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ตามที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 

284,296,500 บาท ประกอบด้วยงบด าเนินงานพ้ืนฐานและงบบูรณาการ 6 กลุ่มโครงการ ซึ่งแบ่งตามภารกิจ 

ที่ส าคัญในแต่ละด้านของส านักงานฯ ในการมุ่งไปสู่เป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถ

ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ก าหนดไว้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน การติดตาม

ประเมินผล ตลอดจนเป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 
ส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู  

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กันยายน 2558 
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แผนภูมแิสดงความเชือ่มโยงยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์      

การจัดสรร

งบประมาณ 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม 

6.1 แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา 

6.1.1 ส่งเสริมการสร้างความรว่มมอืระหว่างนักวจิัย สถาบันการศกึษา สถาบันวจิัยทั้งใน
และต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ในการลงทุนวิจัย พัฒนานวตักรรม สร้างองค์

ความรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

6.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

6.2.3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไทย โดย
พัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ประชาชน

เรียนรู้ คิดและท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

6.2.4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้

สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลติและการบรกิาร 
นโยบายการ

จัดสรร 

ยุทธศาสตร์ วท 4. การพฒันาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน อทุยานวทิยาศาสตร ์และระบบสนับสนนุงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหารจัดการด้าน 

วทน. เพือ่เพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และรกัษาสิ่งแวดล้อม 

2.การสร้างองค์ความรู ้และความตระหนกั เพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้

ด้าน ว. และ ท. 

เป้าหมาย         

การให้บริการ

กระทรวง 

 

 

เป้าหมาย 9 ภาคการผลิตและบริการใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ

วิจัยและพัฒนา 

เป้าหมายที่  8 ภาคการผลติและบริการได้รบัประโยชน์และความสะดวกสบาย

จากบรกิารโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย และระบบการบริหารจดัการด้าน วทน. 

เพื่อสนับสนุนการพฒันาประเทศอย่างมธีรรมาภิบาล 

 

 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เดก็เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ 

และ ทัศนคตทิี่ดีตอ่ วทน. และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน

และการปฏิบัติงานได ้

 

สร้างความตระหนัก

ด้านพลังงานปรมาณู 
กิจกรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ด้านพลังงานปรมาณ ู

เสนอกรอบนโยบาย

เกี่ยวกบัพลังงานปรมาณ ู

สร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านพลังงาน

ปรมาณ ู

ก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และ

รังสี 

สนับสนุนการก ากับ

ดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู 

วิจัยและพัฒนามาตรฐานทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ยุทธศาสตร์ 
ปส. 

การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการสร้างความ
ตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู 

การผลกัดนันโยบายและแผนยุทธศาสตรด์้านพลังงาน

ปรมาณูของประเทศ 
การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธภิาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

 

กลยุทธ ์ปส. พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อ
สถานการณ ์

1.ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศไปสู่การปฏิบัต ิ

2.พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องพันธกรณี                   
ระหว่างประเทศ 

 

 

1.ถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจด้าน                  
ความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณูแกทุ่กภาคส่วน 

2.สร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูในประเทศ 

         เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน 

ผู้ใช้  ผู้รับบริการ และประชาชนมีความมั่นใจในการก ากับดูแลความปลอดภยั
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้

อย่างแท้จริง 

 

ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานปรมาณู 

ผลผลิต 
การวจิัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวตักรรมด้านความ

ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

การสร้างมาตรการความปลอดภยัในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านพลังงาน
ปรมาณู 

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
ปรมาณ ู

พัฒนาวิจัยด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังส ี

นโยบายรัฐบาล 

 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิยัและพัฒนา และนวัตกรรม 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง                 
องค์ความรู้ในการก ากับดแูลความ

ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

บริหารจัดการ

กาก

กัมมนัตรังส ี

 

แผนพัฒนาฯ                   

ฉบับท่ี 11 

 

4. การพัฒนาปจัจัยสนับสนุนที่เอือ้ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม 
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จ ำนวนกิจกรรมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำน
ปรมำณูที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย
บรกิาร

หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต 

กำรผลกัดนันโยบำยและแผนยุทธศำสตรด์้ำนพลังงำนปรมำณู
ของประเทศ 

 

กำรพัฒนำสมรรถนะและประสิทธิภำพระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 

 

นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมได้อย่ำงแท้จริง 

ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และประชำชนมีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนปรมำณูของส ำนกังำนปรมำณเูพื่อสันต ิ

 
 

ประชำชนมีทัศนคติทีด่ีและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของพลังงำนปรมำณ ู

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกฎหมำยระเบียบ และนโยบำย
ด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 

 

ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์
และรังสี 

 
ร้อยละของกำรมทีัศนคติที่ดขีองประชำชนต่อควำมปลอดภัยในกำรใช้

พลังงำนปรมำณู 

ผลผลิต กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำยด้ำนพลังงำนปรมำณู ผลผลิต ประชำชนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนปรมำณู 

ผลผลิต กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์และรังส ี

 

เป้าหมาย
บริการ

กระทรวง 

เป้ำหมำยที่  8 ภำคกำรผลิตและบริกำรได้รับประโยชนแ์ละควำมสะดวกสบำยจำกบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน นโยบำย และระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

 
 

เป้ำหมำย 9 ภำคกำรผลิตและบริกำรใช้ประโยชน์จำก
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์ 
วท. 

4. กำรพัฒนำและบูรณำกำรกำรให้บรกิำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน อทุยำนวทิยำศำสตร ์และระบบสนับสนนุงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนำนโยบำย กำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
วทน. เพือ่เพิ่มผลผลิตและมูลค่ำผลิตภณัฑ์ ตลอดจนกำรป้องกันกำรกีดกันทำงกำรค้ำ และรกัษำสิ่งแวดล้อม 

 

2.กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้และควำมตระหนกั เพื่อให้เป็นสังคมฐำนควำมรู้ด้ำน 
ว. และ ท. 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2559 ตามเอกสารงบประมาณ 

กิจกรรม 
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศด้ำนพลังงำนปรมำณู 

 

ก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์

และรงัส ี สร้ำงควำมตระหนักด้ำน
พลังงำนปรมำณู 

เสนอกรอบนโยบำย
เกี่ยวกับพลังงำนปรมำณู 

 

ตัวช้ีวัด 

20. จ ำนวนกำรบริกำรวิเครำะห์  ทดสอบ  สอบ
เทียบ และบริกำรข้อมูลทำง ว. และ ท. (รำยกำร) 

 

9. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน วทน. ท่ีมีควำมรู้ ควำมตระหนักด้ำน 
วทน. เพิ่มมำกข้ึน (ร้อยละ)             

 

28. จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงประเทศท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ือง
อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติกำรรองรับและมีกำรติดตำมประเมินผล 

(โครงกำร) 

22. จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย แผนและแนวทำงด้ำน วทน.ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรระดับชำติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับกำรผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ (เรื่อง) 

23. ร้อยละของกิจกรรมท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำร
ส่งเสริมให้มีควำมโปร่งใส ป้องกัน กำรทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม คุ้มครอง

จริยธรรม (ร้อยละ) 

5. จ ำนวนก ำลังคนด้ำน ว. และ ท. ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน 
วทน. (คน) 

 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัตกิำรทำงนวิเคลียร์และรงัสีตำมมำตรฐำนให้ครบถ้วน
ตำมแผนที่ก ำหนด 

 

1.กำรก ำกบัดูแลควำม
ปลอดภัยทำงรังส ี

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
และกำรฝึกอบรมด้ำน

พลังงำนปรมำณ ู

1. ถ่ำยทอดและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณูแก่ทุกภำคส่วน 

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณูในประเทศ 

19.ร้อยละของหน่วยงำนท่ีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
ท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุทำงนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 

 

กลยุทธ์ พัฒนำระบบก ำกับดแูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและทนัต่อสถำนกำรณ ์ 1.ผลักดันนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนปรมำณูของประเทศน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

2.พัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

จ ำนวนกฎหมำย ระเบียบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำน
พลังงำนปรมำณูที่ได้รับกำรผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ 

ร้อยละของประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนปรมำณู 

เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรก ำกับกำรใช้พลังงำนปรมำณูในอำเซียน (To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) 

เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ด้ำนพลังงำน
ปรมำณู 

จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำน

ปรมำณู 

 

วิสัยทัศน์ 

กำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงควำมคระหนักเชิงรุกด้ำนพลังงำน
ปรมำณู 

 

จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยด้ำนพลังงำนปรมำณูท่ี

ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร/

คณะอนุกรรมกำรและผู้บริหำร 

เป้ำหมำยท่ี 3 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เด็กเยำวชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ ทัศนคติท่ีดีต่อ 
วทน. และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันและกำรปฏิบัติงำนได้ 

 

ผลผลิต กำรวิจัยและพฒันำระบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 

สนับสนุนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนปรมำณ ู

วิจัยและพัฒนำมำตรฐำนทำงนิวเคลียร์และ
รังสี 

รำยกำร
สนับสนุนกำร

ก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำก

พลังงำนปรมำณู 

ร้อยละของกิจกรรมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนด้ำนวิจัยและพัฒนำ 

2.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียรต์ำม

มำตรฐำนระบบประกัน
คุณภำพ (lso9001-2008) 

พัฒนำวิจัยด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนปรมำณูให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

 

ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่บรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

จ ำนวนผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี

สำรสนเทศด้ำน
กำรก ำกบัดูแล

ควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์และรงัส ี

 

ร้อยละควำมส ำเร็จ
ตำมแผนพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

13.จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติต่อ
บุคลำกรวิจัย (บทควำม/คน) 

บริหำรจัดกำร
กำก

กัมมนัตรังส ี

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำร่ำงกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติในกำรก ำกับ
ดูแลกำกกัมมันตรังสี 

ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรก ำกบั
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559                   

จ าแนกตามโครงสร้างงบประมาณ 

5



ภาพรวม รายจ่ายประจ า งบลงทุน ภาพรวมสะสม รายจ่ายประจ าสะสม งบลงทุนสะสม

ไตรมาส 1 100,593,100 92,829,300 7,763,800 100,593,100 92,829,300 7,763,800

ร้อยละ 35.38 46.10 9.36 35.38 46.10 9.36

ไตรมาส 2 87,640,500             41,834,700             45,805,800             188,233,600           134,664,000           53,569,600             

ร้อยละ 30.83 20.77 55.24 66.21 66.87 64.60

ไตรมาส 3 49,181,400             34,580,600             14,600,800             237,415,000           169,244,600           68,170,400             

ร้อยละ 17.30 17.17 17.61 83.51 84.05 82.21

ไตรมาส 4 46,881,500             32,128,300             14,753,200             284,296,500           201,372,900           82,923,600             

ร้อยละ 16.49 15.95 17.79 100.00 100.00 100.00

รวม 284,296,500           201,372,900           82,923,600             284,296,500           201,372,900           82,923,600             

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

แผนการใชจ้่ายงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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หมวดรายจ่าย รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมทัง้สิ้น 284,296,500         100,593,100         87,640,500           49,181,400           46,881,500           

      - งบบุคลากร 98,715,900            24,678,600            24,678,600            24,678,700            24,680,000            

      - งบด าเนินงาน 47,244,900            14,332,800            16,630,800            9,271,800             7,009,500             

      - งบลงทุน 82,923,600            7,763,800             45,805,800            14,600,800            14,753,200            

      - งบเงินอุดหนุน 53,667,300            53,667,300            -                          -                          -                          

      - งบรายจ่ายอื่น 1,744,800             150,600                525,300                630,100                438,800                

แผนการใชจ้่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามหน่วยงาน 
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หน่วย : ล้านบาท

งบพ้ืนฐาน จัดสรรตาม

รวม งบด าเนินงาน ลด 15%
งบด าเนินงาน

คงเหลือ
งบลงทุน รายจา่ยอ่ืน รวม

โครงการ

บรูณาการ

หมายเหตุ

รวม 177.7688 27.3342 4.1001 23.2341 82.9236 0.3700 106.5277 284.2965 100.5931 87.6405 49.1814 46.8815 35.38 30.83 17.30 16.49

สล. 1.0000 - - - - - - 1.0000 0.3165 0.2122 0.2043 0.2670 31.65 21.22 20.43 26.70

สน. 0.1000 1.4548 0.2182 1.2366 0.6284 - 1.8650 1.9650 1.1875 0.3120 0.3974 0.0683 60.43 15.88 20.22 3.47

สร. - 7.3933 1.1090 6.2843 8.8550 - 15.1393 -0.1000 15.0393 5.7169 7.9751 0.9247 0.4226 38.01 53.03 6.15 2.81 จัดสรรให ้กวน.สส.

สบ. 0.3144 8.8208 1.3231 7.4977 - 0.3700 7.8677 8.1821 2.6936 2.3534 2.3608 0.7743 32.92 28.76 28.85 9.46

สส. 0.3000 5.3102 0.7965 4.5137 28.6852 - 33.1989 0.3000 33.7989 5.7968 25.7691 1.2900 0.9430 17.15 76.24 3.82 2.79

กส. 0.2000 - - - - - - 0.2000 0.0500 0.0520 0.0505 0.0475 25.00 26.00 25.25 23.75

กพร. - - - - - - - - - - - - - - - -

ศปส. - 2.8400 0.4260 2.4140 4.4000 - 6.8140 -0.2000 6.6140 0.7020 4.8890 0.5590 0.4640 10.61 73.92 8.45 7.02 จัดสรรให ้กปร.สส.

