคากลางทันที 

 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ ส าหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์นั้น ปส . 
จะต้องก าหนดราคาโดยประเมินจากราคาของซอฟต์แวร์นั้นๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามน าค่าจ้างบุคลากร
เพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมาร่วมก าหนดราคาของครุภัณฑ์ เพราะจะถูกปรับลดงบประมาณโดย สงป. 
เช่นเดียวกัน 

 4.2.3 สิ่งปลูกสร้าง - ปส. มีการของบลงทุนที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงรายการเดียวเท่านั้น คือ 
รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  ซึ่ง สงป. และ กมธ. มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณเป็นไปตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว “สงป. และ กมธ. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้กับหน่วยงาน 
หากงบลงทุนนั้นๆ มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศ” 
เป็นหลัก โดยจะ “พิจารณาจากความพร้อมในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เสนอขอ” ควบคู่กันไปด้วย 
ดังนั้น ในการเสนอของบลงทุนของ ปส. ในอนาคตนั้น ปส. จะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
งบลงทุนทุกรายการให้ครบถ้วน ทั้งคุณลักษณะเฉพาะ เกณฑ์มาตรฐานและราคากลาง ใบเสนอราคา และ
รายละเอียดสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิมให้ครบถ้วน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
นอกจากนี้ ปส. ควรจัดท าแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ก าหนดกรอบอัตรา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ผลการสอบราคาและเหตุผลความจ าเป็นในการจัดหา รวมทั้งมีการก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ที่หน่วยงานควรมี 
และแสดงสถานะในปัจจุบัน เพ่ือใช้ประกอบการเสนอของบประมาณของ สงป. และ กมธ. ด้วย 
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4. งบเงินอุดหนุน 
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

 

งบเงินอุดหนุน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ขั้นค าของบประมาณ 78.0720 57.9700 57.0700 60.2700 57.0556 
2. ข้ัน พ.ร.บ. 48.4420 55.1673 57.0700 56.3352 56.5536 
% งบประมาณขั้น พ.ร.บ. / ขั้น
ค าของบประมาณ 

(62.04) (96.66) (100.00) (93.47) (99.12) 

ตารางที่ 6 : เปรียบเทียบงบเงินอุดหนุนในขั้นค าของบประมาณและข้ัน พ.ร.บ. 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International 
Atomic Energy Agency : IAEA) องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization : CTBTO)  และองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ
ในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme : APMP) โดยประเทศไทยต้อง
จ่ายเงินอุดหนุนรายปี ให้แก่ IAEA CTBTO และ APMP ในฐานะประเทศสมาชิก เงินอุดหนุนมี 4 ส่วนด้วยกัน 
ได้แก่ เงินอุดหนุนบ ารุง IAEA เงินอุดหนุนความร่วมมือเชิงวิชาการ เงินอุดหนุนองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และเงินอุดหนุนสมาชิก APMP 

อัตราเงินอุดหนุนที่ประเทศไทยต้องจ่ายให้ IAEA และ CTBTO จะเป็นไปตามการเรียกเก็บของ IAEA 
และ CTBTO โดยปกติจะมีการเรียกเก็บในช่วงธันวาคม - มกราคม ของแต่ละปี ดังนั้นในการจัดท าค าขอ
งบประมาณจะค านวณจากใบเรียกเก็บของปีงบประมาณ 2 ปีก่อนหน้า รวมกับยอดที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะจัดท าค าของบประมาณ ส าหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สงป. 
จะพิจารณาจากใบเรียกเก็บ 2 ปีก่อนหน้าปีที่ขอรับงบประมาณ เช่น เสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จะพิจารณาจากใบเรียบเก็บเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 อัตราการเรียกเก็บ
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราในขณะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาห่างขั้นจัดท าค าของบประมาณหลายเดือน โดยสามารถสรุปผลการจัดท าค าขอ 
ผลการจัดสรรงบประมาณ และยอดเรียกเก็บในแต่ละปีได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
เงิน

อุดหนุน 
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

 ค าขอ  พ.ร.บ. เรียกเก็บ ค าขอ พ.ร.บ. เรียกเก็บ ค าขอ พ.ร.บ. เรียกเก็บ ค าขอ พ.ร.บ. เรียกเก็บ ค าขอ พ.ร.บ. 
1. เงิน
อุดหนุน
เงินบ ารุง 
IAEA 

50.0000  31.1000  45.3206 38.8000  36.1033  44.5130 38.0000  37.8200  45.5136 38.5000  37.0528  45.5214  
  

36.6116 36.2764  

2. เงิน
อุดหนุน
เงินสมทบ
ทุนทั่วไป
ของ IAEA 

12.0000  8.0000  8.1000  8.0000  8.0000  8.0000  9.5000 7.0124 9.4002 9.3546 

3. เงิน
อุดหนุน
เงินบ ารุง
ประจ าปี
ของ 
CTBTO 

16.0000 9.2780 13.0101 11.0000 9.5000 9.5000 11.0000 11.0000 12.5028 12.2000 12.0511 14.8112 11.0000 10.8848 

ตารางที่ 7 : สรุปรายละเอียดงบเงินอุดหนุนที่ ปส. เสนอขอและได้รับจัดสรรงบประมาณในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
 1. ปี พ.ศ. 2558 ยอดเรียกเก็บจาก IAEA และ CTBTO สูงกว่ายอดได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ส่งผลให้ประเทศไทยค้างช าระเงินอุดหนุนทั้ง IAEA และ CTBTO 
 2. ปี พ.ศ. 2559 ถึงแม้ว่าเงินอุดหนุนบ ารุง IAEA จะเพ่ิมขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพอในการช าระเงิน

ให้กับ IAEA เนื่องจากมียอดค้างช าระจากปีก่อนหน้า ส าหรับเงินอุดหนุนบ ารุง CTBTO ไม่รับจัดสรร
งบประมาณเท่ากับยอดเรียกเก็บท าให้สามารถช าระเงินได้ทั้งหมด 

 3. ปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นทั้งเงินอุดหนุน IAEA และ CTBTO แต่ยอดเรียกเก็บ
สูงกว่ายอดได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ประเทศไทยค้างช าระเงินอุดหนุนทั้ง IAEA และ CTBTO 

 4. ปี พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน IAEA น้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 จึงท าให้
ไม่เพียงพอในการช าระเงินให้กับ IAEA รวมทั้งท าให้ยอดค้างช าระเยอะขึ้น ส าหรับเงินอุดหนุน CTBTO 
ได้รับจัดสรรงบประมาณมากข้ึนครบคลุมเงินค้างช าระจากปี พ.ศ. 2560 แต่ยอดเรียกเก็บสูงขึ้นอย่างมาก ท าให้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 

 5. ปี พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนบ ารุง IAEA สูงกว่ายอดเรียกเก็บปี พ.ศ. 2561 
เพียงเล็กน้อย จึงคาดว่า ในปี พ.ศ. 2562 จะไม่เพียงพอต่อการช าระยอดค้างช าระทั้งหมด ส าหรับเงินอุดหนุน
บ ารุง CTBTO นั้น ได้รับจัดสรรน้อยกว่ายอดเรียกเก็บ ปี พ.ศ. 2561 จึงคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 จะไม่เพียงพอ
ต่อการช าระยอดค้างช าระทั้งหมดเช่นกัน 

ดังนั้น ปส. ควรหารือร่วมกับ สงป. เพ่ือพิจารณางบประมาณให้ครอบคลุมทั้งยอดที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ในแต่ละปี รวมกับยอดค้างช าระทั้งหมด นอกจากนี้ควรมีการพยากรณ์อัตราที่ประเทศไทยจะต้องช าระในปีถัดไป 

ส าหรับเงินอุดหนุนสมาชิก APMP มีอัตราการช าระท่ีคงท่ี จ านวน ๑,๒๐๐ เหรียญสหรัฐ ท าให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณได้ครบจ านวนที่ต้องช าระ ทั้งนี้ สงป. จะพิจารณาปรับลดงบประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ 
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5. งบรายจ่ายอ่ืน 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

 

งบรายจ่ายอ่ืน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. งบรายจ่ายอื่น 
ภายใต้แผนงานพื้นฐาน 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

    14.1459 
1.0069 

(7.11) 

11.8937 
1.7448 
(14.67) 

19.1298 
1.5498 

(8.10) 

6.5330 
1.5498 
(23.72) 

4.7317 
1.5498 
(32.75) 

2. งบรายจ่ายอื่น 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร ์
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

- 
- 

(-) 

5.0000 
0 

(0) 

8.5322 
0 

(0) 
3. งบรายจ่ายอื่น 
ภายใต้แผนงานบรูณาการ 
(ข้ันค าขอ - ขั้น พ.ร.บ. - %) 

3.2426 
0 

(0) 

2.0152 
0 

(0) 

0.1562 
0.1562 

(100.00) 

0.1562 
0.1562 

(100.00) 

- 
- 

(-) 

ตารางท่ี 7 : เปรียบเทียบงบรายจ่ายอ่ืนในขั้นค าขอ และขั้น พ.ร.บ. ในแต่ละปี จ าแนกตามแผนงาน 

งบรายจ่ายอื่นท่ี ปส. เสนอของบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

เมื่อพิจารณาแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้ 
 1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2562 มีการเสนอของบประมาณค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ได้แก่ 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผนงานพ้ืนฐาน (ขั้นค าขอ) แผนงานพ้ืนฐาน (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานยุทธศาสตร์ (ขั้นค าขอ) แผนงานยุทธศาสตร์ (ขั้น พ.ร.บ.)
แผนงานบูรณาการ (ขั้นค าขอ) แผนงานบูรณาการ (ขั้น พ.ร.บ.)
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  1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสี
ทางการแพทย์ (ปี 2558 - 2559) 

  1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (ปี 2558) 

  1.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบควบคุมเอกสารก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(ปี 2558) 

  1.4 ค่าจ้างท่ีปรึกษาการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการ (ปี 2558) 
  1.5 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการด าเนินงานของศูนย์นิเวศวิทยารังสีทางทะเลแห่งชาติเพ่ือพัฒนา

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศฯ (ปี 2558) 
  1.6 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาการบริหารการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสี เพ่ือการยกระดับการก ากับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐาน GS-R-3 (ปี 2559) 
  1.7 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน

นิวเคลียร์ให้สอดคล้องตามกรอบการด าเนินงาน GS-R-3 (ปี 2560) 
  1.8 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายส าหรับอนุวัติการตามสนธิสัญญาทางนิวเคลียร์  

(ปี 2558) 
  1.9 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนากฎหมายด้านการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี (ปี 2559) 
  1.10 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยมาตรการทางกฎหมายล าดับรองในการก ากับดูแล

การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... (ปี 2560) 

  1.11 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าร่าง มาตรฐานโครงสร้างอาคารปฏิกรณ์ และมาตรฐานการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ปี 2562) 

  1.12 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ และประเมินสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ปี 2561) 
  1.13 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและคุณภาพของระบบ 

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (ปี 2562) 
  1.14 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามการก่อสร้างสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์ใหม่ (ปี 2562) 

 รายการค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีหลักเกณฑ์
ลักษณะโครงการที่จะจ้างท่ีปรึกษาดังนี้ 

  1. เป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่โดยตรง หรือเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายเชิงนโยบาย
ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ภารกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมีทิศทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงและนโยบายรัฐบาล 

  2. เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือให้ผล
การจ้างที่ปรึกษามีความคุ้มค่า 

  3. เป็นโครงการที่เข้าลักษณะ โครงการส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาของประเทศ เป็นโครงการ
ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรืออยู่ในความสนใจของสาธารณชน และโครงการที่ต้องใช้องค์ความรู้ เฉพาะ
ทางหรือมีเทคนิคซับซ้อน ต้องใช้ความช านาญพิเศษที่บุคคลของหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้เอง โดยควร
พิจารณาสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก่อนการพิจารณาบริษัทเอกชน 
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  4. การจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อเป็นการร่างหรือพัฒนากฎหมาย หน่วยงานควร
ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายของรัฐสภา กรมพระธรรมนูญ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน 
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน เงินนอกงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน ได้ให้ข้อสังเกตไว้ ดังนี้ 

  1. หน่วยงานควรด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเอง แทนการจ้างที่ปรึกษา กรณีที่
มีความจ าเป็นจ้างที่ปรึกษา ส่วนราชการควรจ้างที่ปรึกษาเฉพาะที่เป็นงานที่ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง  
มีเทคนิคซับซ้อน ต้องใช้ความช านาญพิเศษที่บุคคลของหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการเองได้เท่านั้น 
นอกจากนี้ การด าเนินการบางรายการอาจใช้ลักษณะการจ้างเหมาบริการแทนการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจาก
เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นการลดภาระงบประมาณ 

  2. ส่วนราชการควรก าหนดความต้องการและประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจนก่อนการจ้าง
ที่ปรึกษา เพ่ือให้การจัดท าข้อก าหนดการจ้าง (Term of Reference) ครอบคลุม ชัดเจน และบุคคลากรของหน่วยงาน
ควรมีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบผลงานของที่ปรึกษาได้ 

  3. การถ่ายทอดความรู้ของที่ปรึกษาควรมีการก าหนดหัวข้อผลงานและระยะเวลาที่ชัดเจน 
เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถน ามาใช้ด าเนินการเองได้ 

  4. ควรก าหนดระยะเวลาการจ้างที่ปรึกษาให้เหมาะสมตามระยะเวลาด าเนินการจริง
เพ่ือประหยัดงบประมาณและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันปีงบประมาณนั้น ดังนั้น ปส. จึงควรน าข้อสังเกต
ของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ มาใช้เป็นแนวทางการปรับการจัดท าค าของบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา 

 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 ปส. มีการเสนอของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว แบ่งออกเป็น 

5 ประเภท ได้แก่ 
  2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งเป็นการเดินทางไปประชุม/

สัมมนา/ฝึกอบรม โดยหน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ค่าใช้จ่ายที่ตั้งของบประมาณ 
เช่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าหนังสือราชการ (passport) ค่าวีซ่า เป็นต้น 

  2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรม 
หรือการน าเสนอผลงานวิจัยที่หน่วยงานผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายที่ตั้งของบประมาณ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าหนังสือราชการ (passport) ค่าวีซ่า เป็นต้น 

  2.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ APMP  ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM) 
และค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ CTBTO 

  2.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมระดับนโยบายและระดับ 
  2.5 ค่าใช้จ่ายการไปดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณในแต่ละปี พบว่า ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละปี โดยได้รับเฉพาะ ประเภทที่ 1) และ 3) โดย
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ เฉพาะกรณีที่มีพันธะ
ผูกพัน หรือข้อตกลงหรือเป็นกรณีภารกิจหลัก และพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนคนและระยะเวลา
เดินทางตามความจ าเป็นและเหมาะสมและต้องเป็นบุคลากรผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นและควรน าเทคโนโลยี
การประชุมทางไกลมาใช้เพ่ือประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณข้างต้นยกเว้นในปี พ.ศ. 2560 
- 2561 ที่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย 

 ดังนั้น ปส. จึงควรน าข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ มาใช้เป็นแนวทางการปรับ
การจัดท าค าของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ควรมีเอกสารหลักฐานความจ าเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นประจ าอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ควรมีการก าหนดหัวข้อและจ านวนครั้งจากสถิตที่ผ่านมาเพ่ือใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งเป็นการเดินทางไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม โดยหน่วยงาน
ต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน และจัดสรรงบประมาณส าหรับการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ในต่างประเทศ โดยพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ/ผลการวิจัยที่จะน าไปเสนอผลงาน 
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สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ จ าแนกตามงบรายจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่าย และจ าแนกตามผลผลิต 

จากการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ของ ปส. ณ ปีหนึ่งๆ 
ในแต่ละขั้นตอนของการปรับลดงบประมาณนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ ปส. ถูกปรับลดงบประมาณในขั้นค าขอ
งบประมาณโดย สงป. เป็นผู้พิจารณาก่อนเข้าขั้นกรรมาธิการพิจารณา ซึ่ง จากการวิเคราะห์ภาพรวม
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ของ ปส. เปรียบเทียบรายการค่าใช้จ่าย 
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 นั้น พบว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2560 นั้น มีการเสนอตั้งค าของบประมาณในจ านวนเงินที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 มีการเสนอตั้งค าของบประมาณในจ านวนเงินที่สูงขึ้นมากขึ้น เนื่องจาก 
ปส. ต้องการผลักดันภารกิจของหน่วยงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการให้มากขึ้น เพ่ือให้
สอดรับกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยในแต่ประเภทงบรายจ่ายนั้น ถูกปรับลด
งบประมาณด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 

 1. งบบุคลากร 
  - สงป. เป็นผู้พิจารณาปรับลดงบประมาณโดยจะจัดสรรงบประมาณให้ตามอัตราการครองต าแหน่ง

ในปัจจุบันของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เท่านั้น 
  - สงป. จะเป็นผู้พิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของแผนงานบุคลากรภาครัฐให้แล้วเสร็จ

ตั้งแต่ขั้น สงป. พิจารณาปรับลดเลย นั่นหมายความว่างบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐจะไม่มีการ
ถูกปรับลดในขั้นกรรมาธิการเลย หน่วยงานจึงสามารถน าตัวเลขงบประมาณดังกล่าว ไปใช้ในการวางแผน
ด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไปได้ทันทีตั้งแต่ท่ีทราบผลการพิจารณา 

 2. งบด าเนินงาน 
  สงป. มีเกณฑ์การพิจารณางบด าเนินงานในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  - งบด าเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน - สงป. จะพิจารณางบด าเนินงานที่อยู่ภายใต้

แผนงานพื้นฐานโดยปรับลดงบประมาณตามเกณฑ์การพิจารณาจากฐานงบประมาณที่ได้จัดสรรให้ ปส. 
ในปีก่อนหน้า ซึ่งปกติจะให้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีรายการ
งบประมาณท่ีเห็นได้ชัด เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น แต่หากเป็นค่าใช้สอยของโครงการ
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานนั้น สงป. มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นบางส่วน แต่โดยสรุปแล้ว มีการ
จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้ลดลงทุกปี 

  - งบด าเนินงานโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ และแผนงานพื้นที่ 
- สงป. และ กมธ. จะจัดสรรงบประมาณให้ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ความสามารถในการตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังพิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงาน ลักษณะการบูรณาการของโครงการ และศักยภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมาด้วย 
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 3. งบลงทุน 
  - งบลงทุนที่อยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน - เบื้องต้น สงป. จะแจ้งให้หน่วยงานจัดล าดับ

ความส าคัญของรายการครุภัณฑ์ โดยก าหนดรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ หากไม่เสนอตั้งจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อส่วนราชการ และรายการที่ควรเสนอตั้งงบประมาณ มีความพร้อมและสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล เช่น รายการปีเดียว และผูกพันใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณา รวมทั้งในกรณีที่มีราคากลาง 
เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคากลาง จะมีการเพ่ิมลดงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีราคากลางก าหนด 

  - งบลงทุนที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ และแผนงานพ้ืนที่ - งบลงทุน
ที่เก่ียวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จะมีการปรับลดงบประมาณในแต่ละขั้นตามการ
พิจารณางวดงานที่ได้มีการก่อสร้าง ส่วนงบลงทุนอื่นที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์นั้น สงป. และ กมธ. 
จะจัดสรรงบประมาณให้โดยพิจารณาจากความส าคัญของโครงการ ความสามารถในการตอบสนองต่อ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมทั้งพิจารณาจากความพร้อมในการด าเนินงานของหน่วยงาน ลักษณะ
การบูรณาการของโครงการ และศักยภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมาด้วย 

 4. งบเงินอุดหนุน 
  สงป. และ กมธ. มีการปรับลดงบประมาณ โดยพิจารณาเอกสารแสดงพันธกรณีทางการเงิน 

(Financial Obligation ของไทยต่อ IAEA/CTBTO) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งมีความ       
ไม่แน่นอน 

 5. งบรายจ่ายอื่น 
  - ส าหรับรายจ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะรายการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศอ่ืนๆ ที่เ ป็น
รายการที่ตั้งของบประมาณใหม่ จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในขั้นกรรมาธิการ 

  - สงป. และ กมธ. จะไม่มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาให้เลย ซึ่งอาจ
เกิดจากการที่ สงป. และ กมธ. มีความเห็นว่าแผนงาน/โครงการ ที่มีการเสนอขอจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว ไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถด าเนินการเองได้ 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

จากข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ของ ปส. 
โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลในแต่ละช่วงปีนั้น ท าให้ได้ข้อสรุปของแนวทางการเสนอของบประมาณในปีต่อๆ ไป 
แต่เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นในการพิจารณาข้อมูล
เพ่ือน าไปวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ ปส. ในครั้งต่อไปนั้น ทางคณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ภาพรวมในการเสนอของบประมาณ 
  1.1 ปส. จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณในปีต่อๆ ไป 

ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ นโยบายการเสนอของบประมาณของ ปส. รวมทั้งปัจจัยภายในของงบรายจ่ายแต่ละงบที่ส่งผลต่อ
การได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น อัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากร โครงการในแผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการด้านต่างๆ 

  1.2 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรา 23 ว่า “การจัดท า
งบประมาณต้องค านึงถึงประมาณการรายรับและฐานทางการคลังของประเทศ ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ 
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ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ” 

 1.3 การเสนอของบประมาณประจ าปีในขั้น กมธ. นั้น จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ิมเติม
ควบคู่กันไปจากหลักเกณฑ์ที่ สงป. ก าหนดไว้ใช้ในการจัดท าค าของบประมาณ เช่น อัตราการตั้งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในบางรายการ หรือการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนของงบลงทุน เป็นต้น ซ่ึงหาก
หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติม จะถูกปรับลดงบประมาณทันที ดังนั้น ปส. จะต้องรับทราบ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่หน่วยงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 1.4 การเสนอของบประมาณในแต่ละปี ไม่ได้แปรผันตรงหรือเป็นสัดส่วนกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้นๆ ดังนั้น ปส. จึงไม่ควรเสนอค าของบประมาณโดยเน้นในเชิงปริมาณ 
เนื่องจากจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดท าค าของบประมาณ ท าให้เสียเวลาและทรัพยากรเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
และจัดท ารายละเอียดงบประมาณ แต่ ปส. ควรจัดท าค าของบประมาณเชิงคุณภาพมากกว่า คือ เสนอของบประมาณ
เฉพาะแผนงานที่มุ่งเน้นในแต่ละปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้แผนงานที่เสนอของบประมาณมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และท าให้การชี้แจงค าของบประมาณต่อ สงป. และ กมธ. มีความง่ายมากยิ่งขึ้น 

 1.5 งบประมาณที่ ปส. เสนอขอนั้น ส่วนใหญ่จะถูกปรับลดในขั้น สงป. พิจารณาปรับลด
งบประมาณ สงป. จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญอย่างมากต่องบประมาณที่ ปส. จะได้รับจัดสรร ดังนั้น ปส. 
จึงควรเตรียมการชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นของรายการงบประมาณที่เสนอขอให้พร้อมที่สุด
เท่าที่จะท าได้ และควรจะต้องให้ความร่วมมือกับ สงป. ในการจัดท ารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงให้ 
สงป. เห็นถึงความพร้อมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. งบบุคลากร
2.1 สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบบุคลากรให้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยจะจัดสรรให้เฉพาะที่ ปส.

มีการจ้างงานอยู่จริงเท่านั้น ดังนั้น หาก ปส. จะต้องมีการสรรหาและบรรจุ/จ้างงานบุคลากรในทุกต าแหน่ง 
เพ่ือให้ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อย่างเต็มท่ี 

 2.2 ปส. จะต้องจัดท ารายละเอียดและเสนอของบประมาณในบางรายการที่แปรผันตรง
หรือมีความสัมพันธ์กับลักษณะและจ านวนของบุคลากร ปส. ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ได้รับจัดสรร
งบประมาณได้อย่างสอดคล้องตามภาระความจ าเป็นที่แท้จริง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็นต้น 

3. งบด าเนินงาน
3.1 ส าหรับค่าใช้สอยที่เป็นงบด าเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานนั้น สงป. จะมีการ

จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากฐานการจัดสรรงบประมาณในปีที่แล้วของหน่วยงาน ซ่ึงเห็นได้อย่างชัดเจน
ในงบค่าตอบแทน ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค ดังนั้น ปส. ควรผลักดันโครงการในส่วนของแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพ่ิมโอกาสหน่วยงาน
ในการได้รบัจัดสรรงบประมาณมากยิ่งขึ้น 

 3.2 ส าหรับค่าใช้สอยที่เป็นงบด าเนินงานที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ 
และแผนงานพื้นที่นั้น สงป. และ กมธ. จะจัดสรรงบประมาณให้โดยพิจารณาถึงความตอบสนองเป้าหมาย
ของนโยบายต่างๆ และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และความสอดคล้องต่อเป้าหมายภายใต้แผนงานนั้นๆ ปส. 
จึงควรเสนอแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าว 
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 3.3 ส าหรับโครงการด้านการสร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรนั้น เป็นรายการที่ถูกปรับลดงบประมาณมากมาโดยตลอด ปส. ควรก าหนดวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเน้นการให้องค์ความรู้ต่อบุคลากรภายนอก และควรใช้เครื่องมือสื่อสาร
ออนไลน์ต่างๆ และเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งประชาชนเข้าถึงง่ายและประหยัด ส าหรับการจัดนิทรรศการ 
สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ และอ่ืนๆ ควรพิจารณาให้หน่วยงานด าเนินการเองก่อน 

 3.4 ส าหรับค่าวัสดุนั้น สงป. มีการจัดสรรงบประมาณให้ค่อนข้างคงที่ ปส. จึงควรที่จะต้อง
เสนอของบประมาณในส่วนนี้ต่อไปในทุกๆ ปีงบประมาณ เพ่ือรักษาฐานของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเอาไว้ 
ทั้งนี้ สงป. จะด าเนินการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่ขั้น สงป. พิจารณาปรับลดงบประมาณ 
ดังนั้น ปส. จึงสามารถน าตัวเลขงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป
ได้ทันทีตั้งแต่ที่ทราบผลการพิจารณา 

 3.5 ส าหรับค่าสาธารณูปโภคนั้น สงป. มีการจัดสรรงบประมาณให้ค่อนข้างคงที่เช่นเดียวกัน 
แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าค่าวัสดุ เพราะ สงป. มีการจัดสรรงบประมาณให้โดยพิจารณาจากการใช้งบประมาณ
ในแต่ละรายการและสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย เช่น การปรับลดค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์ ซึ่งมีการใช้งาน
น้อยลงในปัจจุบัน เป็นต้น ดังนั้น ปส. จึงสามารถเพ่ิมการเสนอของบประมาณในส่วนนี้ได้ แต่จะต้องสอดคล้อง
กับการใช้งานจริงด้วย ทั้งนี้ สงป. จะด าเนินการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่ขั้น สงป. 
พิจารณาปรับลดงบประมาณ ดังนั้น ปส. จึงสามารถน าตัวเลขงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไปได้ทันทีตั้งแต่ที่ทราบผลการพิจารณา 

4. งบลงทุน
4.1 การเสนอของบประมาณในแต่ละปีต้องมีการเตรียมข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สงป.

ก าหนด ได้แก่ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2561) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (กุมภาพันธ์ 
2561) อัตราราคางานต่อหน่วย (มกราคม 2561) โดยเฉพาะงบลงทุนต้องเตรียมข้อมูลในเรื่องใบเสนอราคา
อย่างน้อย 3 บริษัท และ TOR 

 4.2 ปส. ควรจัดท าแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ การก าหนดกรอบอัตรา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ผลการสอบราคาและเหตุผลความจ าเป็นในการจัดหา รวมทั้งมีการก าหนดกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานควรมี และแสดงสถานะในปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการเสนอของบประมาณ 

 4.3 ส าหรับงบลงทุนที่มีผลผูกพันงบประมาณข้ามปี เช่น งบลงทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีนั้น ปส. จะต้องเร่งรัดให้มีการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน เพ่ือให้
ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เต็มวงเงินงบประมาณที่จัดตั้งค าขอ 

4. งบอุดหนุน
4.1 ควรหารือร่วมกับ สงป. เพ่ือพิจารณางบประมาณให้ครอบคลุมยอดที่คาดว่าจะเรียกเก็บ

ในแต่ละปีรวมกับยอดค้างช าระทั้งหมด นอกจากนี้ควรมีการพยากรณ์อัตราที่ประเทศไทยจะต้องช าระในปีถัดไป 

5. งบรายจ่ายอื่น
5.1 ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา
 5.1.1 ควรทบทวนความจ าเป็นในการจ้างที่ปรึกษา โดยด าเนินการเฉพาะงานที่ต้องใช้

องค์ความรู้เฉพาะทาง มีเทคนิคซับซ้อน ต้องใช้ความช านาญพิเศษที่บุคลากรของหน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้เท่านั้น 

5.1.2 ควรด าเนินการกิจกรรมที่สามารถท าได้เอง และใช้การจ้างเหมาบริการแทนการ
จ้างที่ปรึกษา 
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 5.1.3 ควรก ำหนดควำมต้องกำรและประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจนก่อนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ 
เพ่ือให้กำรจัดท ำข้อก ำหนดกำรจ้ำง (Term of Reference) ครอบคลุม ชัดเจน ประกอบกำรเสนอของบประมำณ 

 5.1.4 กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยใช้บุคลำกรจำกสถำบันกำรศึกษำ ควรด ำเนินกำรในลักษณะ
กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำบันกำรศึกษำโดยตรง แทนกำรจ้ำงในลักษณะตัวบุคคล
ที่ขอใช้ชื่อสถำบันฯ 

 5.1.5 กำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยเพ่ือเป็นกำรร่ำงหรือพัฒนำกฎหมำย ควรใช้บริกำร
จำกหน่วยงำนของรัฐที่ให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 

5.2 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ 
 5.2.1 ควรมีเอกสำรหลักฐำนควำมจ ำเป็นที่จะต้องเข้ำร่วมประชุมในต่ำงประเทศเป็นประจ ำ

อย่ำงชัดเจน สำมำรถชี้แจงได้ว่ำ กำรประชุมดังกล่ำวเป็นไปตำมพันธกรณีข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 
 5.2.2 ควรมีกำรก ำหนดหัวข้อและจ ำนวนครั้งจำกสถิตที่ผ่ำนมำเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว 
 5.2.3 ควรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนในต่ำงประเทศ โดยพิจำรณำ

ตำมล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร/ผลกำรวิจัยที่จะน ำไปเสนอผลงำน 

4.3 มาตราการในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อให้ได้รับงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

1. แผนงำน/โครงกำร
1.1 กำรเสนอแผนงำน/โครงกำรเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมำณจะต้องมีสอดคล้องกับนโยบำย

และแผนยุทธศำสตร์ระดับชำติ ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นอกจำกนี้ยังต้องค ำนึงถึงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
ที่ก ำหนดไว้ประจ ำปีนั้นๆ ด้วย โดยเฉพำะแผนงำน/โครงกำร ที่เสนอของบประมำณในแผนงำนยุทธศำสตร์ 
แผนงำนบูรณำกำร และแผนงำนพ้ืนที่ 

 1.2 แผนงำน/โครงกำรจะต้องเป็นกำรด ำเนินงำนที่มีผลผลิตและผลัพธ์ที่ชัดเจนตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน และมีควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำน 

 1.3 กำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนจะต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ สงป. ก ำหนดไว้เท่ำนั้น เช่น หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ
ต่ำงๆ เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 1.4 กำรประสำนข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค ำของบประมำณ ขอให้หน่วยงำนจัดท ำ ส่ง กนผ. 
ตำมก ำหนดเวลำที่ ก ำหนดไว้ เพ่ือที่จะส่งข้อมูลต่ำงๆให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำว
ประกอบกำรพิจำรณำค ำของบประมำณให้หน่วยงำนได้ต่อไป 
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2. งบลงทุน
2.1 ต้องมีกำรวำงแผนจัดซื้อจัดจำงงบลงทุนลวงหนำ 2 - 3 ป โดยจัดท ำแผนควำมต้องกำร

ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบกำรเสนอของบประมำณประจ ำปีนั้นๆ 
 2.2 ในกำรเสนอของบประมำณเกี่ยวกับครุภัณฑ์นั้น ปส. จะต้องจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

ให้ครบถ้วน ได้แก่ 
2.2.1 ในกำรเสนอขอรำยกำรครุภัณฑ์ควรมีกำรจัดเตรียมใบเสนอรำคำ จ ำนวน 3 บริษัท 

และ TOR ให้พร้อมใช้ในกำรประกอบกำรเสนอของบประมำณ 
2.2.2 กรณีมีใบเสนอรำคำเพียง 1 บริษัท ให้จัดท ำหนังสือรับรองแนบประกอบด้วยทุกครั้ง 
2.2.3 กรณีที่มีกำรขอครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม ให้มีกำรเตรียมเลขครุภัณฑ์เดิมไว้ เพ่ือ

ประกอบกำรพิจำรณำด้วยทุกครั้ง 

3. กำรเร่งรัดใช้จ่ำยงบประมำณ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณจะต้องผลักดันให้มีกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยในแต่ละ

ไตรมำสและมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งจะต้องห้ำมเหลือเงินคืนคลังอย่ำงเด็ดขำด 
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณระดับรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
หน่วยงาน : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.