อาคารปฏบิัตกิารฯ - 1.3906 0.2086 1.1820 40.3550 - 41.5370 41.5370 0.3100 12.1686 14.5286 14.5297 0.75 29.30 34.98 34.98

ตปท.+อุดหนุน 55.0421 - - - - - - 55.0421 53.8179 0.4053 0.3801 0.4388 97.78 0.74 0.69 0.80

คณะกรรมการพปส. 1.5000 - - - - - - 1.5000 0.4564 0.3651 0.3507 0.3278 30.43 24.34 23.38 21.85

งบบุคลากร 98.7159 - - - - - - 98.7159 24.6786 24.6786 24.6787 24.6800 25.00 25.00 25.00 25.00

  พ้ืนฐาน+ สว่นกลาง+ 15% 20.5964 0.1245 0.0187 0.1058 - - 0.1058 20.7022 4.8669 8.4601 3.4567 3.9185 23.51 40.87 16.70 18.93

ไตรมาส 1

 (ร้อยละ)

ไตรมาส 2

 (ร้อยละ)

ไตรมาส 3

 (ร้อยละ)

ไตรมาส 4

 (ร้อยละ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2559 จ าแนกตามหน่วยงาน 

ณ วันที่ 11 กันยายน 2558

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รายการ/

หน่วยงาน

งบโครงการ
รวมทั้งสิ้น ปี 59
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบลงทุน 
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โครงการ/รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม

รวมทัง้สิ้น 42.5686 40.3550 82.9236 7.7638 45.8058 14.6008 14.7532

ส่วนกลาง - 40.3550 40.3550 - 11.8650 14.2450 14.2450

โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี - 40.3550 40.3550 - 11.8650 14.2450 14.2450

1. อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร - 40.3550 40.3550 - 11.8650 14.2450 14.2450

ศปส. 4.4000 - 4.4000 - 4.4000 - -

โครงการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 4.4000 - 4.4000 - 4.4000 - -

1. เคร่ืองวเิคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระเป๋าหิว้ (Identifinder) 

(1,100,000 บาท/เคร่ือง) จ านวน 4 เคร่ือง

4.4000 - 4.4000 - 4.4000 - -

สร. 8.8550 - 8.8550 3.4150 5.4400 - -

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 8.8550 - 8.8550 3.4150 5.4400 - -

1. ระบบวเิคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววดั HPGe 35%  1 ระบบ 4.2400 - 4.2400 - 4.2400 - -

2. เคร่ืองวดัรังสีภาคสนาม จ านวน 5 ชุด 0.8500 - 0.8500 0.8500 - - -

3. ระบบวเิคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววดันิวตรอนแบบสะพายหลัง พร้อม

ระบบแสดงพิกัดแผนที ่1 ระบบ

1.1500 - 1.1500 1.1500 - - -

4. เคร่ืองบินไร้คนขับพร้อมกล้องแบบ HD และระบบพิกัดแผนที ่จ านวน 2 ชุด 0.1600 - 0.1600 0.1600 - - -

5. เคร่ืองบันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล  (Personal Dosimeter) จ านวน 5 ชุด 0.4200 - 0.4200 0.4200 - - -

6. เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศ 1 ชุด 1.2000 - 1.2000 - 1.2000 - -

7. ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นพร้อมติดต้ัง 1 ชุด 0.5600 - 0.5600 0.5600 - - -

8. ระบบประมวลผลและรับส่งข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการตรวจวดัรังสีในส่ิงแวดล้อมกรณี

ฉุกเฉินทางรังสี 1 ระบบ

0.0750 - 0.0750 0.0750 - -

9. ระบบส่ือสารและรับสัญญาณดาวเทียมประจ าศูนย์เคล่ือนที ่1 ระบบ 0.2000 - 0.2000 0.2000 - -

รายละเอียดงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามหน่วยงาน

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ณ วันที ่11 กันยายน 2558 

งบประมาณโครงการ

งบลงทุน
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โครงการ/รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม

งบประมาณโครงการ

งบลงทุน

สน. 0.6284 - 0.6284 0.6284 - - -

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.) 0.6284 - 0.6284 0.6284 - - -

1. โปรแกรมรหัสประมวลผลทางสถิติ 1 โปรแกรม * 0.0784 - 0.0784 0.0784 - - -

2. ระบบควบคุมเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISO ด้านก ากับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์ 1 ระบบ *

0.5500 - 0.5500 0.5500 - - -

สส. 28.6852 - 28.6852 3.7204 24.1008 0.3558 0.5082

โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี (สส.) 1.1334 - 1.1334 1.1334 - - -

1. เคร่ืองชั่งละเอียดชนิดไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1  ชุด 0.0784 - 0.0784 0.0784 - - -

2. เคร่ืองท าน้ าบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water  1  ชุด 0.5500 - 0.5500 0.5500 - - -

3. ชุดเตาอบสารตัวอย่าง 1 ชุด 0.1445 - 0.1445 0.1445 - - -

4. เตาเผาตัวอย่างอุณหภูมิสูง 1 ชุด 0.3605 - 0.3605 0.3605 - - -

โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ (สส.) 8.6345 - 8.6345 0.1345 8.5000 - -

1. เคร่ืองตรวจวเิคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ  1  ชุด 8.5000 - 8.5000 8.5000 - -

2. ชุดแยกตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้า  1  ชุด 0.0784 - 0.0784 0.0784 - - -

3. เคร่ืองลดความชื้น   2  ชุด 0.0561 - 0.0561 0.0561 - -

โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental 

Radiation Monitoring Center) ระยะที ่1 (2559-2561) : ศูนย์ข้อมูลทางรังสีใน

สิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental Radiation Data Center) (สส.)

18.9173 - 18.9173 2.4525 15.6008 0.3558 0.5082

1. ระบบวเิคราะห์รังสีแอลฟา-บีตาชนิดระดับรังสีพืน้หลังต่ า 1 ระบบ 9.9008 - 9.9008 - 9.9008 - -

2. ระบบตรวจวดัระดับรังสีแกมม่าใต้น้ า 2 ระบบ 4.3000 - 4.3000 - 4.3000 - -

3. โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวงัภัยทางรังสี

บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที ่ 1 โปรแกรม *

1.0165 - 1.0165 0.1525 - 0.3558 0.5082

4. ชุดตรวจวดัระดับรังสีแกมมาในน้ าแบบเคล่ือนที ่1 ชุด 2.3000 - 2.3000 2.3000 - - -

5. โปรแกรมส าหรับวเิคราะห์ Geostatistic  Analysis 1 โปรแกรม * 1.4000 - 1.4000 - 1.4000 - -

หมายเหตุ  รวมงบลงทุนทัง้ส้ิน 25 รายการ  แยกประเภทเป็นส่ิงก่อสร้าง 1 รายการ ,  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 20  รายการ ,  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4  รายการ (*)
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบผูกพัน

ข้ามปีตามมาตรา 23 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      

งบประมาณ

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ งปม.ทั้งสิ้น ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2558

ผลผลิต / โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ เริ่มต้น-สิ้นสุด จัดสรรให้ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปีต่อๆ ไป

รวมทัง้สิ้น 518.0000 75.9360 51.8000 24.1360 40.3550 182.8540 218.8550 -

ผลผลิต : การวจิัยและพัฒนาระบบวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวตักรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

        1. งบรายจ่าย : งบลงทุน

            (1) อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  2557  ถึง 2561 518.0000 75.9360 51.8000 24.1360 40.3550 182.8540 218.8550 - เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของ

ประเทศในสาขามาตรวทิยา

รังสีก่อไอออน ใช้ในการอ้างอิง

และสอบเทียบมาตรฐาน

เคร่ืองมือวดัทีใ่ช้ในด้านรังสี

เพือ่การตรวจวนิิจฉัยและ

การรักษาพยาบาล รวมทัง้

การศึกษาวจิัยเพือ่น าพลังงาน

ปรมาณูมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างปลอดภัยในกิจการต่างๆ

  หมายเหตุ 1. การผูกพันงบประมาณข้ามปี เป็นไปตามหลักกการทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

2. ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ และทีป่รับปรุงหลังการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณปี พ.ศ. 2559 โดยวงเงินรวมจากเดิม 539.312 ลบ. ซ่ึงเป็นประมาณการ

ตามประกาศข้อตกลงก่อนได้ผู้รับจ้าง และภายหลังกระบวนจัดหาผู้รับจ้างแล้วปรากฏวงเงินตามสัญญารวมทัง้ส้ิน 518 ลบ.

ค าชี้แจง

รายการผูกพันงบประมาณขา้มปีตามมาตรา 23

ส านักงานปรมาณเูพ่ือสันติ
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การแบง่งวดการจ่ายเงนิค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการด้านนิวเคลียรแ์ละรงัสี (ตามสัญญาเลขที่ 54/2558)

0 10

1 60  - ปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ                

 - ก่อสร้างงานก าแพงกันดิน แล้วเสร็จ 20 %

1.8          9,324,000

2 120  - ก่อสร้างงานก าแพงกันดิน แล้วเสร็จ 60 % 2.4        12,432,000

3 180  - ก่อสร้างงานก าแพงกันดิน แล้วเสร็จ 90 %

 - ขุดดินหอ้งใต้ดิน แล้วเสร็จ 20%

2.75        14,245,000

4 240  - ขุดดินหอ้งใต้ดิน แล้วเสร็จ 70 % 2.75        14,245,000

5 300  - ขุดดินหอ้งใต้ดิน แล้วเสร็จ 90 %

 - ท าเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ 40 %

2.75        14,245,000

6 360  - ท าเสาเข็มเจาะ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.75        14,245,000

7 390  - หล่อคอนกรีตฐานราก  ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ   ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.25        16,835,000

8 420  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ  60%

- หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ  60%

3.30        17,094,000

9 450  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ  90%

 - หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ  90%     

 - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นใต้ดิน  แล้วเสร็จ 60%

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นใต้ดิน  แล้วเสร็จ 60%

3.25 16,835,000       

10 480  - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นใต้ดิน  แล้วเสร็จ 90%

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นใต้ดิน  แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

เปน็เงนิ (บาท)งวดที่ ก าหนด

แล้วเสรจ็

 (วัน)

งาน รอ้ยละ

การ

จ่ายเงนิ
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เปน็เงนิ (บาท)งวดที่ ก าหนด

แล้วเสรจ็

 (วัน)

งาน รอ้ยละ

การ

จ่ายเงนิ

11 510  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%

 - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 1  แล้วเสร็จ 90%                 

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 1  แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นใต้ดินถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

12 540  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%

 - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 2  แล้วเสร็จ 90%                 

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 2  แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 1 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

13 570  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%

 - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 3  แล้วเสร็จ 90%                 

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 3  แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 2 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

14 600  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

 - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 4  แล้วเสร็จ 90%                 

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 4  แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 3 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

15 630  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%

- หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 5  แล้วเสร็จ 90%                 

- หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 5  แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 4 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       
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เปน็เงนิ (บาท)งวดที่ ก าหนด

แล้วเสรจ็

 (วัน)

งาน รอ้ยละ

การ

จ่ายเงนิ

16 660  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ 90%

 - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 6  แล้วเสร็จ 90%                 

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 6  แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 5 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

17 690  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ 90%

- หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 7  แล้วเสร็จ 90%                 

- หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 7  แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 6 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

18 720  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ 90%

 - หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 8  แล้วเสร็จ 90%                 

 - หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 8  แล้วเสร็จ 90%                

 - หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 7 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

19 750  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ 90%    

- หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นที่ 9  แล้วเสร็จ 90%                 

- หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นที่ 9  แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 8 ถึงระดับพื้นชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

20 780  - หล่อคอนกรีตคาน  ชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น  ชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตพื้น POST TENTION  ชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ 90%

- หล่อคอนกรีตเสา  ชั้นดาดฟา้  แล้วเสร็จ 90%                 

- หล่อคอนกรีตผนัง  ชั้นดาดฟา้  แล้วเสร็จ 90%                

- หล่อคอนกรีตบนัไดระดับพื้นชั้นที่ 9 ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       
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เปน็เงนิ (บาท)งวดที่ ก าหนด

แล้วเสรจ็

 (วัน)

งาน รอ้ยละ

การ

จ่ายเงนิ

21 805  - ติดต้ังโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคา  แล้วเสร็จ               

 - ก่ออิฐผนังชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ  90%                 

 - หล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทบัหลัง ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ  90%

 - เดินทอ่ประปา, ทอ่เคร่ืองสุขภณัฑ์, ทอ่ระบายน้ าฝน ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้ว

เสร็จ  90%                 

 - เดินทอ่ร้อยสายระบบไฟฟา้ระบบส่ือสารระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ชั้นใต้

ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

22 830  - ก่ออิฐผนังชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ  90%               

 - หล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทบัหลัง ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ  

90%  - เดินทอ่ประปา, ทอ่เคร่ืองสุขภณัฑ์, ทอ่ระบายน้ าฝน ชั้นที่ 5 ถึงชั้น

ดาดฟา้ แล้วเสร็จ  90%                 

 - เดินทอ่ร้อยสายระบบไฟฟา้ระบบส่ือสารระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ 5

 ถึงชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

23 855  - ติดต้ังโครงคร่าวฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ  90%  แล้วเสร็จ   

    - ฉาบปนูภายใน ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 

 90%                

- ตกแต่งผนังบกุระเบื้องเซรามิค กระเบื้องคอนกรีต ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้ว

เสร็จ  90%

3.25 16,835,000       

24 880  - ติดต้ังโครงคร่าวฝ้าเพดาน ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ  90%     - ฉาบ

ปนูภายใน ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้ แล้วเสร็จ  90%  

   - ตกแต่งผนังบกุระเบื้องเซรามิค กระเบื้องคอนกรีต ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้ 

แล้วเสร็จ  90%                

- ตกแต่งผิวพื้นปกูระเบื้องเซรามิค ปแูผ่นหนิขัดส าเร็จ ปหูนิแกรนิต ชั้นใต้ดิน

ถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90% 

- ตกแต่งผิวพื้นขัดหยาบ ท าผิวกรวดล้าง  ปกูระเบื้องดินเผา  ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่

 4 แล้วเสร็จ 90%                

- ติดต้ังบวัเชิงผนัง ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

3.25 16,835,000       

25 905  - ตกแต่งผิวพื้นปกูระเบื้องเซรามิค ปแูผ่นหนิขัดส าเร็จ ปหูนิแกรนิต ชั้นที่ 5 

ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ 90%   

- ตกแต่งผิวพื้นขัดหยาบ ท าผิวกรวดล้าง  ปกูระเบื้องดินเผา ชั้นที่ 5 ถึงชั้น

ดาดฟา้แล้วเสร็จ90%                

- ติดต้ังบวัเชิงผนัง ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%

3.50 18,130,000       
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เปน็เงนิ (บาท)งวดที่ ก าหนด

แล้วเสรจ็

 (วัน)

งาน รอ้ยละ

การ

จ่ายเงนิ

26 930  - ติดต้ังแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%        

 - ติดต้ังประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ยกเวน้กระจก ชั้นใต้ดินถึง

ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%                

- ท าการร้อยสายระบบระบบไฟฟา้ ระบบส่ือสาร  ระบบสัญญาณแจ้งเพลิง

ไหม้    ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%                

- ติดต้ังเคร่ืองสุขภณัฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบหอ้งน้ า - หอ้งส้วม ชั้นใต้ดินถึง

ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

3.45 17,871,000       

27 960  - ติดต้ังแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%         

- ติดต้ังประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ยกเวน้กระจก ชั้นที่ 5 ถึงชั้น

ดาดฟา้แล้วเสร็จ90%                

- ท าการร้อยสายระบบระบบไฟฟา้ ระบบส่ือสาร  ระบบสัญญาณแจ้งเพลิง

ไหม้   ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%                

- ติดต้ังเคร่ืองสุขภณัฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบหอ้งน้ า - หอ้งส้วม ชั้นที่ 5 ถึง

ชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%

3.75 19,425,000       

28 990  - ติดต้ังกระจกประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 

แล้วเสร็จ 90%                 

- ตกแต่งบนัได  ราวบนัได  ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

- ติดต้ังราวจับราวกันตก  ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%    

- ติดต้ังตู้เมนย่อย, LOAD  CENTER  พร้อมอุปกรณ์  ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้ว

เสร็จ 90%                

- ติดต้ังระบบโทรศัพท ์ ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%       

- ติดต้ังระบบสายล่อฟา้ พร้อมอุปกรณ์   ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

- ติดต้ังระบบทวีรีวม ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%

3.75 19,425,000       

29 1020  - ติดต้ังกระจกประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์  ชั้นที่ 5 ถึงชั้น

ดาดฟา้แล้วเสร็จ90%                

- ตกแต่งบนัได  ราวบนัได  ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%  

- ติดต้ังราวจับราวกันตก   ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%   

- ติดต้ังตู้เมนย่อย, LOAD  CENTER  พร้อมอุปกรณ์  ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้

แล้วเสร็จ90%                

- ติดต้ังระบบโทรศัพท ์ ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%

- ติดต้ังระบบสายล่อฟา้ พร้อมอุปกรณ์  ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%

- ติดต้ังระบบทวีรีวม ชั้นที่ 5 ถึงชั้นดาดฟา้แล้วเสร็จ90%

3.75 19,425,000       
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เปน็เงนิ (บาท)งวดที่ ก าหนด

แล้วเสรจ็
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จ่ายเงนิ

30 1050  - ติดต้ังปา้ยชื่อ  ตราสัญลักษณ์  แล้วเสร็จ                

- ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์   ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดต้ังถังดับเพลิงเคมี  แล้วเสร็จ                

- ติดต้ังดวงโคมไฟฟา้ พร้อมอุปกรณ์  ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 4  แล้วเสร็จ 90%     

- พน่สีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ชั้นใต้ดินถึง

ชั้นที่ 4แล้วเสร็จ 90%

4.00 20,720,000       

31 1080  - ติดต้ังดวงโคมไฟฟา้ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 5 ถึงชั้น ดาดฟา้ แล้วเสร็จ 

 - ติดต้ังระบบโสตทศันูปกรณ์ แล้วเสร็จ                 

 - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้  พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ                

 - พน่สีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทาชั้นที่ 5ถึงชั้น

ดาดฟา้แล้วเสร็จ 90%

 - ท าการทดสอบระบบสุขาภบิาล, ระบบไฟฟา้, ระบบโทรศัพท,์ ระบบ

สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบทวีรีวม และระบบต่าง ๆ  จนใช้การได้เรียบร้อย

สมบรูณ์  ทั้งหมดแล้วเสร็จ                

 - นอกจากนี้ใหท้ าการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดใหแ้ล้วเสร็จ

เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทกุประการ

4.05 20,979,000       

31 1080 100.00   518,000,000     

518,000,000      
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตาม         

งบพื้นฐานหน่วยงาน 
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แบบ พฐ.1 

หน่วยปฏบิตั ิ: สบ.,สน.,สส.,สล.,กส.
กิจกรรม : บรหิารจดัการงบรายจา่ยประจ า 

เปา้หมาย พ้ืนที่ วงเงนิ
เชิงปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใช้จา่ย
(ระบหุน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบด าเนินงานพ้ืนฐาน แผน 1,700,000     174,800      208,200      83,500        59,700        166,000      195,050       174,600      178,000      90,200        99,000        135,950      135,000      

ผล -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 

ร้อยละ -                 -                -                -                -                -                -                 -                -                -                -                -                -                

คงเหลือ 1,700,000     174,800      208,200      83,500        59,700        166,000      195,050       174,600      178,000      90,200        99,000        135,950      135,000      

งบด าเนินงาน สบ. แผน บาท 100,000       -            40,000        -            -            30,000        -              -            30,000        -            -            -            -             สบ.

ผล

กจิกรรมที่ 1. ประสานงานระหวา่งประเทศ 100,000        40,000         30,000         30,000         

1 กปท.จัดประชมุ National Workshop on the Logical 
Framework Approach for TC Project Design 16 – 20 
พฤศจิกายน 2015

40,000          

2 กปท.จัดประชมุการจัดท ากรอบความร่วมมือทางวชิาการกบั 
IAEA (CPF) 

30,000          

3 จัดประชมุสัมมนาผู้ประสานงานโครงการฯ กบั IAEA 30,000          

งบด าเนินงาน สน. แผน บาท 100,000       3,000         2,000         5,000         2,000         5,000         69,550         3,000         2,000         3,000         2,000         3,450         -             สน.

ผล

กจิกรรมที่ 1. บริหารจัดการทั่วไป 100,000        3,000          2,000          5,000          2,000          5,000          69,550          3,000          2,000          3,000          2,000          3,450          

1 ค่าตรวจประเมินใหม่ และค่าใบรับรอง ISO 9001 : 2008 
(เนือ่งจากใบรับรองเดิมมีอาย ุต้ังแต่ มี .ค. 2556 - มี.ค. 2559)

69,550          

2 ค่าวสัดุส านักงาน 30,450          

งบด าเนินงาน สส. แผน บาท กทม. และ 300,000       20,000        20,000        10,000        -            -            50,000         70,000        20,000        60,000        50,000        -            -             สส.
ผล ต่างจังหวดั

กจิกรรมที่ 1. งานสนับสนุนพื้นฐาน 300,000        20,000         20,000         10,000         50,000          70,000         20,000         60,000         50,000         
1 เกบ็ตัวอยา่งน้ าทะเลและอาหารสด 200,000        

2 วสัดุทดลองวทิยาศาสตร์ 100,000        

งบด าเนินงาน สล. แผน บาท 1,000,000      151,800 126,200 38,500 47,700 109,000 55,500 81,600 106,000 16,700 15,000 117,000 135,000  สล.
ผล

กจิกรรมที่ 1. บริหารจัดการทั่วไป 1,000,000      151,800 126,200 38,500 47,700 109,000 55,500 81,600 106,000 16,700 15,000 117,000 135,000

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 93,300          13,000.00     12,700.00     12,700.00     30,300.00      12,600.00     12,000.00     

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 411,000        13,800.00     95,000.00     5,000.00      20,000.00     90,000.00     6,200.00        91,000.00     90,000.00     

3 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซม 27,000          20,000.00     1,500.00      3,500.00      2,000.00        

4 จ้างเหมาบริการ 270,000        105,000.00   15,000.00     15,000.00     15,000.00     15,000.00     15,000.00      15,000.00     15,000.00     15,000.00     15,000.00     15,000.00     15,000.00     

5 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 16,000          8,000.00      4,000.00      4,000.00      

6 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพธิกีาร 5,700            2,000.00      2,000.00        1,700.00      

7 จัดงานพธิถีวายสัตยป์ฏญิาณ 7,000            7,000.00      

 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบพ้ืนฐานตามนโยบายจัดสรร)

วธิีการ/ขัน้ตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

1 คร้ัง  

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 คร้ัง  

1 คร้ัง  

1 คร้ัง  

1 คร้ัง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

หน้า 122



แบบ พฐ.1 

หน่วยปฏบิตั ิ: สบ.,สน.,สส.,สล.,กส.
กิจกรรม : บรหิารจดัการงบรายจา่ยประจ า 

เปา้หมาย พ้ืนที่ วงเงนิ
เชิงปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใช้จา่ย
(ระบหุน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบพ้ืนฐานตามนโยบายจัดสรร)

วธิีการ/ขัน้ตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน
8 จัดงานวนัสถาปนา ปส. 50,000          50,000.00     

9 จัดประชมุถา่ยทอดประสบการณ์จากขา้ราชการอาวโุสและ
แสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษยีณอายรุาชการ

120,000        120,000.00   

งบด าเนินงาน กส. แผน บาท 200,000       -            20,000        30,000        10,000        22,000        20,000         20,000        20,000        10,500        32,000        15,500        -             กส.
ผล

กจิกรรมที่ 1. บริหารจัดการทั่วไป 200,000        20,000         30,000         10,000         22,000         20,000          20,000         20,000         10,500         32,000         15,500         

1 ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พกัและค่าพาหนะเหมาจ่ายส าหรับเดินทางไป
ราชการต่างจังหวดั

90,000          

2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000          

3 ค่าลงทะเบียน ประชมุ อบรม สัมมนา 25,000          

4 ค่าวสัดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 28,000          

5 วสัดุไฟฟา้และอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 2,000            

6 วสัดุส านักงานทั่วไป 25,000          

หมายเหต ุ: วงเงินค่าใชจ้่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกถวัจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกีย่วขอ้ง

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

เดือน พ.ย.58 - ส.ค.59 

หน้า 223



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการด าเนินงานของ ปส.  

ในภูมิภาค 
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แผนการฝึกอบรม 
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สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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หน่วย : ล้านบาท

คิดเปน็

   งบด ำเนินงำน/

   งบรำยจำ่ยอ่ืน
งบลงทุน รวม รอ้ยละ

รวมงบประมำณทัง้สิน้         23.4485         82.9236       106.3721 100.00

ยทุธศำสตร ์1 : กำรผลกัดนันโยบำยและแผนยทุธศำสตรด์ำ้นพลงังำนปรมำณูของประเทศ           0.2144               -               0.2144 0.20

1.1 โครงการขบัเคล่ือนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาด้านพลังงานปรมาณูของ

ประเทศไปสู่การปฏบิัติ

           0.2144

ยทุธศำสตร ์2 : กำรพัฒนำสมรรถนะและประสทิธภิำพระบบกำรก ำกับดแูลควำมปลอดภยั

จำกพลงังำนปรมำณู

        17.3939         82.9236       100.3175 94.31

2.1 โครงการอาคารปฏบิัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี            1.1820          40.3550         41.5370

2.2 โครงการพฒันาเครือขา่ยเฝ้าระวงัภยัทางนิวเคลียร์และรังสี            1.7680           1.7680

2.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจดัการเหตุฉกุเฉนิทางนิวเคลียร์และรังสี            1.0152            8.8550           9.8702

2.4 โครงการศูนยป์รมาณูเพือ่สันติประจ าภมูิภาค            2.4140            4.4000           6.8140

2.5 โครงการตรวจพสูิจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี            1.1708            1.1334           2.3042

2.6 โครงการพฒันาการก ากบัดูแลวสัดุกมัมันตรังสีตามลักษณะการใช้งาน            0.3604           0.3604

2.7 โครงการพฒันาระบบก ากบัดูแลความปลอดภยัการใช้พลังงานปรมาณูทางการแพทย์            0.9818           0.9818

2.8 โครงการพฒันาระบบก ากบัดูแลการจดัการกากกมัมันตรังสีของประเทศไทย            0.6849           0.6849

2.9 โครงการพฒันามาตรวดัรังสีทางชีววทิยาของประเทศ            0.9588            8.6345           9.5933

2.10 โครงการพฒันาระบบก ากบัดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์            0.5649            0.6284           1.1933

2.11 โครงการจดัต้ังศูนยพ์ฒันาบุคลากรด้านความปลอดภยันิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาติ            1.6575           1.6575

2.12 โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเขา้ การส่งออก การน า

ผ่าน และโลจสิติกส์ ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ Thailand National Single Window

           2.2134           2.2134

2.13 โครงการก ากบัดูแลความปลอดภยัการขนส่งวสัดุกมัมันตรังสีส าหรับวสัดุกมัมันตรังสีที่

เป็นอนัตรายมากถงึเป็นอนัตรายสูงสุด

           0.3358           0.3358

2.14 โครงการความร่วมมือกบั EU เพือ่การเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธภิาพของการ

ก ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณู

           0.1058           0.1058

2.15 โครงการด าเนินการคลินิกใบอนุญาต            0.6928           0.6928

2.16 โครงการศูนยเ์ฝ้าระวงัภยัทางรังสีในส่ิงแวดล้อมแหง่อาเซียน (ASEAN Environmental 

Radiation Monitoring Center) ระยะที ่1 (2559-2561): ศูนยข์อ้มูลทางรังสีในส่ิงแวดล้อม

แหง่อาเซียน (ASEAN Environmental Radiation Data Center)

         18.9173         18.9173

2.17 โครงการประกนัคุณภาพการฉายรังสีในโรงงานฉายรังสี            0.6161           0.6161

2.18 โครงการพทิักษ์และรักษาความมัน่คงปลอดภยัวสัดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธสัิญญาไม่แพร่

ขยายอาวธุนิวเคลียร์

           0.6717           0.6717

สรปุงบประมำณโครงกำรตำมยุทธศำสตร ์ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2559

หน่วยงำน ส ำนักงำนปรมำณเูพ่ือสันติ

ณ วนัที ่7 กรกฎำคม 2558

รำยละเอียดงบประมำณตำมยทุธศำสตร ์ปส. โครงกำรป ี2559
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หน่วย : ล้านบาท

คิดเปน็

   งบด ำเนินงำน/

   งบรำยจำ่ยอ่ืน
งบลงทุน รวม รอ้ยละ

รำยละเอียดงบประมำณตำมยทุธศำสตร ์ปส. โครงกำรป ี2559

ยทุธศำสตร ์3 : กำรเสรมิสรำ้งกำรบรหิำรจัดกำรและกำรบรกิำรทีด่ขีององค์กร               -                   -                   -     0.00

              -     

ยทุธศำสตร ์4 : กำรเสรมิสรำ้งควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศและกำรด ำเนินกำรตำม

พันธกรณีระหวำ่งประเทศ

          1.1408               -               1.1408 1.07

4.1 โครงการส่งเสริมและพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการก ากบัดูแล

ความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)

           1.1408           1.1408

ยทุธศำสตร ์5 : กำรสง่เสรมิกำรประชำสมัพันธแ์ละกำรสรำ้งควำมตระหนักเชงิรกุดำ้น

พลงังำนปรมำณู

          4.6994               -               4.6994 4.42

5.1 โครงการสร้างความตระหนักด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีิวเคลียร์            2.4053           2.4053

5.2 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบันิวเคลียร์            2.2941           2.2941

              -     
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ส่วนที่ 2   โครงการบูรณาการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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กลุ่มที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียม

ความพร้อมฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
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แบบ ผบ. 1/1

หน่วยปฏบิัต ิ: สร. สส. ศปส.
กลุ่มที่ 1  โครงการเฝ้าระวังภยัและเตรยีมความพรอ้มฉกุเฉนิทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มที่ 1 โครงการเฝ้าระวังภยัและเตรยีมความพรอ้มฉกุเฉนิทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี แผนเงิน กทม. 37,169,500     1,072,000    781,900      6,259,820    275,320      710,660      25,880,600   180,640      710,320      194,400      269,640      691,200      143,000       สร.สส.ศปส.

ผล และต่างจังหวัด -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
ร้อยละ -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
คงเหลือ 37,169,500     1,072,000    781,900      6,259,820    275,320      710,660      25,880,600   180,640      710,320      194,400      269,640      691,200      143,000      
แผนเงิน ปส. 18,917,300     -                -                2,452,500    -                -                15,600,800   -                355,800      -                -                508,200      -                 สส.

ผล ระนอง และ ชุมพร -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
ร้อยละ -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
คงเหลือ 18,917,300     -                -                2,452,500    -                -                15,600,800   -                355,800      -                -                508,200      -                

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5               10              30              40              50              70               75              80              85              90              100            100            
ผล

งบลงทุน - จัดหาครภุณัฑ์ แผน บาท 18,917,300     -                -                2,452,500    -                -                15,600,800   -                355,800      -                -                508,200      -                
ผล

1. ระบบวิเคราะหรั์งสีแอลฟา-บตีาชนิดระดับรังสีพืน้หลังต  า 1 ระบบ 9,900,800       9900800

2. ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมม่าใต้น้ า 2 ระบบ ( ติดต้ัง จ.ระนอง,และชุมพร) ระนอง และ ชุมพร 4,300,000       4300000

3. โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในสิ งแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีบน
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์สื อสารเคลื อนที   1 โปรแกรม

1,016,500       152500 355800 508200

4. ชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ าแบบเคลื อนที  1 ชุด 2,300,000       2300000

5. โปรแกรมส าหรับวิเคราะห ์Geostatistic  Analysis 1 โปรแกรม 1,400,000       1400000

โครงการ 1.2 : โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพการบรหิารจัดการเหตฉุกุเฉนิทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี แผนเงิน ปส. 9,870,200       -                423,300      3,415,000    -                411,900      5,570,000     -                -                -                50,000        -                -                 สร.สส.

ผล ระนอง และ น่าน -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
ร้อยละ -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
คงเหลือ 9,870,200       -                423,300      3,415,000    -                411,900      5,570,000     -                -                -                50,000        -                -                

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน -                5               25              25              45              45               45              98              98              100            100            100            
ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 1,015,200       -             423,300      -             -             411,900      130,000        -             -             -             50,000        -             -             
ผล

91,400           11,400        30,000          50,000        

1.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและบริหารจัดการโครงการ 11,400           11400

1.2 บ ารุงรักษาเครื องมือและอุปกรณ์ประจ ารถฉุกเฉินทางรังสี 30,000           30000

1.3 จ่ายค่าประกันภยัยานพาหนะฉุกเฉินทางรังสี 2 คัน 50,000           50000

ระนอง และ น่าน 823,800          411,900      411,900      

กิจกรรมที  3. ด าเนินงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์  (กวน./สส.) 100,000          100,000         จัดสรรให้ กวน.