รวมท้ังส้ิน 541.9218        259.5579        244.2059        
1. งบบุคลากร 100.5440        91.3082          91.3082          
2. งบด าเนินงาน 151.1120        69.9318          67.2998          
3. งบลงทุน 194.8053        48.4690          36.1490          
4. งบเงินอุดหนุน 78.0720          48.4420          48.4420          
5. งบรายจ่ายอ่ืน 17.3885          1.4069            1.0069            
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 103.2965        94.1103          94.1103          
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม 103.2965        94.1103          94.1103          
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

103.2965        94.1103          94.1103          

1. งบบุคลากร 100.5440        91.3082          91.3082          
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 84.7634           74.5309           74.5309           
1.1.1 เงินเดือน 74.8611           64.7790           64.7790           

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              
 - เงินประจ าต าแหน่ง -              -              -              
 - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน -              -              -              

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 9.9023            9.7519            9.7519            
1.2 ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ -              -              -              

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15.7806           16.7773           16.7773           
 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

2. งบด าเนินงาน 2.7525            2.8021            2.8021            
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.7525 2.8021 2.8021 
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) 1.9632 1.9632 1.9632 

(1) ค่าเช่าบ้าน 0.9720            0.9720            0.9720            
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 0.9912            0.9912            0.9912            
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน -              -              -              

2.1.2 ค่าใช้สอย 0.7893 0.8389 0.8389 
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.7893            0.8389            0.8389            
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รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.

แผนงานพ้ืนฐาน 272.6703        139.0356        136.0036        
แผนงานรอง : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 272.6703        139.0356        136.0036        
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

112.6201        62.4719          61.9319          

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 91.8424          55.9633          55.4633          
1. งบด าเนินงาน 46.3626          29.2503          28.7503          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 39.8143           23.8114           23.3114           
1.1.1 ค่าตอบแทน 0.7799 0.0440 0.0440 

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.6815            0.0440            0.0440            
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0.0984            -              -              

1.1.2 ค่าใช้สอย 37.4784           23.5506           23.0506           
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.7700            0.1000            0.1000            
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 6.4974            3.6504            3.6504            
(3) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.0761            -              -              
(4)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพ่ือความ
ปลอดภัยส าหรับการออกใบอนุญาต

3.7048            -              -              

(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 4.1796            2.8400            2.8400            
(6) ค่าฝึกอบรม สัมมนา 0.2000            0.0500            0.0500            
(7) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และค่าพาหนะเหมาจ่าย 0.3200            2.6032            2.6032            
(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

3.4208            3.4200            3.4200            

(9) ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดต้ังศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
แห่งชาติ (2555-2561)

7.4787            3.9000            3.4000            

(10) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 0.7245            -              -              
(11) ค่าเช่าสถานท่ี 0.0400            -              -              
(12) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 0.1200            -              -              
(13) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีตามลักษณะการใช้งาน 3.1813            3.1800            3.1800            
(14) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีของ
ประเทศไทย

2.5467            2.4070            2.4070            

(15) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสี
ทางการแพทย์

4.2075            1.4000            1.4000            

(16) ค่าต่ออายุ Domain Name 0.0010            -              -              
(17) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.0100            -              -              
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1.1.3 ค่าวัสดุ 1.5560 0.2168 0.2168 
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.4900            -              -              
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.5100            0.1000 0.1000 
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0.2560            0.1168 0.1168 
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.1500            -              -              
(5) วัสดุหนังสือและวารสาร 0.1500            -              -              

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6.5483 5.4389 5.4389 
(1) ค่าไฟฟ้า 4.3007            3.5389            3.5389            
(2) ค่าประปา 0.7338            0.5000            0.5000            
(3) ค่าโทรศัพท์ 1.2684            1.4000            1.4000            
(4) ค่าไปรษณีย์ 0.2454            -              -              

2. งบลงทุน 41.0370          26.7130          26.7130          
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 40.5370           26.7130           26.7130           
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31.7810           17.9570           17.9570           

- ระบบฐานข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสี 5.0000            -              -              
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบายนอก (External Storsge) 3.0000            2.2930            2.2930            
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Ethernet Switch) 2.0000            2.0000            2.0000            
- โปรแกรมระบบบริหารจัดการและควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4.0000            3.5000            3.5000            
- เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 60 KVA 1.2000            1.2000            1.2000            
- เคร่ืองปรับอากาศชนิดควบคุมความช้ืน (Precision Air Conditionimg) 3.5000            2.9280            2.9280            
- เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 150 KVA 4.5000            -              -              
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.4000            1.5000            1.5000            
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 0.0600            0.0600            0.0600            
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบท่ี 2 0.7000            0.7000            0.7000            
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L.3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 0.5400            0.4800            0.4800            
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L.3 Switch) ขนาด 48 ช่อง 1.4000            1.2000            1.2000            
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L.2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 0.9100            0.9100            0.9100            
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 4 0.8500            0.8500            0.8500            
- เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 28,000 BTU 0.0500            -              -              
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 0.6400            -              -              
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 0.5760            -              -              
- เครือ่งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.0230            -              -              
- เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาวด า 0.0260            -              -              
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 0.0250            -              -              
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส าหรับงานประมวลผล 0.0810            -              -              
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- ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่าย 0.3000            0.3360            0.3360            
2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8.7000            8.7000            8.7000            

- ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์รังสีแกมมาด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรสโคปี จ านวน 1 ชุด 4.5000            4.5000            4.5000            

- เคร่ืองมือค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 4.0000            4.0000            4.0000            
- ชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ 1 ชุด 0.2000            0.2000            0.2000            

2.1.4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.0560            0.0560            0.0560            
- เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง 0.0560            0.0560            0.0560            

2.2 ค่าท่ีดินแล่ะงก่อสร้าง 0.5000            -              -              
- ปรับปรุงห้องส าหรับติดต้ังเคร่ืองแกมมาสเปคโตรสโคปี 1 ห้อง 0.5000            -              -              

5. งบรายจ่ายอ่ืน 4.4428            -             -             
(1) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสี
ทางการแพทย์

0.1000            -              -              

(2) การเข้าร่วมฝึกอบรมเร่ือง Training for Safety Culture Self-Assessment 
for middle managers (ประเทศฟิลิปปินส์) code : IMS /2-2.1/58

0.1614            -              -              

(3) การเข้าร่วมสัมมนาเร่ือง Regional workshop on Safety Culture 
Self-Assessment for Senior Management (อินโดนีเซีย)code:IMS/2-2.3/58

0.1614            -              -              

(4) การเข้าร่วมแสดงความก้าวหน้าผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

0.1628            -              -              

(5) การเขียนเอกสารเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ

0.3572            -              -              

(6) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

2.0000            -              -              

(7) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบควบคุมเอกสารก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์

1.5000            -              -              

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 20.7777          6.5086            6.4686            
1. งบด าเนินงาน 13.0777          6.5086            6.4686            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13.0777           6.5086            6.4686            
1.1.1 ค่าตอบแทน 0.1698            0.1020            0.0620            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.1698            0.1020            0.0620            
1.1.2 ค่าใช้สอย 9.3616            4.9298            4.9298            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 0.1870            0.1870            0.1870            
(2) จ้างเหมาบริการ 1.6289            1.3796            1.3796            
(3) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.0217            -              -              
(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 3.2126            -              -              
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(5) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและค่าพาหนะเหมาจ่าย 0.3834            0.2832            0.2832            
(6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 3.9280            3.0800            3.0800            

1.1.3 ค่าวัสดุ 3.5463            1.4768            1.4768            
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.2500            0.1268            0.1268            
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.7000            0.4000            0.4000            
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1.2523            0.9500            0.9500            
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.1000            -              -              
(5) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.2440            -              -              

2. งบลงทุน 7.7000            -             -             
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 7.7000            -              -              
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7.7000            -              -              

- หัววัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ 1 ชุด 1.5000            -              -              
- ชุดอุตุนิยมวิทยาประจ าสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 7 ชุด 3.5000            -              -              
- ระบบเฝ้าตรวจปริมาณรังสีแกมมาใต้น้ าแบบเคล่ือนท่ี 1 ชุด 2.7000            -              -              

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์
และรังสี

115.8754        56.4367          55.9767          

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

26.7622          3.1378            3.0778            

1. งบด าเนินงาน 17.5625          3.1378            3.0778            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17.5625           3.1378            3.0778            
1.1.1 ค่าตอบแทน 4.4013            1.3720            1.3120            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1.9158            0.3720            0.3120            
(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2.4855            1.0000            1.0000            

1.1.2 ค่าใช้สอย 12.9492           1.4490            1.4490            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1.3500            0.3000            0.3000            
(2) จ้างเหมาบริการ 0.3600            -              -              
(3) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 2.6416            -              -              
(4) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมแอนต้ีไวรัส 0.4000            0.4000            0.4000            
(5) ค่าเช่า Internet 1.0000            0.6030            0.6030            
(6) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ 2.0000            -              -              
(7) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 0.3175            -              -              
(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฎิบัติ 1.7983            -              -              
(9) ค่าลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนา 0.4880            0.1460            0.1460            
(10) ค่าต่ออายุ TrueHits 0.0020            -              -              
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(11) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการสนับสนุนผลักดันยุทธศาสตร์และกฎหมายตามมติของ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติด้านการก ากับดูแลพังงานปรมาณู

0.5264            -              -              

(12) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 1.0000            -              -              
(13) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาวิจัยมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านพลังงานปรมาณู 1.0654            -              -              

1.1.3 ค่าวัสดุ 0.2120            0.3168            0.3168            
(1) วัสดุหนังสือและวารสาร 0.0300            -              -              
(2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ (อิเล็กทรอนิกส์) 0.0520            0.0120            0.0120            
(3) ค่าวัสดุส านักงานท่ัวไป 0.1300            0.3048            0.3048            

3. งบลงทุน 6.1997            -             -             
2.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6.1997            -              -              
2.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6.1997            -              -              

- ระบบเสียงประกาศสาธารณะ 1 ระบบ 2.2000            -              -              
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ระบบ 3.9997            -              -              

5. งบรายจ่ายอ่ืน 3.0000            -             -             
- ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนากฎหมายส าหรับอนุวัติการตามสนธิสัญญาทางนิวเคลียร์ 3.0000            -              -              
กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 89.1132          53.2989          52.8989          
1. งบด าเนินงาน 6.3381            3.4500            3.4500            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6.3381            3.4500            3.4500            
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 5.7581            3.4500            3.4500            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความม่ันคงปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู

0.7658            -              -              

(2) ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 0.2500            0.2500            0.2500            
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

4.7423            3.2000            3.2000            

1.1.3 ค่าวัสดุ 0.5800            -              -              
(1) วัสดุส านักงาน 0.1600            -              -              
(2) วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.1600            -              -              
(3) วารสารส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 0.2000            -              -              
(4) วารสารส่ิงพิมพ์ภายในประเทศ 0.0500            -              -              
(5) วัสดุอุปกรณ์จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอาเซียน 0.0100            -              -              
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4. งบเงินอุดหนุน 78.0720          48.4420          48.4420          
4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 78.0720           48.4420           48.4420           

1) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 50.0000           31.1000           31.1000           
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนท่ัวไปของทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง
ประเทศ

12.0000           8.0000            8.0000            

3) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

16.0000           9.2780            9.2780            

4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)

0.0720            0.0640            0.0640            

5. งบรายจ่ายอ่ืน 4.7031            1.4069            1.0069            
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 2.0874            1.4069            1.0069            

2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

0.7996            -              -              

3) ค่าใช้จ่ายการไปดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 0.5200            -              -              
4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

0.9036            -              -              

5) ค่าใช้จ่ายการเข้าฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (เพ่ือพัฒนา
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบรับรองเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยด้านรังสี)

0.3925            -              -              

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 44.1748          20.1270          18.0950          
กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

44.1748          20.1270          18.0950          

1. งบด าเนินงาน 42.1748          20.1270          18.0950          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 42.1748           20.1270           18.0950           
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 42.1748           20.1270           18.0950           
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 20.0748           9.1450            9.1450            
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์
และรังสี

22.1000           10.9820           8.9500            

3. งบรายจ่ายอ่ืน 2.0000            -             -             
(1) ค่าจ้างท่ีปรึกษาการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการ 2.0000            -              -              
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แผนงานยุทธศาสตร์ 122.3040        21.0560          8.7360            

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 122.3040        21.0560          8.7360            

ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

122.3040        21.0560          8.7360            

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 122.3040        21.0560          8.7360            
1. งบลงทุน 122.3040        21.0560          8.7360            
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
1.1 ค่าส่ิงก่อสร้าง 122.3040         21.0560           8.7360            
1.1.1 ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท).... 122.3040         21.0560           8.7360            

 - อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

122.3040         21.0560           8.7360            

แผนงานบูรณาการ 43.6510          5.3560            5.3560            
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 43.6510          5.3560            5.3560            
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

43.6510          5.3560            5.3560            

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 43.6510          5.3560            5.3560            
1. งบด าเนินงาน 22.8438          4.6560            4.6560            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22.8438           4.6560            4.6560            
1.1.1 ค่าตอบแทน 0.4406            -              -              

(1) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 0.0306            -              -              
(2) ค่าตอบแทนประเมินผลงาน 0.2400            -              -              
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ 0.1700            -              -              