จัดหาวัสดุไฟฟา้ อุปกรณ์หวัวัดรังสีส าหรับงานพฒันาและซ่อมบ ารุง 100,000          
งบลงทุน - จัดหาครภุณัฑ์ แผน บาท 8,855,000       -             -             3,415,000    -             -             5,440,000     -             -             -             -             -             -             

ผล
1. ระบบวิเคราะหแ์กมมาสเปคโตรเมทรี หวัวัด HPGe 35%  1 ระบบ 4,240,000        มีการจดัหาสาร

กมัมันตรังสี ซึ งต้องมี

ขั้นตอนการขออนญุาต

กิจกรรมที  2. จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมปฏบิติัการเรื อง การปฏบิติังานในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (2 คร้ังๆละ 411,900 บาท)

/โครงการ/งาน

หมายเหตุ

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
วิธีการ/ขั้นตอน/

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที  1. การด าเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

โครงการ 1.1  : โครงการศูนย์เฝ้าระวังภยัทางรงัสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน ระยะที่ 1 
(2559-2561) : ศูนย์ขอ้มูลทางรงัสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental 
Radiation Data Center)

ร้อยละ (สะสม)

ร้อยละ (สะสม)

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย
งวด 1 

เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย 

ติดตั้ง & 
ทดสอบ 

ติดตั้ง & ทดสอบ 

ติดตั้ง & ทดสอบ 

ติดตั้ง & 
ทดสอบ 

เบิกจ่าย
งวด 2 

เบิกจ่าย
งวด 3 

ติดตั้ง & 
ทดสอบ 

ติดตั้ง & 
ทดสอบ 

ติดตั้ง & 
ทดสอบ 
(ระนอง) 

ติดตั้ง & 
ทดสอบ 
(ชุมพร) 

ลงนาม 

ส่งมอบ & 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ขอใบอนุญาตน าเข้าจาก ปส 

ระนอง น่าน 

ลงนาม 
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แบบ ผบ. 1/1

หน่วยปฏบิัต ิ: สร. สส. ศปส.
กลุ่มที่ 1  โครงการเฝ้าระวังภยัและเตรยีมความพรอ้มฉกุเฉนิทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย./โครงการ/งาน

หมายเหตุ

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
วิธีการ/ขั้นตอน/

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

2. เครื องวัดรังสีภาคสนาม จ านวน 5 ชุด 850,000          จดัซ้ือในคราวเดียวกนั 

2-5 และ 7-9

3. ระบบวิเคราะหน์ิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหวัวัดนิวตรอนแบบสะพายหลัง พร้อมระบบ
แสดงพกิัดแผนที  1 ระบบ

1,150,000       จดัซ้ือในคราวเดียวกนั 

2-5 และ 7-10

4. เครื องบนิไร้คนขับพร้อมกล้องแบบ HD และระบบพกิัดแผนที  จ านวน 2 ชุด 160,000          จดัซ้ือในคราวเดียวกนั 

2-5 และ 7-11

5. เครื องบนัทกึรังสีประจ าตัวบคุคล  (Personal Dosimeter)  จ านวน 5 ชุด 420,000          จดัซ้ือในคราวเดียวกนั 

2-5 และ 7-12

6. เครื องเก็บตัวอย่างอากาศ 1 ชุด 1,200,000        มีการจดัหาสาร

กมัมันตรังสี ซึ งต้องมี

ขั้นตอนการขออนญุาต

7. ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างสิ งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อมติดต้ัง 1 ชุด 560,000          จดัซ้ือในคราวเดียวกนั 

2-5 และ 7-10

8. ระบบประมวลผลและรับส่งข้อมูลศูนย์ปฏบิติัการตรวจวัดรังสีในสิ งแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน
ทางรังสี 1 ระบบ

75,000           จดัซ้ือในคราวเดียวกนั 

2-5 และ 7-10

9. ระบบสื อสารและรับสัญญาณดาวเทยีมประจ าศูนย์เคลื อนที  1 ระบบ 200,000          จดัซ้ือในคราวเดียวกนั 

2-5 และ 7-10

โครงการ 1.3 : โครงการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันตปิระจ าภมูิภาค แผนเงิน บาท กทม. 6,614,000       143,000      218,000      341,000       143,000      143,000      4,603,000     143,000      273,000      143,000      168,000      153,000      143,000       ศปส.

ผล และต่างจังหวัด -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
ร้อยละ -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
คงเหลือ 6,614,000       143,000      218,000      341,000       143,000      143,000      4,603,000     143,000      273,000      143,000      168,000      153,000      143,000      

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              20              30              40              50              60               70              80              85              90              95              100            
ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 2,214,000       143,000      218,000      341,000       143,000      143,000      203,000        143,000      273,000      143,000      168,000      153,000      143,000      
ผล

กิจกรรมที  1. บริหารจัดการ 1,698,000       

1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ประจ าศูนย์ปรมาณูภมูิภาคและ ปส. 1,620,000       

2. การจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 78,000           

กิจกรรมที  2. กิจกรรมก ากับดูแลความปลอดภยัฯ 236,000          

1. ฝึกอบรมการใช้ระบบที เกี ยวข้องกับการด าเนินงานของ ปส.  (1คร้ังที  ปส.) ปส. 140,000          

2. การเข้าร่วมกิจกรรม ศวภ. (ภมูิภาค) ต่างจังหวัด 96,000           

ปส. 130,000          

กิจกรรมที  4. กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 50,000           

1. การจัดท าของที ระลึก 40,000           

2. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 10,000           

กิจกรรมที  5. การติดตามและประเมินผล (4 คร้ัง 4 ศูนย์ภาค) ศปส. 4 จังหวัด 100,000           ศปส. ส่วนภูมิภาค

งบลงทุน - จัดหาครภุณัฑ์ แผน บาท 4,400,000       4,400,000     
ผล

เครื องวิเคราะหรั์งสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระเปา๋หิ้ว(identiFINDER) จ านวน 4 ชุด 4,400,000        ศปส. ส่วนภูมิภาค

กิจกรรมย่อย 1.4 : โครงการพัฒนาเครอืขา่ยเฝ้าระวังภยัทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี แผนเงิน ร้อยละ กทม. 1,768,000       929,000      140,600      51,320        132,320      155,760      106,800        37,640        81,520        51,400        51,640        30,000        -                 สส.

กิจกรรมที  3. การประชุมเชิงปฏบิติัการเรื องการบรูณาการการก ากับดูแลความปลอดภยัจากการใช้
พลังงานปรมาณูในภมูิภาค (1 คร้ังที  ปส.)

ร้อยละ (สะสม)

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

 เชียงใหม ่
ขอนแก่น
ระยอง 

สงขลา 

ลงนาม ส่งมอบ เบิกจ่าย 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง 

จัดจ้าง เบิกจ่าย 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ลงนาม ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ส่งมอบ & 
เบิกจ่าย 

ขอใบอนุญาตน าเข้าจาก ปส 

จัดจ้าง เบิกจ่าย 

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 
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แบบ ผบ. 1/1

หน่วยปฏบิัต ิ: สร. สส. ศปส.
กลุ่มที่ 1  โครงการเฝ้าระวังภยัและเตรยีมความพรอ้มฉกุเฉนิทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย./โครงการ/งาน

หมายเหตุ

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
วิธีการ/ขั้นตอน/

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ผล และต่างจังหวัด -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
ร้อยละ -                   -                -                -                 -                -                -                  -                -                -                -                -                -                
คงเหลือ 1,768,000       929,000      140,600      51,320        132,320      155,760      106,800        37,640        81,520        51,400        51,640        30,000        -                

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              20              30              40              50              60               70              80              85              90              95              100            
ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 1,768,000       929,000      140,600      51,320        132,320      155,760      106,800        37,640        81,520        51,400        51,640        30,000        -             
ผล

 กิจกรรมที  1 การปฏบิติังานสถานีเครือข่ายเฝ้าระวังภยัทางนิวเคลียร์และรังสี 1,650,800             929,000       125,600          36,320       109,920       155,760           76,800         37,640         59,120         39,000         51,640         30,000                 - 

1.1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ดูแลทั้ง 20 สถานี ทั วประเทศ 924,000          

1.2. ค่าจัดส่ง TLD  ไปยัง 54 สถานี ทั วประเทศ สถานีละ 1200 บาท 64,800           

1.3. ประสานงาน ใหข้้อมูล และส ารวจพืน้ที ส าหรับติดต้ังสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีใต้น้ าที  
ชุมพร และระนอง (ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที พกั และค่ายานพาหนะ)

ชุมพร และระนอง 40,800           

1.4 ส ารวจรังสี ซ่อมบ ารุงและปรับเทยีบสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีในภาคตะวันตก ได้แก่ 
กาญจนบรีุ (ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์บ ารุงรักษาสถานี)

กาญจนบุรี 21,320           

1.5 ส ารวจรังสี ซ่อมบ ารุงและปรับเทยีบสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีในภาคเหนือ ได้แก่ ตาก 
พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ (ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์บ ารุงรักษา
สถานี)

ตาก พะเยา 

เชียงราย และ

เชียงใหม่

89,920           

1.6 ส ารวจรังสี ซ่อมบ ารุงและปรับเทยีบสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีในภาคใต้ ได้แก่ เพชรบรีุ 
ระนอง ภเูก็ต (ใต้น้ าและอากาศ) และสงขลา (ใต้น้ าและอากาศ) (ค่าเดินทางไปราชการ
ต่างจังหวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์บ ารุงรักษาสถานี และค่าจ้างเหมานักประดาน้ า)

เพชรบุรี ระนอง 

ภูเก็ต สงขลา
153,240          

1.7 ส ารวจรังสี ซ่อมบ ารุงและปรับเทยีบสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีในภาคตะวันออก ได้แก่ 
ตราด และระยอง(ใต้น้ าและอากาศ) (ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์
บ ารุงรักษาสถานี และค่าจ้างเหมานักประดาน้ า)

ตราด และระยอง 97,440           

1.8 ส ารวจรังสี ซ่อมบ ารุงและปรับเทยีบสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีรอบสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี (ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์บ ารุงรักษาสถานี)

53,280           

1.9 ติดต้ังและตรวจรับสถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีใต้น้ าที ชุมพร และระนอง ชุมพร,ระนอง 39,000           

1.10 วิเคราะหแ์ละประเมินค่าปริมาณรังสีในสิ งแวดล้อม (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้เก็บ
ตัวอย่าง วิเคราะหแ์ละประเมินผล)

137,000          

1.11 ดูแลหน่วยปฏบิติัการตรวจวัดรังสีในสิ งแวดล้อมเคลื อนที 30,000           

กิจกรรมที  2 พฒันาระบบสื อสารและฐานข้อมูลเฝ้าระวังภยัทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ งแวดล้อม 50,000                           -                 -          15,000         10,000                 -           15,000                 -         10,000                 -                 -                 -                 - 

2.1 พฒันาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังภยัทางนิวคลียร์และรังสีในสิ งแวดล้อม (ค่าวัสดุ
คอมพวิเตอร์)

30,000           

2.2 ปรับปรุงระบบสื อสารอินเตอร์เน็ตของศูนย์ข้อมูล เพื อรับข้อมูลปริมาณรังสีในสิ งแวดล้อม
 (ค่าวัสดุอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์)

20,000           

กิจกรรมที  3 พฒันาระบบตรวจวัดรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ขนาดเล็ก 67,200                           -         15,000                  -         12,400                 -           15,000                 -         12,400         12,400                 -                 -                 - 

3.1. ค่าจัดซ้ือหวัวัด GM และอุปกรณ์ประกอบอื นๆ 30,000           

3.2. ค่าเดินทาง และที พกัในการส ารวจพืน้ที ติดต้ัง อยู่ระหว่างส ารวจ

พื้นที 
37,200           

หมายเหต ุ: วงเงินรายการหมวดงบด าเนินงานสามารถเบกิถัวจ่ายได้ตามระเบยีบที เกี ยวข้อง

ร้อยละ (สะสม)

ตาก พะเยา เชียงราย 
เชียงใหม ่

ชุมพร ,
ระนอง 

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

กาญจนบุรี 

เพชรบุรี 
ระนอง 

ภูเก็ต สงขลา 

ตราด ระยอง 

ชุมพร 
ระนอง 
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1. ชื่อโครงการ 
 ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental Radiation Monitoring 
Center) ระยะที่ 1 (2559 - 2561) : ศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental 
Radiation Data Center)  

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้นในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม การศึกษาวิจัย และด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ได้มี
แผนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนและการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเหล่านั้น รวมถึงภาวะโลกร้อนที่
ก าลังส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ซึ่งการน าเอาวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องก าเนิดรังสีชนิดต่างๆ มา
ใช้งานนั้นจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการใช้งานให้เกิดความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงผลกระทบทาง
รังสีที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เกิดการ
รั่วไหลของสารรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนดังกล่าวจะส่งผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากสารรังสีสามารถ
เคลื่อนที่จากแหล่งที่รั่วไหลไปได้ไกลด้วยการพัดพาไปตามกระแสลม น้ าใต้ดิน แม่น้ า หรือทะเล เป็นต้น ส่งผลให้
เกิดการปนเปื้อนทางรังสีขึ้นในหลายพ้ืนที่หรือแม้กระทั่งในหลายประเทศที่อยู่ใกล้เคียง ตัวอย่างเช่นในกรณีของ
อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิล ในสหภาพโซเวียตเดิม ในปี ค.ศ. 1986 ก่อให้เกิดการปนเปื้อนทาง
รังสีในสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศในทวีปยุโรปมาจนถึงปัจจุบัน และอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกูชิมา
ไดอิจิ ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.2011 ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนทางรังสีทั้งในอากาศและน้ าทะเลในหลายประเทศทั้ง
ในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค เป็นต้น 
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 สิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนทางรังสีก็มีแนวโน้มที่จะได้รับ
ปริมาณรังสีสูงตามไปด้วยทั้งจากการได้รับโดยตรง การหายใจ และการบริโภคอาหารที่เปื้อนรั งสี หากหน่วยงาน
ก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูไม่มีความพร้อมและมาตรการการเฝ้าระวังภัยทางรังสี การตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสี ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  

ประกอบกับได้มีการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจากหน่วยงานก ากับดูแลการใช้พลังงาน
ปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน จ านวน 9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศบรูไน ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม) ภายใต้กรอบการ
ด าเนินงานของ ASEANTOM (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy) ในปี ค.ศ. 2014 
ณ ประเทศไทย ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อม(ASEAN Environmental 
Radiation Monitoring Center) และศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (ASEAN Environmental 
Radiation Data Center) โดยที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าการจัดตั้งศูนย์รังสีในสิ่งแวดล้อมและศูนย์ข้อมูลทาง
รังสีในสิ่งแวดล้อมของอาเซียน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังภัยทางรังสีจาก
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ข้อมูลกัมมันตภาพรังสีและปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานและเทคนิคการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือใช้ในการประเมินผล
กระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และทางเทคนิคแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดย
จะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (2559 - 2562) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อม
แห่งอาเซียน (ASEAN Environmental Radiation Data Center) ระยะที่ 2 (2563 - 2566) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง
ภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental Radiation Monitoring Center) เพ่ือรองรับ
การเฝ้าระวัง การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีจากการใช้ประโยชน์ของ
นิวเคลียร์และรังสีในรูปแบบต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต                       

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental Radiation 

Data Center) 
 4.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 4.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศให้มากยิ่งข้ึน 
 4.4 เพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี และปริมาณรังสี รวมถึงการ

ประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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 4.5 เพ่ือให้ได้ข้อมูลกัมมันตภาพรังสี และปริมาณรังสีที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส าหรับการจัดท า

ฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศ และสนับสนุนข้อมูลให้กับฐานข้อมูลระดับภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก และระดับนานาชาติ 

 4.6 เพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่มีมาตรฐานรองรับต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดเกณฑ์ความ
ปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทยทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

 4.7 เพ่ือพัฒนาไปสู่ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental 
Radiation Monitoring Center) 

 4.8 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 1. ประชาชนไทย 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน กฏระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติในการในการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของประเทศไทย  
4. หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

พ้ืนที่เป้าหมาย ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแตตุ่ลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่ง
อาเซียน (ภายใต้กรอบ ASEANTOM)  

    

2. พัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีในสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO   

    

3. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและสถานีเฝ้าระวังภัย
ทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 

4. วิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม     
5. พัฒนาเทคนิคเคมีรังสีหรือเทคนิคอย่างเร็วใน
การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

    

6. พัฒนาการประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบ
ทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทย 

    

7. พัฒนาฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมและแผน
ที่ระดับกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

    

8. จัดการประชุมเชิงวิชาการ/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ฝึกอบรมเครือข่ายการตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดล้อมภายในภูมิภาคอาเซียน 

  
 

  
 

9. จัดการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ  

    

10. จัดการฝึกอบรม/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซฟิิก ร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

    

11. การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับประเทศ 

    

12. การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับและนานาชาติ 

    

13. ประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

    

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ภายใต้กรอบ 
ASEANTOM)  

จ านวนศูนย์ข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน 

จ านวน 1 
ศูนย ์

4 ปี 

2. พัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีใน
สิ่งแวดล้อมให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO   

จ านวนเทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 

จ านวน 2 
เทคนิค 

4 ปี 
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3. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 

จ านวนสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่
ติดตั้งเพ่ิม 

จ านวน 40 
สถานี 

4 ปี 

4. วิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

จ านวนตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 800 
การวิเคราะห์ 

4 ปี 

5. พัฒนาเทคนิคเคมีรังสีหรือเทคนิค
อย่างเร็วในการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

จ านวนเทคนิคเคมีรังสีในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการทดสอบกับ
วัสดุอ้างอิงหรือการทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ 

จ านวน 2 
เทคนิค 

4 ปี 

6. พัฒนาการประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนไทย 

จ านวนสิ่งมีชีวิตของประเทศไทยที่
น ามาท าการศึกษาการสะสมสาร
รังสี 

จ านวน 4 
ชนิด 

4 ปี 

7. พัฒนาฐานข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมและแผนที่ระดับ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 

ระบบฐานข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ
ไทย และแผนที่ระดับ
กัมมันตภาพรังสีในอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน 

จ านวน 1 
ระบบ 

4 ปี 

8. จัดการประชุมเชิงวิชาการ/การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม
เครือข่ายการตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดล้อมภายในภูมิภาคอาเซียน 

จ านวนครั้งของการจัดการประชุม
เชิงวิชาการ/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การฝึกอบรม 

จ านวน 2 ครั้ง 4 ปี 

9. จัดการฝึกอบรม/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ  

จ านวนครั้งของการจัดการ
ฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จ านวน 2 ครั้ง 4 ปี 

10. จัดการฝึกอบรม/การประชุม/การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
เอเซีย - แปซิฟิก ร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

จ านวนครั้งของการจัดการ
ฝึกอบรม/การประชุม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

จ านวน 2 ครั้ง 4 ปี 

11. การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับประเทศ 

จ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับประเทศ 

จ านวน 4 
เรื่อง 

4 ปี 
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12. การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

จ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

จ านวน 2 
เรื่อง 

4 ปี 

13. ประเมินและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

จ านวนรายงานผลการประเมิน
โครงการ 

จ านวน 1 เล่ม 1 ปี 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

1. ความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีใน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

1. ข้อมูลระดับรังสีแกมมาจาก
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

1. ข้อมูลระดับรังสีแกมมา
จากสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนไม่ต่ ากว่า 4 ประเทศ 

4 ป ี

2. สิ่งแวดล้อมและประชาชนไทย
ได้รับการป้องกันอันตรายหรือ
ผลกระทบทางรังสีจากกิจกรรม
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ 

1. ปริมาณรังสีที่สิ่งมีชีวิตได้รับ
จะต้องไม่เกินเกณฑ์ความ
ปลอดภัยที่ยอมรับกันในระดับ
สากล 

1. ค่าปริมาณรังสีที่สิ่งมีชีวิต
ได้รับต่อปี 
 
 

4 ป ี

3. ระบบการเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. สามารถแจ้งเตือนระดับรังสี
แกมมาในสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีที่เกิดการรั่วไหล
ของสารกัมมันตรังสี 

1. สามารถวิเคราะห์ชนิดของ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีได้อย่าง
รวดเร็ว 

4 ป ี

4. บุคลากรของประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจวัด
ปริมาณกัมมันตภาพรังสี การ
ประเมินปริมาณรังสี และการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนบุคลากรของประเทศ
ไทยที่ผ่านการฝึกอบรมใน
ระดับประเทศ 
2. จ านวนบุคลากรของประเทศ
ไทยและประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมในระดับภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิค  

1. จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน 
 
2. จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 

4 ป ี
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นางสุชิน อุดมสมพร ให้ค าปรึกษาการด าเนนิการในโครงการ 

หัวหน้าโครงการ นายยุทธนา ตุ้มน้อย บริหารการด าเนินการในโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นายไมตรี ศรียา 
นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 
นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร 
นางสาวสุภัทรา วิเศษพจนกิจ  
นางสุนทรี แก้วผลึก 
นางเฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร 
นายสมบูรณ์ โตอุชนม์ 
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ 
นายไพบูรณ์ เชื้อประทุม 
นายพิพัฒน์ ตามชัยภูมิ 
นายอภิชาติ กงเพชร 
นางสาวอนงค์ ชื่นสมบัติ 
นายจิระพงค์ รอดภาษา 
นางสาวทัศนีย์ สายเงิน 
นางณัชกานต์ นาคแก้ว 
นายชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว 
นายรุ่งศักดิ์ สุวรรณกลาง 

ด าเนินการในกจิกรรมต่างๆของ
โครงการ 

 
10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์ข้อมลูทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่ง
อาเซียน (ภายใต้กรอบ ASEANTOM) 
1. วัสดุส านักงาน 
   1.1 เครื่องเขียน แฟ้มเอกสาร 
   1.2 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. วัสดุคอมพิวเตอร ์
   2.1 หมึกพิมพ์ 
   2.2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

- 
 
 
 

84,560 
 

14,560 
 
 

70,000 

84,560 
 

14,560 
 
 

70,000 

84,560 
 

14,560 
 
 

70,000 
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กิจกรรม 2559 2560 2561 2562 

   2.3 อุปกรณ์ส ารองไฟ 
   2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีในสิ่งแวดล้อมให้
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
1. จ้างเหมาบริการ 
   1.1 ปรับเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
   1.2 ปรับเทียบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว 
2. วัสดุวิทยาศาสตร ์
   2.1 เสื้อกราวด์ใช้ในห้องปฏิบัตกิาร 
   2.2 ถุงมือ และรองเท้าใช้ในห้องปฏิบัติการ 
   2.3 สารเคม ี
   - สารเคมีงานวิเคราะห์ Cs-137 ด้วยเทคนิคการ
ตกตะกอนร่วม เช่น AMP CsCl เกลือน้ าทะเลสังเคราะห์ 
เป็นต้น 
   2.4 เครื่องแก้ว 
   - เครื่องแก้วงานวิเคราะห์ Cs-137 ด้วยเทคนิคการ
ตกตะกอนร่วม เช่น บีกเกอร์แก้วขนาดต่างๆ จานวัดรังสี 
เป็นต้น 
   2.5 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระดาษกรอง ภาชนะบรรจุ 
ตัวอย่าง เทอร์โมมเิตอร์ อุปกรณ์วดัค่าความช้ืน อุปกรณ์
กวนตัวอย่าง เป็นต้น 
3. ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์
4. การเข้าร่วมทดสอบความช านาญในการวัดกับทบวงการฯ 
หรือหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐาน 
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กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพเครือขา่ยและสถานีเฝ้าระวังภัย
ทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 
1. จ้างเหมาบริการ 
   1.1 ดูแลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรงัสีและค่าจัดส่งตัวอย่าง 
จ านวน 19 สถาน ี
2. วัสดุวิทยาศาสตร ์
   2.1 กระดาษกรอง 
   2.2 ขวดเก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังส ี
   2.3 จานวัดรังสี 
   2.4 ตลับบรรจุ TLDs 
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   2.5 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ค่าครุภณัฑ ์
   3.1 สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ า 2 สถาน ี
   (1 สถานี x 2,260,000 บาท = 4,520,000) 
4. อุปกรณ์และวัสดุวิทยาศาสตรส์ าหรับพัฒนาระบบเฝา้
ระวังภัยทางรังสี (สถานีสนับสนุน) 
5. ค่าเดินทางปรับเทียบและซ่อมแซมครภุัณฑภ์ายในสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสี เช่น หัววัดรังสีแกมมา สายสัญญาณ 
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กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์กมัมันตภาพรังสีในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม 
1. จ้างเหมาบริการ 
   1.1 ปรับเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์(20,000) 
   1.2 ปรับเทียบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว (20,000) 
2. วัสดุวิทยาศาสตร ์
   2.1 สารเคม ี
   - สารเคมีงานวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสรีวม บีตา 
- แอลฟาในน้ าทะเล เช่น bromocesol purple ตัวพา Ba 
และ Fe เป็นต้น 
   - สารเคมีงานวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
   - สารเคมีงานวิเคราะห์ Cs-137 ในตัวอย่างฝุ่น
กัมมันตรังสีและตัวอย่างอาหาร 
   2.2 เครื่องแก้ว 
   - เครื่องแก้วงานวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวม
บีตา - แอลฟาในน้ าทะเล 
   - เครื่องแก้วงานวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
   - เครื่องแก้วงานวิเคราะห์ Cs-137 ในตัวอย่างฝุ่น
กัมมันตรังสีและตัวอย่างอาหาร 
   2.3 ตัวอย่างอาหาร เช่น ข้าวสาร น้ านมดิบ เนื้อสัตว์ เป็น
ต้น 
   2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จานวัดรังสี ถุงและภาชนะ
บรรจุตัวอยา่ง ขวดเก็บน้ า และแกลลอนน้ า เป็นต้น 
3. ค่าครุภณัฑ ์
   3.1 ระบบวิเคราะหร์ังสีแอลฟา-บีตาชนิดระดับรังสีพื้น
หลังต่ า 1 ระบบ 
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 3.2 ระบบตรวจวัดระดบัรังสีแกมมาใต้น้ า 2 ระบบ 
   3.3 โปรแกรมแสดงผลข้อมลูปรมิาณรังสีในสิ่งแวดล้อม
จากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่  1 โปรแกรม 
   3.4 ชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ าแบบเคลื่อนที่ 1 
ชุด 
   3.5 โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ Geostatistic  Analysis 
1 โปรแกรม 
4. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พักและยานพาหนะ 
   4.1 เดินทางเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตามภูมภิาคตา่งๆ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (4 คน X 10 วัน X 240 บาท X 3 ครั้ง = 28,800) 
   - ค่าที่พัก 
   (4 คน X 9 คืน X 800 บาท X 3 ครั้ง = 86,400 ) 
   - ยานพาหนะ 
   (4 คน X 800 บาท X 3 ครั้ง = 9,600 ) 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
   5.1 การเดินทางเพื่อเก็บตัวอย่างน้ านมดิบ 
   (2,000 บาท X 12 ครั้ง = 24,000 บาท) 
   5.2 การเดินทางเพื่อเก็บรอบศนูย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ ์
   (2,000 บาท X 2 ครั้ง = 4,000 บาท 
   5.3 การเดินทางเพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตามภมูิภาค
ต่างๆ 
   (10,000 บาท X 3 ครั้ง = 30,000 บาท) 
6. ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์
7. การเข้าร่วมทดสอบความช านาญในการวัดกับทบวงการฯ 
หรือหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐาน 
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กิจกรรมที่ 5 พัฒนาเทคนิคเคมีรังสีหรือเทคนิคอย่างเร็วใน
การตรวจวดักัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
1. จ้างเหมาบริการ 
   1.1 ปรับเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
   1.2 ปรับเทียบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว 
2. วัสดุวิทยาศาสตร ์
   2.1 สารเคม ี 
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   - สารเคมีงานวิเคราะห์ Pu-239,240 ในน้ าทะเล 
   - สารเคมีงานวิเคราะห์ Po-210 ในน้ าทะเล ตะกอนดิน 
และอาหารทะเล 
   - สารเคมีงานวิเคราะห์ Cs-137 ในน้ าทะเลแบบไส้กรอง 
CuFeCN6  
   2.2 เครื่องแก้ว 
   - เครื่องแก้วงานวิเคราะห์ Pu-239,240 ในน้ าทะเล 
   - เครื่องแก้วงานวิเคราะห์ Po-210 ในน้ าทะเลตะกอนดิน 
และอาหารทะเล 
   2.3 แผ่นเงินและแผ่นสแตนเลสสตีลส าหรับตกตะกอน 
Pu-239,240 และ Po-210 
   2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ชุดกรอง ไส้กรอง ถาด
อลูมิเนยีม เป็นต้น                    
3. ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์
4. การฝึกอบรมเทคนิคการวเิคราะห์นิวไคล์ดกัมมันตรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทีห่้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ
ห้องปฏิบัติการที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาต ิ
   4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (1 คน x 90 วัน x 2,100 บาท = 189,000 บาท) 
   - ค่าที่พัก 
   (1 คน x 90 วัน x 7,500 บาท = 675,000 บาท) 
   - ค่ายานพาหนะรับจ้างและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ช้ัน
ประหยดั) (1 คน x 60,000 บาท = 60,000 บาท) 
   - ค่ายานพาหนะเดินทางภายในประเทศท่ีไปฝึกอบรม 
   (1 คน x 10,000 บาท = 10,000 บาท) 
   4.2 ค่าเครื่องแต่งตัว 
   (1 คน x 9000 บาท = 9,000 บาท) 
   4.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าหนังสือเดินทางวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น 
   (1 คน x 10,000 บาท = 10,000 บาท) 
5. การเข้าร่วมทดสอบความช านาญในการวัดกับทบวงการฯ 
หรือหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐาน 
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กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบ
ทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทย 
1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พักและยานพาหนะ 
   1.1 เดินทางเก็บตัวอย่างน้ าทะเล 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (4 คน X 14 วัน X 240 บาท X 8 ครั้ง = 107,520) 
   - ค่าที่พัก 
   (4 คน X 13 คืน X 800 บาท X 8 ครั้ง = 332,800) 
   - ค่ายานพาหนะ 
   (4 คน X 800 บาท X 8 ครั้ง = 25,600) 
   1.2 เดินทางเก็บตัวอย่างอาหารทะเล 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (3 คน X 7 วัน X 240 บาท X 2 ครั้ง = 10,080) 
   - ค่าที่พัก 
   (3 คน X 6 วัน X 800 บาท X 2 ครั้ง = 28,800) 
   - ยานพาหนะ 
   (3 คน X 800 บาท X 2 ครั้ง = 4,800 ) 
2. จ้างเหมาบริการ 
   2.1 จ้างเหมาเรือเก็บตัวอย่างน้ าทะเล 
   (50 สถานี X 1,000 บาท X 2 ครั้ง = 100,000) 
   2.2 ปรับเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (20,000) 
   2.3 ปรับเทียบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว (20,000) 
3. วัสดุวิทยาศาสตร ์
   3.1 เสื้อกราวด์ใช้ในห้องปฏิบัตกิาร 
   3.2 ถุงมือ หมวกคลุมผม หน้ากาก และรองเท้าใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
   3.3 สารเคม ี
   - สารเคมีส าหรับศึกษาการสะสมสารกมัมันตรังสีใน
สิ่งมีชีวิต เช่น เกลือสังเคราะห์ สารอาหาร สารละลายกรด
ต่างๆ เป็นต้น 
   - สารเคมีส าหรับศึกษาผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต  
   3.4 เครื่องแก้ว 
   - เครื่องแก้วงานศึกษาการสะสมสารกมัมันตรังสีใน
สิ่งมีชีวิต เช่น บีกเกอร์ ขวดแก้ว กระบอกตวง เป็นต้น 
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   3.5 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นสไลด์ ภาชนะใส่ตัวอย่าง
ภาชนะบรรจุน้ าขนาดต่างๆ เป็นตน้  
   3.6 ตัวอย่างอาหารทะเลจากอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
(2 ครั้ง X 30,000 บาท) 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  
   4.1 การเดินทางเพื่อเก็บตัวอยา่งน้ าทะเล 
   (10,000 บาท X 8 ครั้ง = 80,000 บาท) 
   4.2 การเดินทางเพื่อเก็บตัวอยา่งอาหารทะเล 
   (10,000 บาท X 2 ครั้ง = 20,000 บาท) 
5. การเข้าร่วมทดสอบความช านาญในการวัดกับทบวงการฯ 
หรือหน่วยงานท่ีไดม้าตรฐาน 
6. การฝึกอบรมการสะสมสารกัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิตทาง
ทะเลทีห่้องปฏิบตัิการของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ณ ประเทศโมนาโก 
   6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (1 คน x 120 วัน x 2,100 บาท = 252,000 บาท) 
   - ค่าที่พัก 
   (1 คน x 120 วัน x 7,500 บาท = 900,000 บาท) 
   - ค่ายานพาหนะรับจ้างและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ช้ัน
ประหยดั) 
   (1 คน x 60,000 บาท = 60,000 บาท) 
   - ค่ายานพาหนะเดินทางภายในประเทศท่ีไปฝึกอบรม 
   (1 คน x 10,000 บาท = 10,000 บาท) 
   6.2 ค่าเครื่องแต่งตัว 
   (1 คน x 9000 บาท = 9,000 บาท) 
   6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าหนังสือเดินทางวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น 
   (1 คน x 10,000 บาท = 10,000 บาท) 
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กิจกรรมที่ 7 พัฒนาฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมและ
แผนที่ระดับกมัมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
1. จ้างเหมาบริการ 
   1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและแผนที่ระดับรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