1.1.2 ค่าใช้สอย 16.8135           3.7560            3.7560            
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 1.6891            1.0200            1.0200            
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 0.8712            0.7560            0.7560            
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.5500            0.4500            0.4500            
(4) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้บริหาร 1.5725            -              -              
(5) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.2140            0.1500            0.1500            
(6) ค่าจอดรถและค่าผ่านทางด่วน 0.0400            0.0500            0.0500            
(7) ค่าเบ้ียเล้ียงและท่ีพัก 0.7584            -              -              
(8) ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 0.5300            0.1400            0.1400            
(9) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และ
รังสีในภูมิภาคอาเซียน

3.8013            -              -              

(10) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ (National 
Biological Dosimetry Development)

0.8961            0.8900            0.8900            
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(11) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประเมินค่าปริมาณรังสีจากเรดอนและนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ตามธรรมชาติ ในแหล่งพ้ืนท่ีท่ีมีค่าภูมิหลังกัมมันตรังสีสูงทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย

2.3939            -              -              

(12) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาวิจัยน้ าท้ิงท่ีปนเป้ือนสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 1.3570            -              -              
(13) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ านวยการ 2.1400            0.3000            0.3000            

1.13 ค่าวัสดุ 5.5897            0.9000            0.9000            
(1) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.4000            0.2000            0.2000            
(2) วัสดุส านักงาน 1.4300            -              -              
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1.6000            -              -              
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.1500            -              -              
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.0600            -              -              
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.0120            -              -              
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร 0.5377            0.3500            0.3500            
(8) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.4000            0.3500            0.3500            

2. งบลงทุน 17.5646          0.7000            0.7000            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 17.5646           0.7000            0.7000            
2.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17.5646           0.7000            0.7000            

- ระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตา ชนิดระดับรังสีพ้ืนหลังต่ า (Low Background 
Gas Flow Proportional Counter0 1 ชุด

7.5000            -              -              

- เคร่ืองวิเคราะห์รังสีแกมม่าแบบเคล่ือนย้ายได้ 1 ชุด 8.1322            -              -              
- รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 1 คัน 1.2324            -              -              
- เคร่ืองเคลือบตัวอย่างด้วยโลหะ(sputter coater) 1 ชุด 0.7000            0.7000            0.7000            

3. งบรายจ่ายอ่ืน 3.2426            -              -              
(1) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการด าเนินงานของศูนย์นิเวศวิทยารังสีทางทะเลแห่งชาติ
เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศฯ

0.6000            -              -              

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ 2.6426            -              -              
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณระดับรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
หน่วยงาน : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.

รวมท้ังส้ิน 508.8647        291.3898        284.2965        
 1. งบบุคลากร 117.9551        98.7159          98.7159          
 2. งบด าเนินงาน 143.9890        47.2449          47.2449          
 3. งบลงทุน 175.0417        88.5169          82.9236          
 4. งบเงินอุดหนุน 57.9700          55.1673          53.6673          
 5. งบรายจ่ายอ่ืน 13.9089          1.7448           1.7448           
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 121.2676        101.6264        101.6264        
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม 121.2676        101.6264        101.6264        
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

121.2676        101.6264        101.6264        

1. งบบุคลากร 117.9551        98.7159          98.7159          
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 98.9493           80.3770           80.3770           
1.1.1 เงินเดือน 89.9528           71.8132           71.8132           

 - อัตราเดิม 89.9528           71.8132           71.8132           
 - อัตราใหม่ -              -              -              
 - เงินประจ าต าแหน่ง 3.7542            -              -              
 - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 2.7820            -              -              

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 8.9965            8.5638            8.5638            
1.2 ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ -              -              -              

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 19.0058           18.3389           18.3389           
 - อัตราเดิม 19.0058           18.3389           18.3389           
 - อัตราใหม่ -              -              -              

2. งบด าเนินงาน 3.3125           2.9105           2.9105           
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3.3125            2.9105            2.9105            
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) 2.3622            1.9632            1.9632            

(1) ค่าเช่าบ้าน 1.0650            0.9720            0.9720            
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 0.9912            0.9912            0.9912            
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 0.3060            -              -              

2.1.2 ค่าใช้สอย 0.9503            0.9473            0.9473            
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.9503            0.9473            0.9473            
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แผนงานพ้ืนฐาน 250.5596        130.2488        128.7488        
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 250.5596        130.2488        128.7488        
แผนงานรอง : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 250.5596        130.2488        128.7488        
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

109.9900        58.7437          58.7437          

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 60.5253          27.4284          27.4284          
1. งบด าเนินงาน 41.0647          18.5734          18.5734          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 35.6258           13.1345           13.1345           
1.1.1 ค่าตอบแทน 0.7222            0.0400            0.0400            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.7222            0.0400            0.0400            
1.1.2 ค่าใช้สอย 33.6316           12.6445           12.6445           
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.5000            0.1000            0.1000            
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 0.6840            0.2000            0.2000            
(3) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.0367            0.0367            0.0367            
(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 3.4785            2.8400            2.8400            
(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบก ากับดูแลกากกัมมันตรังสีของประเทศ 1.0266            0.8058            0.8058            
(6) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และค่าพาหนะเหมาจ่าย 2.8799            -              -              
(7) ค่าบ ารุงรักษารถฉุกเฉินทางรังสี 0.1000            -              -              
(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือความร่วมมือกับ European Union ในการเริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

0.8250            0.1245            0.1245            

(9) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า 
การส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand 
National Single Window)

3.2008            2.6040            2.6040            

(10) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

3.7381            1.1944            1.1944            

(11) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการคลินิกใบอนุญาต 1.8028            0.8151            0.8151            
(12) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณู
ทางการแพทย์

6.2522            1.1550            1.1550            

(13) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใช้งาน 0.4240            0.4240            0.4240            

(14) ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดต้ังศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
แห่งชาติ (2555-2561)

7.4928            1.9500            1.9500            

(15) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีส าหรับ
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นอันตรายมากถึงอันตรายสูงสุด

1.1902            0.3950            0.3950            
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1.1.3 ค่าวัสดุ 1.2720            0.4500            0.4500            

(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.3500            0.2000            0.2000            
(2) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.0720            0.0500            0.0500            
(3) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.2000            0.2000            0.2000            
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0.3000            -              -              
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.2500            -              -              
(6) วัสดุหนังสือและวารสาร 0.1000            -              -              

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5.4389           5.4389           5.4389           
(1) ค่าไฟฟ้า 3.8461            3.8461            3.8461            
(2) ค่าประปา 0.7000            0.7000            0.7000            
(3) ค่าโทรศัพท์ 0.7612            0.7612            0.7612            
(4) ค่าไปรษณีย์ 0.0856            0.0856            0.0856            
(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.0460            0.0460            0.0460            

2. งบลงทุน 18.9550          8.8550           8.8550           
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 18.9550           8.8550            8.8550            
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18.9550           8.8550            8.8550            

- รถปฏิบัติการและประมวลผลรังสีในส่ิงแวดล้อมและกรณีฉุกเฉินทางรังสี ขนาด 6 ล้อ
 ข้ึนไป พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่งศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดล้อม
กรณีฉุกเฉินทางรังสี 1 คัน

3.0000            -              -              

- ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววัด HPGe 35% 1 ระบบ 4.2400            4.2400            4.2400            
- ระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบติดต้ังภาคสนาม 1 ระบบ 2.3000            -              -              
- ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววัดนิวตรอนแบบสะพายหลังและระบบ
แสดงพิกัดแผนท่ี 1 ระบบ

1.1500            1.1500            1.1500            

- ระบบตรวจวัดรังสีแบบติดรถและพิกัดแผนท่ี 1 ระบบ 4.4000            -              -              
- เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศ 1 ชุด 1.2000            1.2000            1.2000            
- ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นพร้อมติดต้ัง 1 ชุด 0.5600            0.5600            0.5600            
- เคร่ืองวัดรังสีภาคสนาม 5 ชุด 0.8500            0.8500            0.8500            
- เคร่ืองบินไร้คนขับพร้อมกล้องแบบ HD และระบบพิกัดแผนท่ี 2 ชุด 0.1600            0.1600            0.1600            
- เคร่ืองบันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล (Personal Dosimeter) 5 ชุด 0.4200            0.4200            0.4200            
- ระบบอุตุนิยมวิทยาพร้อมระบบแสดงผลแบบติดรถ 1 ระบบ 0.4000            -              -              
- ระบบประมวลผลและรับส่งข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดล้อมกรณี
ฉุกเฉินทางรังสี 1 ระบบ

0.0750            0.0750            0.0750            

- ระบบส่ือสารและรับสัญญาณดาวเทียมประจ าศูนย์เคล่ือนท่ี 1 ระบบ 0.2000            0.2000            0.2000            
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5. งบรายจ่ายอ่ืน 0.5056           -             -             

(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวเพ่ือเสนอผลงานวิจัยด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

0.3056            -              -              

(2) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทาง
การแพทย์

0.2000            -              -              

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 49.4647          31.3153          31.3153          
1. งบด าเนินงาน 24.3070          7.9980           7.9980           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24.3070           7.9980            7.9980            
1.1.1 ค่าตอบแทน 2.6700            0.8306            0.8306            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1.0843            0.0400            0.0400            
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1.1757            0.7906            0.7906            
(3) ค่าตอบแทนการประเมินผลงาน 0.2400            -              -              
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ 0.1700            -              -              

1.1.2 ค่าใช้สอย 18.6319           5.1524            5.1524            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 0.7000            0.1061            0.1061            
(2) จ้างเหมาบริการ 0.6840            0.3760            0.3760            
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

0.4759            0.4753            0.4753            

(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.2776            -              -              
(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1.9750            0.6000            0.6000            
(6) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและค่าพาหนะเหมาจ่าย 0.9030            -              -              
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0.3630            -              -              
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.0500            -              -              
(9) ค่าจ้างดูแลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในส่ิงแวดล้อม 1.1640            -              -              
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 0.3300            -              -              
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.1000            -              -              
(12) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 3.5915            2.0800            2.0800            
(13) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประเมินค่าปริมาณรังสีจากเรดอนและนิวไคลด์กัมมันตรังสีตาม
ธรรมชาติ ในแหล่งพ้ืนท่ีท่ีมีค่าภูมิหลังกัมมันตรังสีสูงทุกภูมิภาคของประเทศไทย

2.2874            -              -              

(14) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกาย

0.6734            -              -              

(15) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพิทักษ์และรักษาความม่ันคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้
สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

1.5804            0.7902            0.7902            

(16) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประกันคุณภาพการฉายรังสีในโรงงานฉายรังสี 0.7428            0.7248            0.7248            
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(17) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในส่ิงแวดล้อมแห่งอาเซียน ระยะท่ี 1 
ศูนย์ข้อมูลทางรังสีในส่ิงแวดล้อมแห่งอาเซียน

2.7339            -              -              

1.1.3 ค่าวัสดุ 3.0051            2.0150            2.0150            
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.6871            0.4150            0.4150            
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.2000            0.1000            0.1000            
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.8500            1.5000            1.5000            
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.1000            -              -              
(5) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.1680            -              -              

2. งบลงทุน 23.3173          23.3173          23.3173          
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 23.3173           23.3173           23.3173           
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 20.9008           20.9008           20.9008           

 - ระบบวิคราะห์รังสีแอลฟา-บีตา ชนิดระดับรังสีพ้ืนหลังต่ า (Low Background Gas
 Flow Proportional Counter)

9.9008            9.9008            9.9008            

 - ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ า 2 ระบบ 4.3000            4.3000            4.3000            
 - ชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ าแบบเคล่ือนท่ี 1 ชุด 2.3000            2.3000            2.3000            
 - เคร่ืองวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระเป๋าห้ิว (identiFINDER) จ านวน
 5 ชุด

4.4000            4.4000            4.4000            

2.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.4165            2.4165            2.4165            
 - โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี 1 ระบบ

1.0165            1.0165            1.0165            

 - โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ Geostatistic Analysis (Kartotrak หรือ ArcGIS 
Geostatistical Analysis) 1 โปรแกรม

1.4000            1.4000            1.4000            

3. งบรายจ่ายอ่ืน 1.8404           -             -             
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ด้านการประเมิน
ค่าปริมาณรังสีจากเรดอนและนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ

0.5994            -              -              

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวเพ่ือฝึกอบรมการสะสมสารกัมมันตรังสี
ในส่ิงมีชีวิตทางทะเลท่ีห้องปฏิบัติการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ณ ประเทศโมนาโก

1.2410            -              -              

77 กยผ. กนผ./ 31 ม.ค. 61



รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.
ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์
และรังสี

99.4652          65.9764          64.4764          

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

34.9991          7.7222           7.7222           

1. งบด าเนินงาน 25.5545          7.7222           7.7222           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25.5545           7.7222            7.7222            
1.1.1 ค่าตอบแทน 3.2943            1.8278            1.8278            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.4278            0.3278            0.3278            
(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2.8665            1.5000            1.5000            

1.1.2 ค่าใช้สอย 18.4339           3.7744            3.7744            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.3000            0.1000            0.1000            
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.4500            0.1000            0.1000            
(3) จ้างเหมาบริการ 5.5884            1.5884            1.5884            
(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 2.6482            0.6400            0.6400            
(5) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมแอนต้ีไวรัส 0.3500            0.3500            0.3500            
(6) ค่าเช่า Internet 0.8400            0.8400            0.8400            
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา และฝึกอบรม 0.4941            -              -              
(8) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 0.3175            -              -              
(9) ค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฎิบัติ 0.8847            -              -              
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.1300            -              -              
(11) ค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วน 0.0400            -              -              
(12) ค่าต่ออายุ TrueHits 0.0060            0.0060            0.0060            
(13) ค่าจ้างเหมาบรืการระบบเครือข่ายฐานข้อมูลใบอนุญาต Cloud Server 4.1350            -              -              
(14) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.
 2555 - 2558

2.0000            -              -              

(15) ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 0.2500            0.1500            0.1500            
1.1.3 ค่าวัสดุ 3.8263            2.1200            2.1200            

(1) วัสดุหนังสือและวารสาร 0.3208            0.0500            0.0500            
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.2000            0.2000            0.2000            
(3) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.3000            0.3000            0.3000            
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 2.5735            1.5700            1.5700            
(5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ (อิเล็กทรอนิก์) 0.0520            -              -              
(6) ค่าวัสดุส านักงานท่ัวไป 0.3700            -              -              
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.0100            -              -              
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3. งบลงทุน 3.9979           -             -             
2.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.9979            -              -              

- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 1 ระบบ 3.9979            
5. งบรายจ่ายอ่ืน 5.4467           -             -             
- ค่าใช้จ่ายจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการพัฒนาการบริหารการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือการยกระดับการก ากับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐาน GS-R-3
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

2.4469            -              -              

- ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนากฎหมายด้านการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี 2.9998            -              -              
กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 64.4661          58.2542          56.7542          
1. งบด าเนินงาน 2.3951           1.3421           1.3421           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.3951            1.3421            1.3421            
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 2.3951            1.3421            1.3421            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

2.2331            1.3421            1.3421            

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและรับรองผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 0.1620            -              -              
4. งบเงินอุดหนุน 57.9700          55.1673          53.6673          
4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 57.9700           55.1673           53.6673           

1) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 38.8000           36.1033           36.1033           
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนท่ัวไปของทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง
ประเทศ

8.1000            8.0000            8.0000            

3) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธ
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

11.0000           11.0000           9.5000            

4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)

0.0700            0.0640            0.0640            

5. งบรายจ่ายอ่ืน 4.1010           1.7448           1.7448           
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 2.0574            0.7982            0.7982            
2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ APMP 0.1633            0.1563            0.1563            
3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

1.2550            0.3700            0.3700            

4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ CTBTO 0.2253            0.2203            0.2203            
5) ค่าใช้จ่ายการไปดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 0.4000            0.2000            0.2000            
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ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 41.1044          5.5287           5.5287           
กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

41.1044          5.5287           5.5287           

1. งบด าเนินงาน 40.7644          5.5287           5.5287           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 40.7644           5.5287            5.5287            
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 40.7644           5.5287            5.5287            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 20.7676           2.8298            2.8298            
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์ 19.9968           2.6989            2.6989            

2. งบลงทุน 0.3400           -             -             
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 0.3400            -              -              
2.1.1  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.3400            -              -              

 - กล้องบันทึกภาพน่ิงระบบดิจิตอลแบบ SLR พร้อมเลนส์ซูม 28 - 300 มม. ไฟแฟรช
 และขาต้ังกล้องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

0.2000            -              -              

 - กล้องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอลแบบ Full HD และไมโครโฟนติดหัวกล้องพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ

0.1400            -              -              

แผนงานยุทธศาสตร์ 117.5460        45.9483          40.3550          

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 117.5460        45.9483          40.3550          

ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

117.5460        45.9483          40.3550          

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 117.5460        45.9483          40.3550          
1. งบลงทุน 117.5460        45.9483          40.3550          
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
1.1 ค่าส่ิงก่อสร้าง 117.5460         45.9483           40.3550           
1.1.1 ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท).... 117.5460         45.9483           40.3550           

 - อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

117.5460         45.9483           40.3550           

แผนงานบูรณาการ 19.4915          13.5663          13.5663          
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 19.4915          13.5663          13.5663          
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

19.4915          13.5663          13.5663          

กิจกรรม : วิจัยพ้ืนฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 2.2067           1.1280           1.1280           

1. งบด าเนินงาน 2.2067           1.1280           1.1280           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.2067            1.1280            1.1280            
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
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รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.
1.1.2 ค่าใช้สอย 2.2067            1.1280            1.1280            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ 2.2067            1.1280            1.1280            
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 4.7816           1.3774           1.3774           

1. งบด าเนินงาน 2.7664           1.3774           1.3774           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.7664            1.3774            1.3774            
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 2.7664            1.3774            1.3774            

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 2.7664            1.3774            1.3774            
3. งบรายจ่ายอ่ืน 2.0152           -             -             

(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวเพ่ือฝึกอบรมและเสนอผลงานวิชาการ
เก่ียวกับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี

2.0152            -              -              

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 12.5032          11.0609          11.0609          

1. งบด าเนินงาน 1.6177           0.6646           0.6646           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.6177            0.6646            0.6646            
1.1.1 ค่าใช้สอย 1.6177            0.6646            0.6646            

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 1.5151            0.6646            0.6646            
(2) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.1026            -              -              

3. งบลงทุน 10.8855          10.3963          10.3963          
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 10.8855           10.3963           10.3963           
3.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10.8855           10.3963           10.3963           

- ระบบควบคุมเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISO ด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ 1 ระบบ

0.8000            0.5500            0.5500            

- โปรแกรมรหัสประมวลผลทางสถิติ 1 โปรแกรม 0.3176            0.0784            0.0784            
 - เคร่ืองท าน้ าบริสุทธ์ิชนิด Ultra Pure Water  1  ชุด 0.5500            0.5500            0.5500            
- เคร่ืองตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ 1  ชุด 8.5000            8.5000            8.5000            
- เคร่ืองลดความช้ืน  2  ชุด 0.0561            0.0561            0.0561            
- ชุดแยกตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้า  1  ชุด 0.0784            0.0784            0.0784            
- เตาอบสารตัวอย่าง (Oven)   1   เคร่ือง 0.1445            0.1445            0.1445            
- เตาเผาตัวอย่างอุณหภูมิสูง 1 ชุด 0.3605            0.3605            0.3605            
- เคร่ืองช่ังทศนิยม  4  ต าแหน่ง  1  เคร่ือง 0.0784            0.0784            0.0784            
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณระดับรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
หน่วยงาน : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

719.6217        หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.
รวมท้ังส้ิน 528.3752        405.7065        405.5265        

 1. งบบุคลากร 110.7259        109.8347        109.8347        

 2. งบด าเนินงาน 104.2263        56.2788         56.2788         
 3. งบลงทุน 237.0670        180.8170        180.8170        
 4. งบเงินอุดหนุน 57.0700         57.0700         56.8900         
 5. งบรายจ่ายอ่ืน 19.2860         1.7060           1.7060           

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 113.6204        112.7292        112.7292        

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม 113.6204        112.7292        112.7292        
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

113.6204        112.7292        112.7292        

1. งบบุคลากร 110.7259        109.8347        109.8347        
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 91.5094           90.6182           90.6182           
1.1.1 เงินเดือน 83.9012           83.0100           83.0100           

 - อัตราเดิม 77.5280           76.6368           76.6368           
 - อัตราใหม่ -              -              -              
 - เงินประจ าต าแหน่ง -              -              -              
 - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 6.3732             6.3732             6.3732             

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 7.6082             7.6082             7.6082             
1.2 ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 19.2165           19.2165           19.2165           
 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

2. งบด าเนินงาน 2.8945           2.8945           2.8945           
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.8945             2.8945             2.8945             
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) 2.1336             2.1336             2.1336             

(1) ค่าเช่าบ้าน 1.1424             1.1424             1.1424             
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 0.9912             0.9912             0.9912             
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน -              -              -              

2.1.2 ค่าใช้สอย 0.7609             0.7609             0.7609             
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.7609             0.7609             0.7609             
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รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.
แผนงานพ้ืนฐาน 186.7986        116.6985        116.5185        
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 186.7986        116.6985        116.5185        
แผนงานรอง : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 186.7986        116.6985        116.5185        
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

80.8594         39.6247         39.6247         

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 27.2199         18.1780         18.1780         
1. งบด าเนินงาน 20.4036         18.1780         18.1780         
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14.9647           13.0110           13.0110           
1.1.1 ค่าตอบแทน 0.1130             0.0400             0.0400             

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.1130             0.0400             0.0400             
1.1.2 ค่าใช้สอย 13.6067           12.5210           12.5210           
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.1000             0.1000             0.1000             
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 0.2000             0.2000             0.2000             
(3) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.0367             0.0367             0.0367             
(4) ค่าตรวจติดตามประเมินผลการรักษาระบบ ISO 9001 0.0700             0.0700             0.0700             
(5) ค่าฝึกอบรม สัมมนา 0.1000             -              -              
(6)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพ่ือความ
ปลอดภัยส าหรับการออกใบอนุญาต

2.4000             2.4000             2.4000             

(7) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล

6.2000             5.2143             5.2143             

(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 4.5000             4.5000             4.5000             
1.1.3 ค่าวัสดุ 1.2450             0.4500             0.4500             

(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.2200             0.2000             0.2000             
(2) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.1000             0.0500             0.0500             
(3) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.2000             0.2000             0.2000             
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0.2000             -              -              
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.4250             -              -              
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.1000             -              -              

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5.4389             5.1670             5.1670             
(1) ค่าไฟฟ้า 3.8461             3.5742             3.5742             
(2) ค่าประปา 0.7000             0.7000             0.7000             
(3) ค่าโทรศัพท์ 0.7612             0.7612             0.7612             
(4) ค่าไปรษณีย์ 0.0856             0.0856             0.0856             
(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.0460             0.0460             0.0460             
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รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.
2. งบลงทุน 4.1408           -            -            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 4.1408             -              -              
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4.1108             -              -              

- ระบบปฏิบัติการส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียงเพ่ือใช้การประเมินสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ จ านวน 1 ระบบ

0.9088             -              -              

- โปรแกรมปรับเทียบค่าด้วยวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ 1 โปรแกรม 0.7000             -              -              
- เคร่ืองท าความสะอาด โดยใช้คล่ืนความถ่ีสูง 0.0300             -              -              
- ตะก่ัวส าหรับก าบังรังสี 0.2000             -              -              
- ตู้ดูดความช้ืน 0.0150             -              -              
- เคร่ืองตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอน พร้อมแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 และน้ ายาเคมี 
จ านวน 1 ชุด

1.7000             -              -              

- เคร่ืองมือตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี 0.4070             -              -              
- เคร่ืองช่ังความแม่นย าสูง 0.1000             -              -              
- เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 0.0500             -              -              

2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0.0300             -              -              
- เคร่ืองดูดความช้ืน 0.0300             -              -              

5. งบรายจ่ายอ่ืน 2.6755           -            -            
(1) ค่าใช้จ่ายจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ให้สอดคล้องตามกรอบการด าเนินงาน GSR-3

1.8785             -              -              

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวเพ่ือเสนอผลงานวิจัยด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์

0.7970             -              -              

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 10.0625         6.1752           6.1752           
1. งบด าเนินงาน 8.8215           6.1752           6.1752           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8.8215             6.1752             6.1752             
1.1.1 ค่าตอบแทน 1.0021             1.0021             1.0021             

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.0400             0.0400             0.0400             
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ 0.0678             0.0678             0.0678             
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 0.8943             0.8943             0.8943             

1.1.2 ค่าใช้สอย 4.3581             3.1581             3.1581             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.1061             0.1061             0.1061             
(2) จ้างเหมาบริการ 0.3760             0.3760             0.3760             
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

0.4760             0.4760             0.4760             

(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.1000             0.1000             0.1000             
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(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1.0000             0.6000             0.6000             
(6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 1.5000             1.5000             1.5000             

(7) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและค่าพาหนะเหมาจ่าย 0.8000             -              -              
1.1.3 ค่าวัสดุ 3.4613             2.0150             2.0150             

(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.4500             0.4150             0.4150             
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.1000             0.1000             0.1000             
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์ 2.4953             1.5000             1.5000             
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.2160             -              -              
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.2000             -              -              

3. งบรายจ่ายอ่ืน 1.2410           -            -            
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเดินทางไปฝึกอบรมด้านการตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดล้อมร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ

1.2410             -              -              

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 43.5770         15.2715         15.2715         

1. งบด าเนินงาน 10.5280         3.5945           3.5945           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10.5280           3.5945             3.5945             
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 8.5780             3.5945             3.5945             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าจ้างดูแลและบ ารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 3.5680             1.1944             1.1944             
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 5.0100             2.4001             2.4001             

1.1.3 ค่าวัสดุ 1.9500             -              -              
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.1500             -              -              
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.5000             -              -              
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.3000             -              -              

2. งบลงทุน 33.0490         11.6770         11.6770         
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 33.0490           11.6770           11.6770           
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 30.5162           11.6770           11.6770           

- เคร่ืองส ารวจและวัดการเปรอะเป้ือนทางรังสี จ านวน 10 ชุด 1.1770             1.1770             1.1770             
- ระบบเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 2 ระบบ 9.4400             -              -              
- เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศแบบก๊าซ จ านวน 9 ชุด 4.5000             4.5000             4.5000             
- เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศแบบอนุภาคขนาด PM10 จ านวน 4 ชุด 3.5992             -              -              
- ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววัดนิวตรอนแบบสะพายหลังพร้อมระบบ
แสดงพิกัดแผนท่ีจ านวน 2 ชุด

4.4000             -              -              

- เคร่ืองมือเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ จ านวน 2 ชุด 6.0000             6.0000             6.0000             
- เคร่ืองวัดรังสีบนตัวบุคคล พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 1.4000             -              -              
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2.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.5328             -              -              

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการแม่ข่าย จ านวน
 4 ชุด

1.3200             -              -              

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
พ้ืนฐาน จ านวน 9 ชุด

0.3312             -              -              

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2   พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
พ้ืนฐาน จ านวน 12 ชุด

0.5256             -              -              

- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าแบบ Network แบบท่ี 2 จ านวน 
4 เคร่ือง

0.1640             -              -              

- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED สี  จ านวน 4 เคร่ือง 0.0760             -              -              
- สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2  จ านวน 4 เคร่ือง 0.1160             -              -              

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์และรังสี 90.9392         69.8202         69.6402         

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

28.0232         9.8583           9.8583           

1. งบด าเนินงาน 16.1629         9.8583           9.8583           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16.1629           9.8583             9.8583             
1.1.1 ค่าตอบแทน 1.8278             1.8278             1.8278             

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.3278             0.3278             0.3278             
(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 1.5000             1.5000             1.5000             

1.1.2 ค่าใช้สอย 10.9151           5.9105             5.9105             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.1000             0.1000             0.1000             
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.1000             0.1000             0.1000             
(3) จ้างเหมาบริการ 2.0000             2.0000             2.0000             
(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.6400             0.6400             0.6400             
(5) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมแอนต้ีไวรัส 0.3500             0.3500             0.3500             
(6) ค่าเช่า Internet 0.8400             0.8400             0.8400             
(7) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ 1.4000             1.4000             1.4000             
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา และฝึกอบรม 0.2701             -              -              
(9) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 0.2500             -              -              
(10) ค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฎิบัติ 2.0000             0.4805             0.4805             

(11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ 0.2000             -              -              
(12) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน 0.0500             -              -              
(13) ค่าตอบแทนการสอบและเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ 0.1000             -              -              
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.2000             -              -              
(15) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 0.4000             -              -              
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(16) ค่าธรรมเนียมผ่านทางด่วน 0.1000             -              -              
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 1.4400             -              -              
(18) ค่าลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนา 0.4750             -              -              

1.1.3 ค่าวัสดุ 3.4200             2.1200             2.1200             
(1) วัสดุหนังสือและวารสาร 0.0500             0.0500             0.0500             
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.2000             0.2000             0.2000             
(3) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.3000             0.3000             0.3000             
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1.5700             1.5700             1.5700             
(5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ (อิเล็กทรอนิก์) 0.1000             -              -              
(6) ค่าวัสดุส านักงานท่ัวไป 1.0000             -              -              
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว 0.1000             -              -              
(8) วัสดุเวชภัณฑ์ 0.1000             -              -              

3. งบลงทุน 1.1070           -            -            
2.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.7070             -              -              

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการพ้ืนฐาน จ านวน 10 ชุด

0.4380             -              -              

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
พ้ืนฐาน จ านวน 5 ชุด

0.1740             -              -              

- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED สี จ านวน 5 เคร่ือง 0.0950             -              -              
2.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.4000             -              -              

- กล้องถ่ายวิดีโอความเร็วสูง (HD) พร้อมชุด ตัดต่อภาพวิดีโอ จ านวน 1 ชุด 0.1800             
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SLR  พร้อมเลนส์และ อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 0.2200             -              -              

5. งบรายจ่ายอ่ืน 10.7533         -              -              
- ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยมาตรการทางกฎหมายล าดับรองในการก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือรองรับการบังคับใช้ร่าง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ....