- 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
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กิจกรรมที่ 8 จัดการประชุมเชิงวิชาการ/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การฝึกอบรมเครือข่ายการตรวจวดัรังสีใน
สิ่งแวดล้อมภายในภมูิภาคอาเซียน 
1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเงินรางวัล ค่าท่ีพักและยานพาหนะ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (8 คน X 3 วัน X 240 บาท = 5,760 บาท) 
   - ค่าเงินรางวัล 
   (6 คน X 5 วัน X 200 บาท = 6,000 บาท) 
   - ค่าที่พัก 
   (8 คน X 7 คืน X 2,000 บาท = 112,000 บาท) 
   - ค่ายานพาหนะ 
   (10 คน X 800 บาท = 8,000 บาท) 
   - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต 
(ผู้บริหาร) 
   (2 คน x 10,000 บาท = 20,000 บาท) 
   - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) กรุงเทพ 
- ภูเก็ต 
   (8 คน x 8,000 บาท = 64,000 บาท) 
2. ค่าเลี้ยงรับรอง 
   - ผู้เข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรมจากประเทศต่างๆ 
คณะท างาน และผู้บริหาร 
   (30 คน x 1500 บาท = 45,000 บาท) 
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม 
   3.1 ค่าอาหารกลางวนัส าหรับผูเ้ข้าประชุม/ฝึกอบรม และ
คณะท างานชาวไทย 
   (15 คน x 5 มื้อ x 800 บาท = 60,000) 
   3.2 ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าอบรมและคณะท างานชาว
ไทย 
   (15 คน x 10 มื้อ x 50 บาท = 7,500) 
   3.3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน (10,000 บาท) 
   3.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (9,000 บาท) 
   3.5 ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม
จากต่างประเทศ 20 คน 
   (20 คน x 1000 บาท = 20,000 บาท) 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

442,060 
 
 

215,760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 

161,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

442,060 
 
 

215,760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 

161,300 
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   3.6 ค่าป้ายเวทีและตกแต่งสถานท่ี (5,000 บาท) 
   3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (10,000 บาท) 
   3.8 ค่าเช่ารถรับ - ส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ระหว่างโรงแรมที่พัก - สนามบิน 
   (20 เที่ยว x 1,000 บาท = 20,000 บาท) 
   3.9 ค่าเช่ารถตู้ส าหรับใช้งานในระหว่างการฝึกอบรม 
   (1 คัน x 8 วัน x 1,800 บาท = 14,400 บาท) 
   3.10 ค่าเช่ารถตู้รับ - ส่งผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม และเจ้าหน้าท่ี ระหว่างโรงแรมที่พักกับ
สถานท่ีเลีย้งรับรอง 
   (3 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท = 5,400 บาท) 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
   4.1 รถตู้เช่าส าหรับเจา้หน้าท่ีในระหว่างการจดัการ
ฝึกอบรม 
   4.2 รถตู้เช่าส าหรับรับส่งผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม และเจ้าหน้าท่ี ระหว่างโรงแรมที่พักกับ
สถานท่ีเลีย้งรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 9 จัดการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ 
1.ค่าวิทยากร 
   1.1 วิทยากรภาคบรรยาย  
        (19 ชม. X 600 บาท = 11,400 บาท) 
   1.2 วิทยากรภาคปฏิบัติ  
       (4 ชม. X 6 คน x 4 วัน x 600 บาท = 57,600 บาท) 
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน  
     (30 คน x 5 มื้อ x 150 บาท = 22,500 บาท) 
2.2 ค่าอาหารว่าง  
     (30 คน x 10 มื้อ x 25 บาท = 7,500 บาท) 
2.3 ค่าแฟ้มและวัสดุเครื่องเขียน (10,000 บาท) 
2.4 ค่าถ่ายเอกสาร (10,000 บาท) 
2.5 ค่าป้ายเวทีและตกแต่งสถานที่ (5,000 บาท) 
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (10,000 บาท) 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

134,000 
 

69,000 
 
 
 
 

65,000 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

134,000 
 

69,000 
 
 
 
 

65,000 
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กิจกรรมที่ 10 จัดการฝึกอบรม/การประชุม/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
1. ค่าวิทยากร 
   1.1 วิทยากรชาวไทยภาคบรรยาย 
   (2 ช.ม. X 600 บาท = 1,200 บาท) 
   1.2 วิทยากรชาวไทยภาคปฏิบตัิ 
   (4 ช.ม. X 3 คน x 3 วัน x 600 บาท = 21,600 บาท) 
2. ค่าท าการนอกเวลา 
   (8 คน x 3 วัน x 420 บาท = 10,080 บาท) 
3. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเงินรางวัล ค่าทีพ่ักและยานพาหนะ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (8 คน X 3 วัน X 240 บาท = 5,760 บาท) 
   - ค่าเงินรางวัล 
   (8 คน X 5 วัน X 200 บาท = 8,000 บาท) 
   - ค่าที่พัก 
   (8 คน X 7 คืน X 2,000 บาท = 112,000 บาท) 
   - ค่ายานพาหนะ 
   (9 คน X 800 บาท = 7,200 บาท) 
   - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ - ภูเก็ต (ผู้บริหาร) 
   (1 คน x 10,000 บาท = 10,000 บาท) 
   - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ - ภูเก็ต 
   (8 คน x 8,000 บาท = 64,000 บาท) 
4. ค่าเลี้ยงรับรอง 
   4.1 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากประเทศต่างๆ คณะท างาน 
และผูบ้ริหาร 
   (40 คน x 1500 บาท = 60,000 บาท) 
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
   5.1 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผูเ้ข้าอบรมและคณะท างาน
ชาวไทย 
   (15 คน x 5 มื้อ x 150 บาท = 11,250) 
   5.2 ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าอบรมและคณะท างานชาว
ไทย 
   (15 คน x 10 มื้อ x 25 บาท = 3,750) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

411,640 
 
 

22,800 
 
 
 
 

10,080 
 

206,960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 

91,800 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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   5.3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน (10,000 บาท) 
   5.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (9,000 บาท) 
   5.5 ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้เชี่ยวชาญจากทบวง
การพลังงานปรมาณู 3 คน 
   (3 คน x 1000 บาท = 3,000 บาท) 
   5.6 ค่าป้ายเวทีและตกแต่งสถานท่ี (5,000 บาท) 
   5.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (10,000 บาท) 
   5.8 ค่าเช่ารถรับ - ส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ระหว่างโรงแรมที่พัก - สนามบิน 
   (20 เที่ยว x 1,000 บาท = 20,000 บาท) 
   5.9 ค่าเช่ารถตู้ส าหรับใช้งานในระหว่างการฝึกอบรม 
   (1 คัน x 8 วัน x 1,800 บาท = 14,400 บาท) 
   5.10 ค่าเช่ารถตู้รับ - ส่งผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม และเจ้าหน้าท่ี ระหว่างโรงแรมที่พักกับ
สถานท่ีเลีย้งรับรอง 
   (3 คัน x 1 วัน x 1,800 บาท = 5,400 บาท) 
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
   6.1 รถตู้เช่าส าหรับเจา้หน้าท่ีในระหว่างการจดัการ
ฝึกอบรม 
   6.2 รถตู้เช่าส าหรับรับส่งผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม และเจ้าหน้าท่ี ระหว่างโรงแรมที่พักกับ
สถานท่ีเลีย้งรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 11 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับประเทศ 
1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พักและยานพาหนะ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (2 คน x 5 วัน x 240 บาท = 2,400 บาท) 
   - ค่าที่พัก  
   (2 คน x 4 วัน x 800 บาท = 6,400 บาท) 
   - ค่าพาหนะ 
   (2 คน x 800 บาท = 1,600 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน
และค่าจดัพิมพ์โปสเตอร์ เป็นต้น 
   (2 คน x 10,000 บาท = 20,000 บาท) 

- 30,400 
 

10,400 
 
 
 
 
 
 

20,000 

30,400 
 

10,400 
 
 
 
 
 
 

20,000 

30,400 
 

10,400 
 
 
 
 
 
 

20,000 
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กิจกรรมที่ 12 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พักและยานพาหนะ 
   - คา่เบี้ยเลี้ยง 
   (1 คน x 7 วัน x 2,100 บาท = 14,700 บาท) 
   - ค่าที่พัก  
   (1 คน x 7 วัน x 7,500 บาท = 52,500 บาท) 
   - ค่าพาหนะ 
   (1 คน x 60,000 บาท = 60,000 บาท) 
2. ค่าเครื่องแต่งตัว 
   (1 คน x 9000 บาท = 9,000 บาท) 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าหนังสือ
เดินทาง วีซ่า และค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ เป็นต้น 
   (1 คน x 20,000 บาท = 20,000 บาท) 

- 
 
 

156,200 
 

127,200 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

156,200 
 

127,200 
 
 
 
 
 
 

9,000 
 

20,000 

กิจกรรมที่ 13 ประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 
1. จ้างเหมาบริการ 
   1.1 จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

- 
 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

500,000 
 

500,000 

งบประมาณแต่ละปี 18,917,300 6,612,620 5,339,000 7,112,620 
รวมท้ังสิ้น 37,981,540 

หมายเหตุ: งบประมาณในการด าเนินงานสามารถเบิกจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ประเทศไทยโดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านรังสีในสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค

อาเซียน 
11.2 บุคลากรและห้องปฏิบัติการของประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการตรวจวัดปริมาณ 

กัมมันตภาพรังสี และการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิ ต ทั้งในภาวะปกติและในภาวะ     
ฉุกเฉินทางรังสีตามมาตรฐานสากล 

11.3 ประเทศไทยมีเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศมากยิ่งขึ้นและเป็น
เครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
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11.4 บุคลากรและห้องปฏิบัติการของประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทาง

วิชาการ เทคนิคการเก็บ ตรวจ และวิเคราะห์ รวมถึงการบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีการประเมิน
ปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน 

11.5 ประเทศไทยมีฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีความสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับฐานข้อมูลระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และระดับนานาชาติ 

11.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดเกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทยทั้ง
ในสภาวะปกติและฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

11.7 สิ่งมีชีวิตและประชาชนไทยได้รับการป้องกันผลกระทบทางรังสีที่เกิดจากกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

11.8 ส่งเสริมการบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและนานาชาติ 
11.9 สามารถยกระดับไปสู่ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental 

Radiation Monitoring Center) ต่อไปในอนาคต 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

แผนงาน/มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช้ 

12.1 การจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน 

12.1.1 ไมม่ีศูนย์ในการรวบรวม 
แลกเปลี่ยนข้อมูลรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

12.1.1 ชี้แจงรายละเอียดและท าความ
เข้าใจในความส าคัญของโครงการแก่
ผู้บริหาร และผูท้ี่เก่ียวข้องในการ
จัดสรรงบประมาณของส านักงานฯ 

กลุ่มเฝ้าตรวจ
กัมมันตภาพรังสี 

12.2 การขอการรับรอง
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 17025 ของ
ห้องปฏิบัติการทางรังสี 

12.2.1 ข้อมูลที่ได้อาจจะไมไ่ด้รับการ
ยอมรับในเวทีนานาชาต ิ
12.2.2 ไม่สามารถให้ค าแนะน าหรอื
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่
ประเทศสมาชิกอาเซยีนในการพัฒนา
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางรงัสี
เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน 

12.2.1 เร่งรัดและควบคุมให้การขอ
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO 17025 ของห้องปฏิบัติการทาง
รังสีของกลุ่มเฝ้าตรวจฯ เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
 

กลุ่มเฝ้าตรวจ
กัมมันตภาพรังสี 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ ในเขตอาเซียน โดยมีการด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญด้านหนึ่ง คือ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
น ามาสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียนตามเขตแดนและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ดังนั้นการขน ส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีผ่านเส้นทางดังกล่าวก็มีโอกาสเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ทั้งในกรณีปกติและการลักลอบน าเข้ามา ความเสี่ยง
ที่จะท าให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีหน้าที่เข้าตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.
2553 - 2557) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
บูรณาการระดับกระทรวง ด้านนิวเคลียร์และรังสี จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญตามมา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
ภัยโดยเป็นการให้ความรู้และปฏิบัติการตามสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
          นอกจากนี้ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มีการน าเอาวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย 
การเกษตรและอ่ืนๆ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  แต่ในขณะเดียวกันอันตรายอันเกิดจากการท างานที่
ผิดพลาดจนก่อให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ดังนั้นประสิทธิภาพในการจัดท าแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีภายใน
สถานประกอบการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
การน าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ก็แบบสิ่งหนึ่งมีควรมีการด าเนินการ  
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันกับประชาชน ซึ่งสุดท้ายเมื่อสถานประกอบการมีแผนการเพ่ือตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ที่ดีแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ประเทศก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย  
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อีกประการหนึ่งในการด าเนินการตามโครงการนี้ คือ การป้องกันเชิงรุกในการตรวจสอบสินค้าน าเข้า ส่งออก ที่อาจ
มีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เจ้าหน้าที่การท่าเรือ เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เป็นต้น 
          สุดท้ายจากการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายทางรังสีจาก
การฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในบรรยากาศต่อผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีการเพิ่มศักยภาพของของเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ความเป็นอันตรายขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี
ของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ และลดการได้รับรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งประชาชนที่อาจะได้รับผลกระทบทางรังสีด้วย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ 

กรณีฉุกเฉินทางรังสี 
4.2 เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินทางรังสีแห่งชาติกรณีที่มีเหตุ

ฉุกเฉินในระดับชาติเกิดข้ึน 
4.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของเครือข่ายเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 1. ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ 
2. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและพ้ืนที่ภาคใต้ 