10.7533           -              -              

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 62.9160         59.9619         59.7819         
1. งบด าเนินงาน 1.3860           1.3421           1.3421           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.3860             1.3421             1.3421             
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 1.3860             1.3421             1.3421             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน(ASEANTOM)

1.3860             1.3421             1.3421             
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4. งบเงินอุดหนุน 57.0700         57.0700         56.8900         
4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 57.0700           57.0700           56.8900           

1) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 38.0000           38.0000           37.8200           
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนท่ัวไปของทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 8.0000             8.0000             8.0000             

3) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธ
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

11.0000           11.0000           11.0000           

4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
 (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)

0.0700             0.0700             0.0700             

5. งบรายจ่ายอ่ืน 4.4600           1.5498           1.5498           
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 2.0574             0.7982             0.7982             
2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ APMP 0.1633             0.1563             0.1563             
3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

1.6140             0.3700             0.3700             

4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ CTBTO 0.2253             0.2253             0.2253             
5) ค่าใช้จ่ายการไปดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 0.4000             -              -              

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 15.0000         7.2536           7.2536           
กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

10.0000         4.2000           4.2000           

1. งบด าเนินงาน 10.0000         4.2000           4.2000           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10.0000           4.2000             4.2000             
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 10.0000           4.2000             4.2000             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี 10.0000           4.2000             4.2000             

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 5.0000           3.0536           3.0536           

1. งบด าเนินงาน 5.0000           3.0536           3.0536           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5.0000             3.0536             3.0536             
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 5.0000             3.0536             3.0536             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ

5.0000             3.0536             3.0536             
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แผนงานยุทธศาสตร์ 165.0866        142.9680        142.9680        

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 165.0866        142.9680        142.9680        

ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

165.0866        142.9680        142.9680        

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 165.0866        142.9680        142.9680        
1. งบลงทุน 165.0866        142.9680        142.9680        
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
1.1 ค่าส่ิงก่อสร้าง 165.0866         142.9680         142.9680         
1.1.1 ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท).... 165.0866         142.9680         142.9680         

 - อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

165.0866         142.9680         142.9680         

แผนงานบูรณาการ 58.9696         33.1546         33.1546         
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 58.9696         33.1546         33.1546         
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

38.8176         14.6546         14.6546         

กิจกรรม : วิจัยพ้ืนฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 33.8879         12.3811         12.3811         

1. งบด าเนินงาน 21.2763         3.3811           3.3811           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21.2763           3.3811             3.3811             
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 21.2763           3.3811             3.3811             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 3.3811             3.3811             3.3811             
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ 0.9332             -              -              
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนามาตรวิทยาทางรังสี 16.9620           -              -              

2. งบลงทุน 12.6116         9.0000           9.0000           
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 12.6116           9.0000             9.0000             
2.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12.5268           9.0000             9.0000             

 - เคร่ืองส ารวจรังสีบีตาและแกมมาบริเวณทางเข้า-ออก 0.7000             0.7000             0.7000             
 - เคร่ืองส ารวจรังสีแอลฟา บีตา แกมมา ชนิดดิจิตอล จ านวน 2 ชุด 0.1400             0.1400             0.1400             
 - เคร่ืองควบคุมความช้ืน จ านวน 2 ชุด 0.1100             0.1100             0.1100             
 - เคร่ืองปรับแรงดันไฟอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 0.3500             0.3500             0.3500             
 - เคร่ืองย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 1.2000             1.2000             1.2000             
 - เคร่ืองหลอมตัวอย่าง จ านวน 1 ชุด 1.0000             1.0000             1.0000             
 - เคร่ืองวิเคราะห์การเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ จ านวน 1 ชุด 5.5000             5.5000             5.5000             
 - หัวป่ันเหว่ียง 1 เคร่ือง 0.0268             -              -              
- ระบบหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ จ านวน 1 ระบบ 3.5000             -              -              
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2.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.0848             -              -              

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการพ้ืนฐาน
 จ านวน 1 ชุด

0.0348             -              -              

- สมาร์ตโฟน จ านวน 2 เคร่ือง 0.0500             -              -              
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 4.9297           2.2735           2.2735           

1. งบด าเนินงาน 4.7535           2.2535           2.2535           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4.7535             2.2535             2.2535             
1.1.1 ค่าใช้สอย 4.7535             2.2535             2.2535             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน

2.2535             2.2535             2.2535             

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือประเมินความปลอดภัยทางรังสีและติดตามคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค 
จากแหล่งน้ าตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิหลังกัมมันตภาพรังสีสูงของประเทศไทย

2.5000             -              -              

3. งบลงทุน 0.0200           0.0200           0.0200           
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 0.0200             0.0200             0.0200             
3.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0.0200             0.0200             0.0200             

- เคร่ืองท าความสะอาดความถ่ีสูง จ านวน 1 เคร่ือง 0.0200             0.0200             0.0200             
5. งบรายจ่ายอ่ืน 0.1562           0.1562           0.1562           

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านการตรวจวัดนิวไคลด์รังสีในตัวอย่าง
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

0.1562             0.1562             0.1562             

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 20.1520         18.5000         18.5000         
กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพมาตรวิทยาทางรังสี 20.1520         18.5000         18.5000         
1. งบด าเนินงาน 3.0000           1.3480           1.3480           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3.0000             1.3480             1.3480             
1.1.1 ค่าใช้สอย 3.0000             1.3480             1.3480             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ

3.0000             1.3480             1.3480             

2. งบลงทุน 17.1520         17.1520         17.1520         
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 17.1520           17.1520           17.1520           
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17.1520           17.1520           17.1520           

- ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณ Air Kerma จ านวน 1 ระบบ 7.5000             7.5000             7.5000             
- ระบบวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลแบบ OSL จ านวน 1 ระบบ 9.6520             9.6520             9.6520             
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แผนงานยุทธศาสตร์อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 3.9000           -            -            
 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก ทาง
นิวเคลียร์และรังสี

3.9000           -            -            

กิจกรรม : บูรณาการด้านการอ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าส่งออกทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

3.9000           -            -            

3. งบลงทุน 3.9000           -            -            
- พัฒนาระบบแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Data Entry Form) ให้รองรับ
การเช่ือมต่อระบบ E-License จ านวน 1 ระบบ

3.9000             -              
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณระดับรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หน่วยงาน : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ -              0.0000             

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.

รวมท้ังส้ิน 759.0772        338.9087        268.3035        
 1. งบบุคลากร 126.3100        111.1669        111.1669        
 2. งบด าเนินงาน 168.6717        52.3017          52.1017          
 3. งบลงทุน 392.1363        117.3989        47.1426          
 4. งบเงินอุดหนุน 60.2700          56.3352          56.1863          
 5. งบรายจ่ายอ่ืน 11.6892          1.7060            1.7060            
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 129.4469        113.8565        113.8565        
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม 129.4469        113.8565        113.8565        
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

129.4469        113.8565        113.8565        

1. งบบุคลากร 126.3100        111.1669        111.1669        
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 100.4594         89.6302           89.6302           
1.1.1 เงินเดือน 85.8619           75.0327           75.0327           

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              
 - เงินประจ าต าแหน่ง 7.1949             7.1949             7.1949             
 - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 7.4026             7.4026             7.4026             
1.2 ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ -              -              -              

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 25.8506           21.5367           21.5367           
 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

2. งบด าเนินงาน 3.1369            2.6896            2.6896            
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3.1369             2.6896             2.6896             
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) 2.1792             1.9202             1.9202             

(1) ค่าเช่าบ้าน 1.1880             0.9290             0.9290             
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 0.9912             0.9912             0.9912             
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน -              -              -              

2.1.2 ค่าใช้สอย 0.9577             0.7694             0.7694             
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.9577             0.7694             0.7694             
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แผนงานพ้ืนฐาน 311.8941        111.9509        111.3410        
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 311.8941        111.9509        111.3410        
แผนงานรอง : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 311.8941        111.9509        111.3410        
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

166.0078        36.6655          36.4045          

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 42.3241          15.6869          15.4259          
1. งบด าเนินงาน 35.5931          11.7259          11.7259          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 29.2336           6.5589             6.5589             
1.1.1 ค่าตอบแทน 0.1130             0.0400             0.0400             

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.1130             0.0400             0.0400             
1.1.2 ค่าใช้สอย 28.1706           6.0689             6.0689             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.1000             0.1000             0.1000             
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 0.2000             0.2000             0.2000             
(3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2.4000             -              -              
(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.1000             0.0367             0.0367             
(5) ค่าตรวจติดตามประเมินผลการรักษาระบบ ISO 9001 0.1500             0.0700             0.0700             
(6)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพ่ือความ
ปลอดภัยส าหรับการออกใบอนุญาต

4.8746             2.4000             2.4000             

(7) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล

5.8390             1.2622             1.2622             

(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 11.5070           2.0000             2.0000             
(9) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายภายในและต่างประเทศ พร้อมท้ังจัดท า
ยุทธศาสตร์และเกณฑ์วิธีด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

3.0000             -              -              

1.1.3 ค่าวัสดุ 0.9500             0.4500             0.4500             
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.3500             0.2000             0.2000             
(2) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.1000             0.0500             0.0500             
(3) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.3000             0.2000             0.2000             
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0.2000             -              -              

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6.3595             5.1670             5.1670             
(1) ค่าไฟฟ้า 4.3235             4.0111             4.0111             
(2) ค่าประปา 0.2631             0.2631             0.2631             
(3) ค่าโทรศัพท์ 0.9716             0.7612             0.7612             
(4) ค่าไปรษณีย์ 0.3598             0.0856             0.0856             
(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.4415             0.0460             0.0460             
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2. งบลงทุน 4.7310            3.9610            3.7000            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 4.7310             3.9610             3.7000             
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.9610             3.9610             3.7000             

 -ระบบติดตามรถขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1
 ระบบ

2.4610             2.4610             2.2000             

 - ระบบสอบออนไลน์ และคลังข้อสอบมาตรฐานส าหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1.5000             1.5000             1.5000             

2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0.7700             -              -              
- เคร่ืองวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับต่ า จ านวน 1 เคร่ือง 0.1300             -              
- เคร่ืองวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับกลาง จ านวน 1 เคร่ือง 0.1000             -              -              

- เคร่ืองวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง 0.2900             -              -              
- เคร่ืองวัดปริมาณรังสีนิวตรอน จ านวน 1 เคร่ือง 0.2500             -              -              

5. งบรายจ่ายอ่ืน 2.0000            -             -             
(1) ศึกษาผลกระทบการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559

2.0000             -              -              

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 32.9383          7.8842            7.8842            
1. งบด าเนินงาน 10.3834          6.1752            6.1752            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10.3834           6.1752             6.1752             
1.1.1 ค่าตอบแทน 1.3003             1.0021             1.0021             

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.0820             0.0400             0.0400             
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ 0.3240             0.0678             0.0678             
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 0.8943             0.8943             0.8943             

1.1.2 ค่าใช้สอย 6.9531             3.1581             3.1581             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 0.1500             0.1061             0.1061             
(2) จ้างเหมาบริการ 0.3760             0.3760             0.3760             
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

1.2872             0.4760             0.4760             

(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.1000             0.1000             0.1000             
(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1.3178             0.6000             0.6000             
(6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 3.7221             1.5000             1.5000             

1.1.3 ค่าวัสดุ 2.1300             2.0150             2.0150             
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.5000             0.4150             0.4150             
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.1300             0.1000             0.1000             
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.5000             1.5000             1.5000             
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2. งบลงทุน 21.6809          1.7090            1.7090            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 21.6809           1.7090             1.7090             
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1.6900             1.6900             1.6900             

- ชุดหัววัดรังสีแบบซินทิลเลช่ัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1.4000             1.4000             1.4000             

- เคร่ืองช่ังความละเอียดถึงทศนิยม 4 ต าแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 เคร่ือง

0.1200             0.1200             0.1200             

- ถังบรรจุน้ าทะเลปริมาตร 2,000 ลิตร พร้อมติดฐานท่ีต้ังและระบบท่อ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

0.0200             0.0200             0.0200             

- กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา พร้อมอุกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

0.0500             0.0500             0.0500             

- ตู้ทดลองสัตว์น้ า พร้อมระบบท่อและติดต้ัง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ตู้

0.0400             0.0400             0.0400             

- กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

0.0600             0.0600             0.0600             

2.1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.0190             0.0190             0.0190             
- ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12 คิว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ตู้

0.0190             0.0190             0.0190             

2.1.6 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 19.9719           -              -              
 - ปรับปรุงระบบการติดต่อส่ือสาร (โทรศัพท์) 1 ระบบ 5.7000             -              -              
 - ปรับปรุงระบบประปา ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 1 ระบบ 8.1000             -              -              
 - ปรับปรุงระบบวิทยุส่ือสาร 1 ระบบ 1.6906             -              -              
 - ปรับปรุงระบบความปลอดภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้และป้องกันอัคคีภัย 1 ระบบ 3.6360             -              -              
 - ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสาย 1 ระบบ 0.8453             -              -              

3. งบรายจ่ายอ่ืน 0.8740            -             -             
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเผยแพร่และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาติ

0.8740             -              -              

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 90.7454          13.0944          13.0944          
1. งบด าเนินงาน 12.6014          2.5944            2.5944            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 12.6014           2.5944             2.5944             
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 9.6909             2.5944             2.5944             

(1) ค่าจ้างดูแลและบ ารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 2.5680             1.1944             1.1944             
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 1.5000             -              -              
(3) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 0.2680             -              -              
(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 5.3549             1.4000             1.4000             
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1.1.3 ค่าวัสดุ 2.9105             -              -              

(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.1500             -              -              
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.3000             -              -              
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.9605             -              -              
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.5000             -              -              

2. งบลงทุน 78.1440          10.5000          10.5000          
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 78.1440           10.5000           10.5000           
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 45.5620           10.5000           10.5000           

 - ระบบป้องกันและเคร่ืองมือส าหรับเจ้าหน้าท่ีระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
1 ระบบ

17.6100           -              -              

 - อุปกรณ์เสริมเคร่ืองเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ(แขนกลของหุ่นยนต์) 
จ านวน 2 ช้ิน

3.8520             -              -              

 - โปรแกรมค านวณผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อมส าหรับการ
ตัดสินใจเพ่ือระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1 ชุด

0.4000             -              -              

 - ระบบเฝ้าระวังระดับรังสีแกมมาในอากาศแยกตามนิวไคลด์ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ระบบ

23.7000           10.5000           10.5000           

2.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 32.5000           -              -              
 - รถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และภาวะการก่อการร้ายด้วยนิว
ไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง จ านวน 1 คัน

32.5000           -              -              

2.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.0820             -              -              
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 0.0580             -              -              
 - เคร่ืองฉายภาพสามมิติ จ านวน 1 เคร่ือง 0.0240             -              -              

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์และรังสี 98.0763          69.0854          68.9365          

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

29.8898          9.8583            9.8583            

1. งบด าเนินงาน 26.7218          9.8583            9.8583            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26.7218           9.8583             9.8583             
1.1.1 ค่าตอบแทน 1.8278             1.8278             1.8278             

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.3278             0.3278             0.3278             
(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 1.5000             1.5000             1.5000             

1.1.2 ค่าใช้สอย 22.1140           5.9105             5.9105             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.2701             0.1000             0.1000             
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.3000             0.1000             0.1000             
(3) จ้างเหมาบริการ 2.0000             2.0000             2.0000             
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(4) ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานท่ีราชการ 2.2000             -              -              
(5) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.6400             0.6400             0.6400             
(6) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมแอนต้ีไวรัส 0.3500             0.3500             0.3500             
(7) ค่าเช่า Internet 0.8400             0.8400             0.8400             
(8) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ 1.5000             1.4000             1.4000             
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

0.5400             -              -              

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา และฝึกอบรม 0.3451             -              -              
(11) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 0.1053             -              -              
(12) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0.4927             -              -              
(13) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์ 1.5000             -              -              
(14) ค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฎิบัติ 2.0000             0.4805             0.4805             

(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรเพ่ือการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 6.0308             -              -              
(16) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพและกลไลการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

3.0000             -              -              

1.1.3 ค่าวัสดุ 2.7800             2.1200             2.1200             
(1) วัสดุหนังสือและวารสาร 0.3300             0.0500             0.0500             
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.2000             0.2000             0.2000             
(3) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.3500             0.3000             0.3000             
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1.5700             1.5700             1.5700             
(5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ (อิเล็กทรอนิก์) 0.0500             -              -              
(6) ค่าวัสดุส านักงานท่ัวไป 0.2800             -              -              

3. งบลงทุน 3.1680            -             -             
2.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.1680             -              -              

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการพ้ืนฐานจ านวน 
160 เคร่ือง

3.1680             -              -              

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 68.1865          59.2271          59.0782          
1. งบด าเนินงาน 4.2575            1.3421            1.3421            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4.2575             1.3421             1.3421             
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 4.2575             1.3421             1.3421             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

4.2575             1.3421             1.3421             
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4. งบเงินอุดหนุน 60.2700          56.3352          56.1863          
4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 60.2700           56.3352           56.1863           

1) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 38.5000           37.0528           37.0528           
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนท่ัวไปของทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างประเทศ

9.5000             7.0124             7.0124             

3) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลองอาวุธ
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

12.2000           12.2000           12.0511           

4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)

0.0700             0.0700             0.0700             

5. งบรายจ่ายอ่ืน 3.6590            1.5498            1.5498            
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 1.4069             0.7982             0.7982             
2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมระดับนโยบายและระดับรัฐมนตรี 1.1780             -              -              
3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ APMP 0.1633             0.1563             0.1563             
4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

0.6855             0.3700             0.3700             

5) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ CTBTO 0.2253             0.2253             0.2253             
ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 47.8100          6.2000            6.0000            
กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

40.0000          4.2000            4.0000            

1. งบด าเนินงาน 40.0000          4.2000            4.0000            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 40.0000           4.2000             4.0000             
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 40.0000           4.2000             4.0000             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 20.0000           2.1000             2.1000             
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์ 20.0000           2.1000             1.9000             

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

7.8100            2.0000            2.0000            

1. งบด าเนินงาน 7.8100            2.0000            2.0000            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7.8100             2.0000             2.0000             
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 7.8100             2.0000             2.0000             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ

7.8100             2.0000             2.0000             
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แผนงานยุทธศาสตร์ 278.7696        75.7575          5.7622            

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 278.7696        75.7575          5.7622            

ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

258.7410        75.7575          5.7622            

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 258.7410        75.7575          5.7622            
1. งบลงทุน 258.7410        75.7575          5.7622            
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
1.1 ค่าส่ิงก่อสร้าง 258.7410         75.7575           5.7622             
1.1.1 ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท).... 258.7410         75.7575           5.7622             

 - อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

258.7410         75.7575           5.7622             

ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู
วิจัยตัวใหม่

20.0286          -             -             

1. งบด าเนินงาน 15.0286          -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15.0286           -              -              
1.1.1 ค่าใช้สอย 15.0286           -              -              

(1) โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
ตัวใหม่

15.0286           -              -              

3. งบรายจ่ายอ่ืน 5.0000            -             -             
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือศึกษาและแลกเปล่ียนทรัพยากร บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
 ในการก ากับดูแลเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

5.0000             -              -              

แผนงานบูรณาการ 38.9666          37.3438          37.3438          
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 33.0954          31.5374          31.5374          
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

16.5788          15.0208          15.0208          

กิจกรรม : วิจัยพ้ืนฐานทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 9.3991            7.8411            7.8411            
1. งบด าเนินงาน 8.1991            6.8411            6.8411            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8.1991             6.8411             6.8411             
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 8.1991             6.8411             6.8411             
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 3.3811             3.3811             3.3811             
(2) โครงการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010

0.8000             -              -              

(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
ด้วยีพีอาร์โดสมิเตอร์

0.4500             0.4500             0.4500             

100 กยผ. กนผ./ 31 ม.ค. 61



รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.
(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน

0.6600             0.6600             0.6600             

(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพเพ่ือการประเมินผลกระทบ
ทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิต

0.6500             0.6500             0.6500             

(6) ค่าใช้จ่ายการศึกษาผลกระทบจากการได้รับรังสีจากการตรวจวัดตัวอย่างทาง
ชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมท้ังกรณีปกติและอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

0.5580             -              -              

(7) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพ
ลิเมอร์ CR-39(POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)ส าหรับงาน
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

1.7000             1.7000             1.7000             

2. งบลงทุน 1.2000            1.0000            1.0000            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 1.2000             1.0000             1.0000             
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1.2000             1.0000             1.0000             

 - เคร่ืองให้ความร้อนแบบหลุม 6 เคร่ือง 0.0565             -              -              
 - อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว 2 ชุด 0.0621             -              -              
 - หัวป่ันเหว่ียง 1 เคร่ือง 0.0279             -              -              
- เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย 4 เคร่ือง 0.0535             -              -              
 - เคร่ืองตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
1 เคร่ือง

1.0000             1.0000             1.0000             

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 7.1797            7.1797            7.1797            
1. งบด าเนินงาน 2.0235            2.0235            2.0235            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.0235             2.0235             2.0235             
1.1.1 ค่าใช้สอย 2.0235             2.0235             2.0235             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน

2.0235             2.0235             2.0235             

3. งบลงทุน 5.0000            5.0000            5.0000            
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 5.0000             5.0000             5.0000             
3.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5.0000             5.0000             5.0000             

 - ระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบแยกพลังงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 1 ระบบ

5.0000             5.0000             5.0000             

5. งบรายจ่ายอ่ืน 0.1562            0.1562            0.1562            
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านการตรวจวัดนิวไคลด์รังสีในตัวอย่าง
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

0.1562             0.1562             0.1562             
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ผลผลิต : โครงการัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

0.8752            0.8752            0.8752            

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 0.8752            0.8752            0.8752            
1. งบด าเนินงาน 0.8752            0.8752            0.8752            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 0.8752             0.8752             0.8752             
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 0.8752             0.8752             0.8752             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

0.8752             0.8752             0.8752             

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 15.6414          15.6414          15.6414          

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพมาตรวิทยาทางรังสี 15.6414          15.6414          15.6414          
1. งบด าเนินงาน 1.6700            1.6700            1.6700            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.6700             1.6700             1.6700             
1.1.1 ค่าใช้สอย 1.6700             1.6700             1.6700             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ

1.6700             1.6700             1.6700             

2. งบลงทุน 13.9714          13.9714          13.9714          
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 13.9714           13.9714           13.9714           
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 13.9714           13.9714           13.9714           

 - ชุดเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี (Monitor Chamber) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

1.9714             1.9714             1.9714             

 - ระบบหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิส าหรับวัดรังสีเอ็กซ์พลังงานปานกลาง แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

12.0000           12.0000           12.0000           

แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.3712            0.3064            0.3064            
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

0.3712            0.3064            0.3064            

กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 0.3712            0.3064            0.3064            
1. งบด าเนินงาน 0.3712            0.3064            0.3064            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 0.3712             0.3064             0.3064             
1.1.1 ค่าใช้สอย 0.3712             0.3064             0.3064             

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดและจิตส านึกเพ่ือต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐ
อย่างย่ังยืน

0.3712             0.3064             0.3064             
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แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 5.5000            5.5000            5.5000            
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (National
 Single Window)

5.5000            5.5000            5.5000            

กิจกรรม : พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการ
เช่ือมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW)

5.5000            5.5000            5.5000            

1. งบลงทุน 5.5000            5.5000            5.5000            
1.1 ค่าครุภัณฑ์ 5.5000             5.5000             5.5000             
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.5000             5.5000             5.5000             

(1) ระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเช่ือมโยงข้อมูล
ทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

5.5000             5.5000             5.5000             
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณระดับรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รายการ ค าขอ กมธ. พ.ร.บ.

รวมท้ังส้ิน 1,030.8049      488.5102        421.3571        
 1. งบบุคลากร 131.6830        113.7170        113.7170        
 2. งบด าเนินงาน 183.1154        52.8369          52.7781          
 3. งบลงทุน 645.6870        263.8529        196.7586        
 4. งบเงินอุดหนุน 57.0556          56.5536          56.5536          
 5. งบรายจ่ายอ่ืน 13.2639          1.5498            1.5498            
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 134.6604        116.4730         116.4730         
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม 134.6604        116.4730         116.4730         
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

134.6604        116.4730         116.4730         

1. งบบุคลากร 131.6830        113.7170         113.7170         
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 105.5876         93.4833           93.4833           
1.1.1 เงินเดือน 90.0240           78.0073           78.0073           

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              
 - เงินประจ าต าแหน่ง -              -              -              
 - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 8.1876            8.1876            8.1876            

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 7.3760            7.2884            7.2884            
1.2 ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ -              -              -              

 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 26.0954           20.2337           20.2337           
 - อัตราเดิม -              -              -              
 - อัตราใหม่ -              -              -              

2. งบด าเนินงาน 2.9774            2.7560            2.7560            
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.9774            2.7560            2.7560            
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน) 2.0148            2.0148            2.0148            

(1) ค่าเช่าบ้าน 0.9960            0.9960            0.9960            
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 0.9912            0.9912            0.9912            
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 0.0276            0.0276            0.0276            

2.1.2 ค่าใช้สอย 0.9626            0.7412            0.7412            
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.9626            0.7412            0.7412            
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แผนงานพ้ืนฐาน 243.9127        116.3303        116.3303        
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 243.9127        116.3303        116.3303        
แผนงานรอง : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 243.9127        116.3303        116.3303        
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

102.8594        40.0298          40.0298          

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 29.9927          11.7759           11.7759           
1. งบด าเนินงาน 29.9217          11.7259           11.7259           
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24.6090           6.5589            6.5589            
1.1.1 ค่าตอบแทน 0.1130            0.0400            0.0400            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.1130            0.0400            0.0400            
1.1.2 ค่าใช้สอย 23.5460           6.0689            6.0689            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.1000            0.1000            0.1000            
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 0.2000            0.2000            0.2000            
(3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 0.5520            -              -              
(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.1000            0.0367            0.0367            
(5) ค่าตรวจติดตามประเมินผลการรักษาระบบ ISO 9001 0.0700            0.0700            0.0700            
(6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพ่ือความ
ปลอดภัยส าหรับการออกใบอนุญาต

5.0000            2.4000            2.4000            

(7) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล

10.4980           1.2622            1.2622            

(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 5.7734            2.0000            2.0000            
(9) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการตรวจจับการลักลอบและตอบสนองด้าน
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (Illicit Trafficking Detection and 
Nuclear Security Response Development Project)

1.2526            -              -              

1.1.3 ค่าวัสดุ 0.9500            0.4500            0.4500            
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.3500            0.2000            0.2000            
(2) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 0.1000            0.0500            0.0500            
(3) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.3000            0.2000            0.2000            
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0.2000            -              -              

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5.3127            5.1670            5.1670            
(1) ค่าไฟฟ้า 3.6522            3.6522            3.6522            
(2) ค่าประปา 0.1158            0.1158            0.1158            
(3) ค่าโทรศัพท์ 0.6967            0.6967            0.6967            
(4) ค่าไปรษณีย์ 0.4090            0.3314            0.3314            
(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.4390            0.3709            0.3709            
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2. งบลงทุน 0.0710            0.0500            0.0500            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 0.0710            0.0500            0.0500            
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์ส ารวจ 0.0710            0.0500            0.0500            

 - เคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมและแผนท่ี จ านวน 2 เคร่ือง 0.0500            0.0500            0.0500            
 - ล้อวัดระยะ จ านวน 1 เคร่ือง 0.0110            -              -              
 - เคร่ืองวัดขนาดพ้ืนท่ี จ านวน 1 เคร่ือง 0.0100            -              -              

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 37.1338          19.7595          19.7595          
1. งบด าเนินงาน 16.2675          6.0365            6.0365            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16.2675           6.0365            6.0365            
1.1.1 ค่าตอบแทน 1.1669            0.8687            0.8687            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.0820            0.0400            0.0400            
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ 0.3240            0.0678            0.0678            
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 0.7609            0.7609            0.7609            

1.1.2 ค่าใช้สอย 12.9706           3.1528            3.1528            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 0.1500            0.1061            0.1061            
(2) จ้างเหมาบริการ 0.3760            0.3760            0.3760            
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

1.2872            0.4760            0.4760            

(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.1000            0.1000            0.1000            
(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 0.5947            0.5947            0.5947            
(6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี

9.6396            1.5000            1.5000            

(7) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานอ านวยการ (Infrastructure 
Project and Administrative Support)

0.2200            -              -              

(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือศึกษาการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัยของ
หน่วยงานใช้ประโยชน์

0.6031            

1.1.3 ค่าวัสดุ 2.1300            2.0150            2.0150            
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.5000            0.4150            0.4150            
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.1300            0.1000            0.1000            
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.5000            1.5000            1.5000            
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2. งบลงทุน 19.9160          13.7230          13.7230          
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 11.8330           5.8730            5.8730            
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0.2630            0.2630            0.2630            

 - ป๊ัมสุญญากาศ  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง 0.0380            0.0380            0.0380            
 - เคร่ืองกวนสารชนิดแม่เหล็กแบบให้ความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 เคร่ือง

0.0500            0.0500            0.0500            

 - แผ่นให้ความร้อน พร้อมระบบคนแม่เหล็กไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 ชุด

0.0720            0.0720            0.0720            

 - เคร่ืองป่ันเหว่ียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 0.0730            0.0730            0.0730            
 - ไมโครไปเปต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 0.0300            0.0300            0.0300            

2.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.0000            -              -              
 - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและแอพพลิเคชันแสดงข้อมูลปริมาณ
กัมมันตภาพรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

1.0000            -              -              

2.1.3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 10.5700           5.6100            5.6100            
 - ลิฟต์โดยสาร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ชุด 9.6200            4.8100            4.8100            
- ระบบการติดต่อส่ือสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ระบบ

0.9500            0.8000            0.8000            

2.2 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 8.0830            7.8500            7.8500            
- ปรับปรุงระบบประปา ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

8.0830            7.8500            7.8500            

3. งบรายจ่ายอ่ืน 0.9503            -             -             
3.1 ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านความช านาญเฉพาะทางการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างส่ิงแวดล้อม

0.3803            -              -              

3.2 ค่าใช้จ่ายพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านการทดสอบความช านาญในการ
วิเคราะห์ (Proficiency test) ระหว่างห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างประเทศ

0.5700            -              -              

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 35.7329          8.4944            8.4944            
1. งบด าเนินงาน 15.1229          2.5944            2.5944            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15.1229           2.5944            2.5944            
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 12.2124           2.5944            2.5944            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าจ้างดูแลและบ ารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 2.9418            1.1944            1.1944            
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมในส่ิงแวดล้อมด้วยแผ่นวัดรังสี (ชนิด
 TLD/OSL) (ช่ือเดิมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลชนิดกระตุ้น
ด้วยความร้อน (Thermoluminescence Dosimeter) TLD

0.3738            -              -              
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(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 1.5000            -              -              
(4) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 0.2680            -              -              
(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 7.1288            1.4000            1.4000            

1.1.3 ค่าวัสดุ 2.9105            -              -              
(1) วัสดุส านักงานท่ัวไป 0.1500            -              -              
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.3000            -              -              
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์ 1.9605            -              -              
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.5000            -              -              

2. งบลงทุน 20.6100          5.9000            5.9000            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 20.6100           5.9000            5.9000            
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 20.6100           5.9000            5.9000            

- เคร่ืองวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ (Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตรอน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 เคร่ือง

2.9000            2.9000            2.9000            

 - ระบบป้องกันและเคร่ืองมือ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี จ านวน 1 ระบบ

17.7100           3.0000            3.0000            

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์และ
รังสี

82.7241          70.3005          70.3005          

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

18.2870          10.8550          10.8550          

1. งบด าเนินงาน 18.2870          10.8550          10.8550          
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18.2870           10.8550           10.8550           
1.1.1 ค่าตอบแทน 1.8278            1.8278            1.8278            

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.3278            0.3278            0.3278            
(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 1.5000            1.5000            1.5000            

1.1.2 ค่าใช้สอย 13.6792           6.9072            6.9072            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.2701            0.1000            0.1000            
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.3000            0.1000            0.1000            
(3) จ้างเหมาบริการ 4.2000            2.0000            2.0000            
(4) ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ 0.6400            0.6400            0.6400            
(5) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมแอนต้ีไวรัส 0.3500            0.3500            0.3500            
(6) ค่าเช่า Internet 0.8400            0.8400            0.8400            
(7) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ 1.5000            1.4000            1.4000            
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

0.6360            0.6360            0.6360            
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(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา และฝึกอบรม 0.3451            -              -              
(10) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 0.1053            -              -              
(11) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0.4927            -              -              
(12) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์ 1.5000            -              -              
(13) ค่าใช้จ่ายเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฎิบัติ 2.5000            0.8412            0.8412            

1.1.3 ค่าวัสดุ 2.7800            2.1200            2.1200            
(1) วัสดุหนังสือและวารสาร 0.3300            0.0500            0.0500            
(2) วัสดุซ่อมบ ารุง 0.2000            0.2000            0.2000            
(3) วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.3500            0.3000            0.3000            
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1.5700            1.5700            1.5700            
(5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ (อิเล็กทรอนิก์) 0.0500            -              -              
(6) ค่าวัสดุส านักงานท่ัวไป 0.2800            -              -              

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 64.4371          59.4455          59.4455          
1. งบด าเนินงาน 1.6001            1.3421            1.3421            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.6001            1.3421            1.3421            
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 1.6001            1.3421            1.3421            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน(ASEANTOM)

1.6001            1.3421            1.3421            

2. งบลงทุน 2.0000            -             -             
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 2.0000            -              -              
2.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.0000            -              -              

 - ระบบฐานข้อมูลประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์
และรังสี จ านวน 1 ระบบ

2.0000            -              -              

4. งบเงินอุดหนุน 57.0556          56.5536          56.5536          
4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 57.0556           56.5536           56.5536           

1) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 36.6116           36.2764           36.2764           
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนท่ัวไปของทบวงการพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างประเทศ

9.4002            9.3546            9.3546            

3) เงินอุดหนุนเงินบ ารุงประจ าปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาการห้ามทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

11.0000           10.8848           10.8848           

4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (Asia Pasific Metrology Programme, APMP)

0.0438            0.0378            0.0378            
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5. งบรายจ่ายอ่ืน 3.7814            1.5498            1.5498            

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 1.6503            0.7982            0.7982            
2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ณ สปป. ลาว

1.0570            -              -              

3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ APMP 0.1633            0.1563            0.1563            
4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

0.6855            0.3700            0.3700            

5) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ CTBTO 0.2253            0.2253            0.2253            
ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 58.3292          6.0000            6.0000            
กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

46.2009          4.0000            4.0000            

1. งบด าเนินงาน 46.2009          4.0000            4.0000            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 46.2009           4.0000            4.0000            
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 46.2009           4.0000            4.0000            
รายการไม่ผูกพัน 2.0000            

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 20.6662           2.1000            2.1000            
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์ 25.5347           1.9000            1.9000            

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

12.1283          2.0000            2.0000            

1. งบด าเนินงาน 12.1283          2.0000            2.0000            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 12.1283           2.0000            2.0000            
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 12.1283           2.0000            2.0000            
รายการไม่ผูกพัน 2.0000            11.1000           

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ

10.6268           2.0000            2.0000            

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านนิวเคลียร์และรังสี
อย่างย่ังยืน

1.5015            -              -              
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แผนงานยุทธศาสตร์ 351.5202        225.0071        159.9722        
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบ
บริหารจัดการภัยพิบัติ

65.7012          39.1000          39.1000          

ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ

65.7012          39.1000          39.1000          

กิจกรรม : ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 65.7012          39.1000          39.1000          
1. งบด าเนินงาน 8.9690            -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8.9690            -              -              
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 8.9690            -              -              

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ

8.9690            -              -              

2. งบลงทุน 48.2000          39.1000          39.1000          
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 42.7000           39.1000           39.1000           

2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.0000            -              -              
 - พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ในการด าเนินงานตามพันธกรณีกับ
ฐานข้อมูลใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์และน าเข้า ส่งออกหรือ
น าผ่านวัสดุนิวเคลียร์

3.0000            -              -              

2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 11.7000           11.1000           11.1000           
 - ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนาม พร้อมระบบประเมิน
ต าแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี จ านวน 1 ระบบ

11.7000           11.1000           11.1000           

2.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 28.0000           28.0000           28.0000           
 - รถปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 คัน

28.0000           28.0000           28.0000           

2.2 ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 5.5000            -              -              
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ของประเทศ

0.5000            -              -              

 - ปรับปรุงห้องรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์

5.0000            -              -              

3. รายจ่ายอ่ืน 8.5322            -             -             
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1.5032            -              -              
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรมการประเมินการขออนุญาตสถานท่ีให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี

1.0290            -              -              

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมฝึกวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อม
การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสี

0.3500            -              -              
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(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้าร่วมการประชุม Modelling and Data for Radiological 
Impact Assessments   (MODARIA) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ

0.1242            -              -              

3.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 7.0290            -              -              
(1) จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าร่างมาตรฐานโครงสร้างอาคารปฏิกรณ์ และมาตรฐาน
การออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์

1.5000            -              -              

(2) จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ และประเมินสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 2.0000            -              -              
(3) จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและคุณภาพของ
ระบบ ช้ินส่วนและอุปกรณ์

1.3620            -              -              

(4) จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามการก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ใหม่

2.1670            -              -              

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 285.8190        185.9071        120.8722        

ผลผลิต : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

252.9788        176.1286        111.0937        

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 252.9788        176.1286        111.0937        
1. งบลงทุน 252.9788        176.1286        111.0937        
รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
1.1 ค่าส่ิงก่อสร้าง 252.9788         176.1286         111.0937         
1.1.1 ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท).... 252.9788         176.1286         111.0937         

 - อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

252.9788         176.1286         111.0937         

ผลผลิต : โครงการเพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือ
ป้องกันการกระท าผิดตามกฎหมาย

32.8402          9.7785            9.7785            

กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 32.8402          9.7785            9.7785            
1. งบด าเนินงาน 13.0022          -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13.0022           -              -              
1.1.1 ค่าใช้สอย 13.0022           -              -              
รายการไม่ผูกพัน

 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกัน
การกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

11.9120           -              -              

 - ค่าใช้จ่ายเพ่ือศึกษาผลกระทบของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีจาก
การบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง

1.0902            -              -              
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2. งบลงทุน 19.8380          9.7785            9.7785            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 19.8380           9.7785            9.7785            
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.0000            -              -              

 - ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 1
 ระบบ

5.0000            -              -              

2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 14.8380           9.7785            9.7785            
 - เคร่ืองส ารวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณรังสีปานกลาง - สูง (mR) 
จ านวน 8 เคร่ือง

0.9600            0.9600            0.9600            

 - เคร่ืองส ารวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณรังสีต่ า (µR) จ านวน 6 เคร่ือง 1.1200            0.8400            0.8400            
 - เคร่ืองส ารวจการเปรอะเป้ือนทางรังสี จ านวน 6 เคร่ือง 0.8000            0.6000            0.6000            
 - เคร่ืองส ารวจรังสีเอกซ์ จ านวน 6 เคร่ือง 1.6000            1.2000            1.2000            
 - เคร่ืองส ารวจรังสีระยะไกล จ านวน 3 เคร่ือง 1.3000            0.9750            0.9750            
 - เคร่ืองส ารวจรังสีแกมมาอัตราปริมาณรังสีสูง จ านวน 3 เคร่ือง 1.6480            1.2360            1.2360            
 - เคร่ืองส ารวจรังสีนิวตรอน จ านวน 3 เคร่ือง 1.0500            0.7875            0.7875            
 - เคร่ืองส ารวจรังสีแบบระบุชนิดของไอโซโทปรังสี จ านวน 2 เคร่ือง 6.0000            3.0000            3.0000            
 - ตู้เก็บเคร่ืองมือแบบดูดความช้ืน จ านวน 2 ตู้ 0.3600            0.1800            0.1800            

แผนงานบูรณาการ 298.6816        30.6998          28.5816          
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 289.8132        27.6998          27.6410          
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

19.3160          19.3160          19.2572          

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 16.7000          16.7000          16.7000          
1. งบด าเนินงาน 4.2000            4.2000            4.2000            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4.2000            4.2000            4.2000            
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 4.2000            4.2000            4.2000            

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพเพ่ือการประเมินผลกระทบทาง
รังสีต่อส่ิงมีชีวิต

0.8000            0.8000            0.8000            

(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสี เพ่ือก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
ของประเทศ

0.2000            0.2000            0.2000            

(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่น
โพลิเมอร์ CR-39 ส าหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

0.6500            0.6500            0.6500            

(5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้เพ่ือ
ใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

0.6000            0.6000            0.6000            

(6) ค่าใช้จ่ายเพ่ือศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่ าใน
งานรังสี วินิจฉัย

0.8500            0.8500            0.8500            
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(7) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน

0.5000            0.5000            0.5000            

(8) ค่าใช้จ่ายเพ่ือศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

0.5000            0.5000            0.5000            

(9) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วย
อีพีอาร์โดสมิเตอร์

0.1000            0.1000            0.1000            

2. งบลงทุน 12.5000          12.5000          12.5000          
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 12.5000           12.5000           12.5000           
2.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12.5000           12.5000           12.5000           

- เคร่ืองอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

12.5000           12.5000           12.5000           

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม

2.6160            2.6160            2.5572            

1. งบด าเนินงาน 2.4070            2.4070            2.3482            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.4070            2.4070            2.3482            
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 2.4070            2.4070            2.3482            
รายการไม่ผูกพัน

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

0.7070            0.7070            0.7070            

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
BNCT และเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

1.3000            1.3000            1.2412            

(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือประเมินความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศ
ไทย

0.4000            0.4000            0.4000            

2. งบลงทุน 0.2090            0.2090            0.2090            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 0.2090            0.2090            0.2090            
2.1.1  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0.2090            0.2090            0.2090            

 - เตาหลุม (Heating Mantel) จ านวน 6 เตา 0.0571            0.0571            0.0571            
 - อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว (Auto Pipette) จ านวน 2 ชุด 0.0621            0.0621            0.0621            
 - เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย (Dispenser) จ านวน 4 เคร่ือง 0.0619            0.0619            0.0619            
 - หัวป่ันเหว่ียง (Centrifugal rotor) จ านวน 1 หัวป่ัน 0.0279            0.0279            0.0279            
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ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ 
และบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน

6.9638            5.9838            5.9838            

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 6.9638            5.9838            5.9838            
1. งบด าเนินงาน 2.5200            2.5200            2.5200            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.5200            2.5200            2.5200            
1.1.1 ค่าตอบแทน -              -              -              
1.1.2 ค่าใช้สอย 2.5200            2.5200            2.5200            

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อม
กับผลกระทบต่อประชาชน

1.1000            1.1000            1.1000            

(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี

0.0200            0.0200            0.0200            

(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพ่ือการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย
รองรับสถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีท้ังภายในประเทศและข้ามพรมแดน

1.4000            1.4000            1.4000            

2. งบลงทุน 4.4438            3.4638            3.4638            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 3.8438            3.4638            3.4638            
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3.8438            3.4638            3.4638            

 - ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมประเมินการแพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสี
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 1 ระบบ

1.9638            1.9638            1.9638            

 - โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 0.5000            0.5000            0.5000            
 - หัววัดรังสีชนิดโซเดียมไอโอไดน์ Sodium Iodine และระบบประมวลผล จ านวน 
1 ชุด Nal

0.6000            0.6000            0.6000            

 - เคร่ืองดูดความช้ืน จ านวน 4 เคร่ือง 0.4000            0.4000            0.4000            
 - เคร่ืองวัดสัญญาณทางไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 0.3200            -              -              
 - ดิจิตอลมิเตอร์ จ านวน 1 ชุด 0.0300            -              -              
 - โพรบวัดแรงดันไฟสูง จ านวน 2 ชุด 0.0300            -              -              

2.2 ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 0.6000            -              -              
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา ซ่อมบ ารุงระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี 
จ านวน 1 ห้อง

0.6000            -              -              

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 263.5334        2.4000            2.4000            

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพมาตรวิทยาทางรังสี 263.5334        2.4000            2.4000            
1. งบด าเนินงาน 2.4000            2.4000            2.4000            
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2.4000            2.4000            2.4000            
1.1.1 ค่าใช้สอย 2.4000            2.4000            2.4000            

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์เติมคาร์บอน 
(Al203:C) หรือเทียบเท่าส าหรับการวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล

0.4000            0.4000            0.4000            
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(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความ
ช านาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีตามมาตรฐานสากล

2.0000            2.0000            2.0000            

2. งบลงทุน 261.1334        -             -             
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 261.1334         -              -              
2.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 261.1334         -              -              

 - ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาส าหรับรังสีรักษา
 จ านวน 1 ระบบ

65.0000           -              -              

 - ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และอิเลคตรอน
พลังงานสูงจากเคร่ืองเร่งอนุภาค จ านวน 1 ระบบ

143.1334         -              -              

 - ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงานต่ า จ านวน
 1 ระบบ

31.0000           -              -              

 - ระบบวัดปริมาณรังสีดูดกลืนมาตรฐานปฐมภูมิ จ านวน 1 ระบบ 22.0000           -              -              
แผนงานบูรณาการการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 4.3684            -             -             

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ

4.3684            -             -             

กิจกรรม : อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้เข้ารับบริการ 4.3684            -             -             
1. งบด าเนินงาน 4.3684            -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4.3684            -              -              
1.1.1 ค่าใช้สอย 4.3684            -              -              

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ตามมาตรฐานการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี

0.7875            -              -              

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างเครือข่ายเพ่ือความปลอดภัยทางรังสีระดับมาตรฐานสากล
อย่างย่ังยืน

3.5809            -              -              

แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1.5000            -             -             
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

1.5000            -             -             

กิจกรรม : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 1.5000            -             -             
1. งบด าเนินงาน 1.5000            -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.5000            -              -              
1.1.1 ค่าใช้สอย 1.5000            -              -              

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

1.5000            -              -              
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แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 3.0000            3.0000            0.9406            
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
(National Single Window)

3.0000            3.0000            0.9406            

กิจกรรม : พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการ
เช่ือมโยงข้อมูลทะเบียน กับระบบ National Single Window (NSW)

3.0000            3.0000            0.9406            

1. งบลงทุน 3.0000            3.0000            0.9406            
1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3.0000 3.0000 0.9406 
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3.0000 3.0000 0.9406 

(1) ระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ National 
Single Window (NSW) และปรับลดข้ันตอนการอนุญาตส าหรับน าเข้า-ส่งออก
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์

3.0000 3.0000            0.9406            

แผนงานพ้ืนท่ี 2.0300            -             -             
แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

2.0300            -             -             

ผลผลิต : โครงการการบริการแบบเบ็ดเสร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

2.0300            -             -             

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ในการก ากับดูแลความปลอดภัย 2.0300            -             -             

1. งบด าเนินงาน 1.2430            -             -             
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.2430            -              -              
1.1.1 ค่าใช้สอย 1.2430            -              -              

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการบริการแบบเบ็ดเสร็จในการก ากับดูแล
อุตสาหกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

1.2430            -              -              

2. งบลงทุน 0.7870            -             -             
2.1 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.7870            -              -              

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ 
จ านวน 1 คัน

0.7870            -              -              
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รายงานการวิเคราะห์งบประมาณตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 119 

ที่ปรึกษา 
1. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางรัชดา เหมปฐวี  รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

คณะผู้จัดท า 
1. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
2. นางสาววรวรรณ รักษาสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางสาวปรัชญากานต์   โหมเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวนัยนา จรทะผา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

คณะผู้จัดท า 