พ้ืนที่เป้าหมาย 1. ทั่วทุกภาคของประเทศ 
2. พ้ืนที่ภาคเหนือและพ้ืนที่ภาคใต้ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
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กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

     กิจกรรมที่ 1.1 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานและบริหาร
จัดการโครงการ 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 บ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ
ฉุกเฉินทางรังสี 

            

     กิจกรรมที่ 1.3 จ่ายค่า
ประกันภัยยานพาหนะฉุกเฉินทาง
รังสี 2 คัน 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมปฏิบัติการเรื่อง การ
ปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

            

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินงานด้าน
วิศวกรรมนิวเคลียร์ 
     จัดหาวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์หัววัด
รังสีส าหรับงานพัฒนาและซ่อม
บ ารุง 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

การด าเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

สามารถปฏิบัติงานงาน
ภายใต้โครงการฯ ได้ 

การปฏิบัติงานงาน
ภายใต้โครงการฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ 
2559 

เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรม 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรม 
 

80 คน ปีงบประมาณ 
2559 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครือข่ายเฝ้าระวังและระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี 

การจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ
ในรถปฏิบัติการและรถ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
กรณีฉุกเฉินทางรังสี 

สามารถจัดหาอุปกรณ์
ได้ตามที่ต้องการ 

ปีงบประมาณ 
2559 

การพัฒนาจัดสร้างอุปกรณ์
สนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี 

อุปกรณ์สนับสนุนการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

ระบบต้นแบบ 1 ระบบ ปีงบประมาณ 
2559 

การประเมินค่าปริมาณรังสี
แกมมาในอากาศ 

แผนที่ค่าปริมาณรังสีแกมมา
ในอากาศ 

2 จังหวัด 
 

ปีงบประมาณ 
2559 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ
ในเรื่องการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถร่วม
ปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์
อุบัติฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีได้ 

ปีงบประมาณ 
2559 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครือข่ายเฝ้าระวังและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้
ตามท่ีต้องการ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จัดหา
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ 
2559 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

อุปกรณ์ที่ได้รับการ
พัฒนา สามารถ
สนับสนุนการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี 

ระบบต้นแบบได้รับการพัฒนา
และใช้งาน 

ปีงบประมาณ 
2559 

การประเมินการได้รับรังสีจาก
สิ่งแวดล้อมของประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย  

รายงานการได้รับรังสี
จากสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในพื้นท่ี
เป้าหมาย 

1 จังหวัด (ฉบับ) 
 
 

ปีงบประมาณ 
2559 
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กนผ. 59-2 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ นายวิวิช ธรรมวีระพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ นางสุชิน อุดมสมพร ที่ปรึกษาโครงการ 
หัวหน้าโครงการ นายกิตติพงษ์ สายหยุด หัวหน้าโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ร่วมโครงการ นายกิจฐิภัค ศรีชมภู ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ร่วมโครงการ นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ร่วมโครงการ นายธีรพัทธ์ มานุวงศ์ ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ร่วมโครงการ นายฐิติเดช ตุลารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 9,870,200 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี

งบประมาณส าหรับกิจกรรมที่ 1 รวมทั้งสิ้น 91,400 
บาท 
1. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ฉุกเฉินทางรังสี = 
30,000 บาท 
(15,000 บาท/ชุด x 2 ชุด = 30,000 บาท) 
2. ค่าประกันภัยยานพาหนะฉุกเฉนิทางรังสี = 50,000 
บาท 
(25,000 บาท/คัน x 2 คัน = 50,000 บาท) 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการบริหารจัดการ
โครงการ 11,400 บาท 

พ.ย. 58 
มี.ค. 59 
ก.ค. 59 

 

91,400 

กิจกรรม 2 การฝึกอบรม
และฝึกซ้อมปฏิบัติการเร่ือง 
การปฏิบัติงานในการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี(2คร้ัง) 
 
 
 
 

งบประมาณส าหรับกิจกรรมที่ 2 ทั้งสิ้น 823,800 บาท 
1. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)ภาคบรรยาย = 21,600 
บาท 
(1 คน x 600 บาท/ช.ม. x 6 ช.ม./วัน x 3 วัน/ครั้ง x 2
ครั้ง = 21,600 บาท) 
2. ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบตัิ = 115,200 
บาท 
(2 คน/กลุ่ม x 4 กลุ่ม x 600 บาท/ช.ม. x 6 ช.ม. x 2 
วัน/ครั้ง x 2ครั้ง = 115,200 บาท) 

พ.ย. 58 
มี.ค. 59 
ก.ค. 59 

91,400 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ค่าอาหาร (ครบมื้อ) = 300,000 บาท 
(45คน x 600 บาท/คน/วัน x 5 วัน/ครั้ง x 2ครั้ง = 
270,000 บาท) 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 50,000 บาท 
(45คน x 50 บาท/มื้อ x 2 มื้อ/วนั x 5 วัน/ครั้ง x 2ครั้ง 
= 45,000 บาท) 
5. ค่าที่พัก (ห้องพัก 2 คน) = 300,000 บาท 
(45คน x 750 บาท/คน/คืน x 4 คืน/ครั้ง x 2ครั้ง = 
270,000 บาท) 
6. ค่ายานพาหนะ (รถบัส+น้ ามัน) = 60,000 บาท 
(15,000 บาท/คัน/วัน x 1 คัน x 2 วัน/ครั้ง x 2ครั้ง = 
60,000 บาท) 
7. ค่ายานพาหนะ (รถตู้+น้ ามัน) = 15,000 บาท 
(2,500 บาท/คัน/วัน x 1 คัน x 3 วัน/ครั้ง x 20ครั้ง = 
15,000 บาท) 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน= 13,500 บาท 
(50 คน x 150 บาท x 2ครั้ง = 13,500 บาท) 
9. ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม = 
13,500 บาท 
(45คน x 150บาท x 2ครั้ง = 13,500 บาท 

กิจกรรมที ่3 การจัดซ้ือ
อุปกรณ์ประกอบในรถ
ปฏิบัติการและรถสนับสนุน
การปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน
ทางรังสี 

งบประมาณส าหรับกิจกรรมที่ 3 ทั้งสิ้น 8,855,000 บาท 
1. ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววัด HPGe 
35%  1 ระบบ=4,240,000 บาท 
2. เครื่องวัดรังสีภาคสนาม จ านวน 5 ชุด = 850,000 
บาท 
3. ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววัด
นิวตรอนแบบสะพายหลัง พร้อมระบบแสดงพิกัดแผนท่ี 1 
ระบบ =1,150,000บาท 
4. เครื่องบินไร้คนขับพร้อมกล้องแบบ HD และระบบ
พิกัดแผนท่ี จ านวน 2 ชุด = 160,000บาท 
5.  เครื่ อ งบันทึกรั งสีประจ าตั วบุคคล   (Personal 
Dosimeter)  จ านวน 5 ชุด = 420,000บาท 
6. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 1 ชุด= 1,200,000 บาท 
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กนผ. 59-2 
กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
7. ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อม
ติดตั้ง 1 ชุด= 560,000 บาท 
8. ระบบประมวลผลและรับส่งข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี 1 ระบบ= 
75,000 บาท 
9. ระบบสื่อสารและรับสัญญาณดาวเทียมประจ าศูนย์
เคลื่อนที่ 1 ระบบ = 200,000 บาท 

กิจกรรมที ่4 การด าเนินงาน
ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ 

งบประมาณส าหรับกิจกรรมที่ 4 ทั้งสิ้น 100,000 บาท 
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานพัฒนาและ
ซ่อมบ ารุง 30,000 บาท 
2. ค่าวัสดุหัววัดรังสีส าหรับงานพัฒนาและซ่อมบ ารุง 
50,000 บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานของกจิกรรม 20,000 บาท 

มิ.ย. 59 100,000 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ประเทศไทยมีความพร้อมในการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ในจังหวัดเป้าหมาย 
11.2 ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับชาติ ด้วยความ

ร่วมมือกับหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
11.3 เจ้าหน้าที่ ปส. สามารถเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยจาก

การได้รับปริมาณรังสีสูง โดยใช้เครื่องวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในอากาศ 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบต่อการน าไปใช้ 

1. จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว ้

จ านวนบุคลากรไม่
เป็นไปตามตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย 

มีการประสานงานและบรูณาการโดยการสร้าง
เครือข่ายการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทาง
รังสีร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเตรียม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีหนา้ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต,ิ และ
หน่วยงานประสานงานระดับ
ภูมิภาค เช่น ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า
และไม่อยู่ภายใน
ปีงบประมาณ 

วางแผนการปฏิบตัิงานตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 
2558 เพื่อวางแผนการจัดซื้อจดัจา้งให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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กนผ. 58-2 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการศูนยก์ ากับดูแลพลังงานปรมาณูภูมิภาค 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร 
อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้มีความปลอดภัย เป็นสิ่งส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีแนวคิดให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือก ยิ่งจ าเป็นต้องมีการ
ก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การเฝ้าระวังภัยทางรังสีเป็นขั้นตอนส าคัญ
เพ่ือเตือนภัย หากตรวจพบระดับรังสีที่สูงเกินค่าปกติ ทั้งจากแหล่งรังสีภายในประเทศ และจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งได้ประกาศนโยบายจัดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ท าหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล     ได้
ตระหนักถึงภารกิจส าคัญดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค  (ศปส.) ขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานของ ปส. ในองค์รวมเข้าถึงหน่วยงานและประชาชนในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง การจัดตั้งสาขา
ของ ปส. ในพ้ืนที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์          ของ
ประเทศ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ และเทคนิคทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างถูกต้อง      แก่
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายเครือข่ายภารกิจของ ปส. อีกด้วย  

ในปีงบประมาณ 2555 ส านักงานได้จัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาคแล้ว จ านวน 3 แห่ง      ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และสงขลา และในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาคได้ขยายหน่วยงาน
และไปด าเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค (ศวภ.) ทั้ง 4 แห่ง      
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ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการของ 
ศปส. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการบูรณาการงานของ วท.  

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ได้ด าเนินการในฐานะสาขาระดับภูมิภาคของ ปส. ร่วมปฏิบัติภารกิจ
ในความรับผิดชอบของ ปส. อาทิ การด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังภัยทางรั งสี เพ่ือตรวจสอบระดับรังสีใน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาและภาคประชาชน 
 ดังนั้นโครงการนี้ จะช่วยให้หน่วยงานในภูมิภาคทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับ
ประโยชน์จากการควบคุมและก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของ ปส. อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยผ่าน
ทางศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 จัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค เพ่ือเป็นสาขาของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ด าเนิน

กิจกรรมการควบคุมและก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
 4.2 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี สู่หน่วยงานเป้าหมาย และประชาชนในพ้ืนที่ 

เพ่ือพัฒนาสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

 4.3 หน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในพ้ืนที่ ประจักษ์ถึงบทบาทของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ที่
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของตนอย่างทั่วถึง 

 4.4 สร้างและพัฒนา รวมถึงขยายเครือข่ายภาคประชาชนด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังสี และการ
สนับสนุนการก ากับแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ หน่วยงานที่มีส่วนได้เสียและประชาชน ในแต่ละภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั่วประเทศ ได้แก่ 
1. ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. บุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับบริการจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   
4. บุคลากรในหน่วยงานการศึกษา  
5. ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า อาทิ ทหาร ต ารวจตระเวนชายแดน ศุลกากร 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่น กอรมน. ปภ. อปภ. ดับเพลิง 
พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 
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6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
6.1 กระบวนการ/ขั้นตอนตลอดโครงการ ระยะเวลา 5 ปี 

 1. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
 2. สรรหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 

 3. ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสีแก่หน่วยงานเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 4. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

กิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมิภาค 
1.1 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค  
ในแต่ละภูมิภาค 
1.2 บริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค  
ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

กิจกรรมที่ 2 สรรหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
2.1 สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 
ประจ าภูมิภาค 
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 

     

กิจกรรมที่ 3 ก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ และการเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ 
3.1 การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี งานบริการ
เกี่ยวกับการขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองและใช้ 
น าเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุพลอยได้  
แก่สถานปฏิบัติการในพ้ืนที่ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 
ประจ าภูมิภาค 
3.2 การเตรียมพร้อมประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
3.3 การเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งบนพื้นดินและใต้น้ า  
ซึ่งสามารถรายงานค่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมได้ทันท่วงที 
3.4 ประสานงานการจองคิวสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังสี 
และการให้ค าแนะน าในการส่งเครื่องมือสอบเทียบ 
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เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ระยอง 

สงขลา 

กิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
กิจกรรมที่ 4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ 
และรังสี สู่หน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ี 
4.1 จัดอบรมให้ความรู้ทางนิวเคลียร์ และรังสีแก่หน่วยงาน
เป้าหมายและประชาชน 
4.2 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านกัมมันตภาพรังสี 
ในสิ่งแวดล้อม ประจ าภูมิภาค 
4.3 จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ประจ าภูมิภาค 

     

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

     

6.2 กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการในปีงบประมาณ 2559 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559 (ปีที่ 5) 

กิจกรรม 1 
ต.ค. 
58 

2 
พ.ย. 
58 

3 
ธ.ค. 
58 

4 
ม.ค. 
59 

5 
ก.พ. 
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย. 
59 

8 
พ.ค. 
59 

9 
มิ.ย. 
59 

10 
ก.ค. 
59 

11 
ส.ค. 
59 

12 
ก.ย. 
59 

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ า
ภูมิภาค ให้ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            

กิจกรรมที่ 2 ก ากับดูแล 
ความปลอดภัยจากการใช้ 
พลังงานปรมาณูในส่วนภูมิภาค 

            

กิจกรรมที่ 3 การประชุม  การ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานปรมาณู 
ในส่วนภูมิภาค 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์             
กิจกรรมที่ 5 ติดตามและ
ประเมินผล 
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7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

1. หน่วยงานเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละภูมิภาค ประจักษ์ในบทบาท
ของส านักงานส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวนชุดแบบประเมินผล  
ความเข้าใจต่อหน่วยงานส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ผ่านเกณฑ์ 60% 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอย่างน้อย 
2 ครั้ง ในปีที่ 5 

5 ป ี

2. หน่วยงานเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละภูมิภาค มีความเข้าใจ 
ในเนื้อหาหลักสูตรที่ให้ความรู้ สามารถ
น ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิตได้ 

จ านวนชุดแบบประเมินผล  
ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร  
ผ่านเกณฑ์ 60% 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เมื่อมีการ

ให้ความรู้ 

5 ป ี

3. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ได้ตามภูมิภาค
หลัก โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้คอยดูแล 
ควบคุม และประสานงานในการให้บริการ 

จ านวนศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ า
ภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค แต่ละแห่ง 

จ านวน 4 ศูนย ์ 5 ป ี

4. เพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวนการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวน 2 
ครั้ง ต่อปี 

4 ป ี

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

1. หน่วยงานเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละภูมิภาค รู้จักและเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ 

จ านวนหน่วยงานในพื้นท่ีที่เข้ารับ
บริการของส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ ผ่านทางศูนย์ปรมาณู 
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 

จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 หน่วยงานต่อปี 

5 ป ี
 

2. ประชาชนในพื้นท่ีรู้จัก และเข้าถึงการ
ให้บริการของส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ ผ่านทางศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมิภาค 

แบบประเมินประชาชนผู้อยู่ในเขต 
ที่ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติได้จัดตั้ง  
โดยคิดเป็น % ได้มากกว่า 60% 

จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ครั้งต่อปี 

5 ป ี

3. มีศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค
ที่ตั้งเป้าไว้ คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง 
สงขลา และขอนแก่น 

สามารถจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมิภาคได้เป็นผลส าเร็จ 
ในจังหวัดที่เป้าหมาย 
 
 

จ านวนไม่น้อยกว่า 
3 ศูนย์ 

5 ป ี

81



 

รายละเอียดโครงการปี พ.ศ. 2559  
 

กนผ. 58-2 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
4. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปรมาณู 
เพ่ือสันติ มีความรู้ความเข้าใจ ให้บริการ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และประสานงาน
กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ 

ทดสอบผ่านแบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจในงานของส านักงาน
ปรมาณู รวมถึงจ านวนการให้บริการ 
ของทางศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 1 ครั้ง

ต่อปี 

5 ป ี

 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ต ำแหน่งในโครงกำร ชื่อ-นำมสกุล บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการ 
หัวหน้าโครงการ นายวรวุฒิ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ บริหารและด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

โครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ  

นางสาววราภรณ์ วิชาชัย 
นางสาวริษา รีวรรณ 
นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร 

ร่วมด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 19,864,000 บาท 
ปีท่ี 1 

พ.ศ. 2555 
ปีท่ี 2 

พ.ศ. 2556 
ปีท่ี 3 

พ.ศ. 2557 
ปีท่ี 4 

พ.ศ. 2558 
ปีที่ 5 

พ.ศ. 2559 
5,400,000 3,336,000 2,840,000 2,840,000 2,214,000 

 

รายละเอียดงบประมาณในการด าเนินโครงการ ปีที่ 5 (ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 
บริหารจัดการศูนย์ปรมาณู
เ พ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
จ านวน 4 แห่ง และที่ ปส.  
1 แห่ง 

 

รวมวงเงิน 1,698,000 บาท ตามรายละเอียด 
เช่น 
1. ค่าจ้างเหมาบุคลากร 

- เชียงใหม่ 
  15,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน = 360,000 บาท 
- ขอนแก่น 
  15,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน = 360,000 บาท 
- ระยอง 
  15,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน = 360,000 บาท 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

 

1,698,000 บาท 
 
1,620,000 บาท 

360,000 บาท 
 

360,000 บาท 
 

360,000 บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

- สงขลา 
  15,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน = 360,000 บาท 
- กรุงเทพฯ 
  15,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน = 180,000 บาท 

2. การจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 
  15,600 บาท x 5 แห่ง = 78,000 บาท 

360,000 บาท 
 

180,000 บาท 
 

78,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมการก ากับดู แล
ความปลอดภัยด้านพลังงาน
ปรมาณใูนส่วนภูมิภาค 

รวมวงเงิน 236,000 บาท ตามรายละเอียด เช่น 
1. ฝึกอบรมการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณูในส่วน
ภูมิภาค 

(1) ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 
    600 บาท x 1 คน x 30 ชม. = 18,000 บาท 
(2) ค่าท่ีพัก (ห้องพัก 2 คนๆละ) 
    900 บาท x 10 คน x 5 คืน = 45,000 บาท 
(3) ค่ายานพาหนะ + น้ ามันเชื้อเพลิง 
- เชียงใหม่ 
  1,000 บาท x 3 คน x 2 เที่ยว  = 6,000 บาท 
- ขอนแก่น 
  700 บาท x 3 คน x 2 เที่ยว  = 4,200 บาท 
- ระยอง 
  200 บาท x 2 คน x 2 เที่ยว  = 800 บาท 
- สงขลา 
  1000 บาท x 2 คน x 2 เที่ยว  = 4,000 บาท 
(4) ค่าอาหาร  
    400 บาท x 20 คน x 5 วัน = 40,000 บาท 
(5) ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ) 
    70 บาท x 20 คน x 5วัน = 7,000 บาท 
(6) ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 
    5,000 บาท  

 
ธ.ค. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236,000 บาท 
140,000 บาท 

 
 

18,000 บาท 
 

45,000 บาท 
 

15,000 บาท 
6,000 บาท 

 
4,200 บาท 

 
800 บาท 

 
4,000 บาท 

 
40,000 บาท 

 
7,000 บาท 

 
5,000 บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

(7) ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
    5,000 บาท  
(8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
    5,000 บาท 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมกับ ศวภ.  
      24,000 บาท (ต่อ12 เดือน) x 4 ศูนย์        
= 96,000 บาท 

 
 
 
 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

 

5,000 บาท 
 

5,000 บาท 
 

96,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 3 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ ย ว กับการก ากั บดู แล
พลั ง งานปรมาณู ในส่ วน
ภูมิภาค 

รวมวงเงิน 130,000 บาท ตามรายละเอียด เช่น 
(1) ค่าท่ีพัก 
- เจ้าหน้าที่ ศปส.  
  900 บาท x 10 คน x 1 คืน = 9,000 บาท 
- เจ้าหน้าที่ ศวภ.  
  900 บาท x 8 คน x 1 คืน = 7,200 บาท 
- ผอ.ศวภ.  
  1,450 บาท x 4 คน x 1 คืน = 5,800 บาท 
(2) ค่ายานพาหนะ + น้ ามันเชื้อเพลิง 
- ผอ.ศวภ. (เครื่องบิน) 
  3,000 บาท x 3 คน x 2 เที่ยว = 18,000 บาท 
- เชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่ ศปส. + ศวภ.) 
  1,000 บาท x 5 คน x 2 เที่ยว = 10,000 บาท 
- ขอนแก่น (เจ้าหน้าที่ ศปส. + ศวภ.) 
  700 บาท x 5 คน x 2 เที่ยว = 7,000 บาท 
- ระยอง (เจ้าหน้าที่ ศปส. + ศวภ.) 
  200 บาท x 4 คน x 2 เที่ยว = 1,600 บาท 
- ชลบุรี (ผอ.ศวภ.) 
  4 บาท x 1 คน x 425 กม. = 1,700 บาท 
- สงขลา (เจ้าหน้าที่ ศปส. + ศวภ.) 
  1,000 บาท x 4 คน x 2 เที่ยว = 8,000 บาท 
 

พ.ค. 59 
 
 
 
 

130,000 บาท 
22,000 บาท 
9,000 บาท 

 
7,200 บาท 

 
5,800 บาท 

 
63,900 บาท 
18,000 บาท 

 
10,000 บาท 

 
7,000 บาท 

 
1,600 บาท 

 
1,700 บาท 

 
8,000 บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

- ค่ารถโดยสารอ่ืนๆ 
  400 บาท x 22 คน x 2 เที่ยว = 17,600 บาท 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง (ข้าราชการ ศปส. + ศวภ.) 
- วันเดินทาง 
  240 บาท x 14 คน = 3,360 บาท 
- วันอบรม 
  160 บาท x 14 คน = 2,240 บาท 
(4) ค่าอาหาร 
  400 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง = 20,000 บาท 
(5) ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ) 

70 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง = 3,500 บาท 
 

(6) ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 
    5,000 บาท  
(7) ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
    5,000 บาท  
(8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
    5,000 บาท  

17,600 บาท 
 

5,600 บาท 
3,360 บาท 

 
2,240 บาท 

 
20,000 บาท 

 
3,500 บาท 

 
 

5,000 บาท 
 

5,000 บาท 
 

5,000 บาท 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

 

รวมวงเงิน 50,000 บาท ตามรายละเอียด เช่น 
(1) การจัดท าของที่ระลึก 
 20,000 บาท x 2 รายการ = 40,000 บาท 
(2) เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 5,000 บาท x 2 รายการ = 10,000 บาท 

พ.ย. 58 50,000 บาท 
40,000 บาท 

 
10,000 บาท 

กิจกรรมที่ 5 
การติดตามและประเมินผล
โครงการ จ านวน 4 แห่ง 

 

รวมวงเงิน 100,000 บาท ตามรายละเอียด เช่น 
การตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการด าเนินงาน 
 25,000 บาท x 4 แห่ง = 100,000 บาท 
 (เดือนละ 2 ศูนยฯ์) 

พ.ย. 58 
มี.ค. 59 
ก.ค. 59 

 

100,000 บาท 
100,000 บาท 
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11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค เป็นสถานที่กระจายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านรังสี และ

นิวเคลียร์ ให้การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในภูมิภาค โดยเชื่อมโยงกับหน้าที ความ
รับผิดชอบของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ิมความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติต่อหน่วยงานและประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ 

11.2 เกิดความประจักษ์ในหน้าที่ การท างาน และความรับผิดชอบของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติต่อ
หน่วยงานในภูมิภาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติออกสู่สายตาประชาชน 

11.3 ได้เครือข่ายการเฝ้าระวังทางรังสี ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมไปถึงประชาชนในภูมิภาค
ต่างๆ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนอย่างดียิ่ง 

11.4 บูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 
12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ต่อการน าไปใช้ 

1. การตอบรับเข้าร่วม   
สัมมนาฯ ของหน่วยงานที่มี
ส่วนได้เสียและประชาชน 
ในแต่ละภูมิภาค ที่ส่งหนังสือ
เชิญเข้าร่วมโครงการฯ ไม่
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย 

หน่วยงานเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้า 
 
 

ด าเนินการส่งหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับหน่วยงานที่
มีส่วนได้เสียและประชาชนในแต่ละภูมิภาคให้
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประมาณ 10-20% 
ในระดับคาดหวังที่ไม่เกินขีดความสามารถใน
การด าเนินงาน 

หัวหน้าโครงการ 

2. ความไม่สะดวกใน 
การเดินทางเข้าร่วม 
การสัมมนาของหน่วยงาน
เป้าหมายและประชาชน 

หน่วยงานเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้า 
 

จัดให้มีการบริการรถรับส่งโดยระบุไว้ในใบ
สมัครเข้าร่วมการสัมมนา 

หัวหน้าโครงการ 

3. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
ด าเนินการ 

ท าให้การด าเนินการ
จดัสัมมนาไม่ราบรื่น
และมีข้อติดชัดในการ
สัมมนาเกิดขึ้น 
 

ให้บุคลากรชุดเดิมที่จัดสัมมนาถ่ายทอด
ความรู้และวิธีการจัดการแก่ผู้ด าเนินการชุด
ใหม่ และเข้าช่วยเหลือการสัมมนาในช่วงแรก 

หัวหน้าโครงการ 
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ต่อการน าไปใช้ 

4. งบประมาณล่าช้าหรือถูก
ปรับลด 

โครงการล่าช้าและไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผู้ปฏิบัติงานส ารองจ่ายไปก่อนและท าเรื่อง
เบิกคืนภายหลัง  หากถูกตัดปรับลด อาจต้อง
ตัดบางจังหวัดออก 

หัวหน้าโครงการ 

 
13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ  

13.1 ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 
1. ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติในแต่ละ
ภูมิภาค จ านวน 3 แห่ง 
 
2. สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติในแต่ละภูมิภาค 
 
 
3. ถ่ายทอดความรู้ทางรังสีและนิวเคลียร์แก่
หน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
- จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) และ
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) คิดเป็น ร้อยละ 90 
- ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
มีผู้ปฏิบัติงาน 2 คน ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) และภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา) มีผู้ปฏิบัติงาน 
แห่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
- จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ทางรังสีและนิวเคลียร์แก่หน่วยงาน
เป้าหมายและประชาชนในพื้นที่ ประมาณ  
400 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
- รายงานสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 90 

รายละเอียดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 
1. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมภิาคให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
2. สรรหาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
- บริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานงาน 
การจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาคเพ่ิมเติม  
ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) คิดเป็นร้อยละ 70 
- ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
มีผู้ปฏิบัติงาน 2 คน ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) และภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา) มีผู้ปฏิบัติงานแห่งละ 1 คน ได้รับการพัฒนาผ่าน
การปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ปส. ที่หมุนเวียนไปประจ า ณ 
ภูมิภาค และการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 80 
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3. ก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์  
และการเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ 
 
 
4. ถ่ายทอดความรู้ทางรังสีและนิวเคลียร์แก่ 
หน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในพื้นท่ี   
 
 
5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

- ก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์  
และการเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในระดับภูมิภาคผ่าน 
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 80 
- จัดอบรมรับฟังความคิดเห็น ท าความเข้าใจ  
และถ่ายทอดความรู้ทางรังสีและนิวเคลียร์แก่หน่วยงานเป้าหมาย
และประชาชนในพ้ืนที่ ประมาณ 100 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 80 
- รายงานสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 90 

รายละเอียดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 
1. บริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ า
ภูมิภาค ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ า
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
 
 
 
 
 
3. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน 
ปรมาณู และการเฝ้าระวังภัยทางรังสีของ 
ประเทศ 
 
4.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ 
และรังสี แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภูมิภาค  
และหน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในพื้นท่ี 

 
- ปส. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางงานปรับปรุงอาคารในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือจัดตั้งศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) 
- ยกเลิกการจัดตั้งศูนย์ฯ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น
ร้อยละ 75 
- ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
มีผู้ปฏิบัติงาน 2 คน ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปฏิบัติงาน ณ ปส.) และ
ส่วนกลาง (ปส.) มีผู้ปฏิบัติงานแห่งละ 1 คน ได้รับการพัฒนาผ่าน
การปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ปส. ที่หมุนเวียนไปประจ า ณ 
ภูมิภาค  
คิดเป็นร้อยละ 75 
- ก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์   
และการเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ ในระดับภูมิภาคผ่านศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาคท้ัง 3 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 70 
- ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มา
ติดต่อและเยี่ยมชม และให้ความรู้ทางนิวเคลียร์ 
และรังสี ด้วยแผ่นพับและเอกสารความรู้ คิดเป็นร้อยละ 90 
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5.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

- รายงานสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 90 

รายละเอียดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 
1. บริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ า
ภูมิภาค ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ า
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
 
 
3. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน 
ปรมาณู และการเฝ้าระวังภัยทางรังสีของ 
ประเทศ 
 
 

 
- ศปส. ได้ยกเลิกพ้ืนที่ท าการเดิมของ ศปส. ภาคเหนือ 
และ ศปส. ภาคใต้ และก่อตั้ง ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยย้าย
ไปด าเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค (ศวภ.) ทั้ง 4 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา เพ่ือให้การ
ด าเนินการบริหารจัดการของ ศปส. มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
เป็นการบูรณาการงานของ วท. 
- ด าเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานอยู่ประจ า ศปส. จนครบ
ทั้ง 4 ศูนย์ภูมิภาค โดย ศปส. ภาคเหนือและ ศปส. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ปฏิบัติงานแห่งละ 3 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ 1 คน บุคลากรจ้างเหมา 2 คน และ ศปส. ภาค
ตะวันออกและ ศปส. ภาคใต้  
มีผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเจ้าเหมาแห่งละ 2 คน อีกทั้งมีพนักงาน
ราชการและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานอยู่ท่ี ศปส. ส่วนกลาง 
(ปส.) จ านวน 3 คน 
- คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้เดินทางไปศึกษาการท างานงานของ 
ศวภ. และติดตามการด าเนินงานของ ศปส. เพ่ือน ามาปรับปรุง
แผนงานการด าเนินงานของ ศปส. 
- ศปส. ส่วนกลาง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการก ากับดูแล
พลังงานปรมาณูในส่วนภูมิภาค เพื่อถ่ายทอด ความรู้ด้านนิวเคลยีร์และ
รังสีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจของ ปส. ให้แก่เจ้าหน้าที่ ศปส.ที่ปฏบิัติงานอยู่ในส่วนภมูิภาค 
- ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานปรมาณู และการเฝ้าระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศ อีกทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ใน
ฐานะสาขาของ ปส. เพ่ือสร้างความร่วมมือและสร้างความพร้อมใน
ตอบสนองต่อความต้องการและเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่ 

89



 

รายละเอียดโครงการปี พ.ศ. 2559  
 

กนผ. 58-2 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ 
และรังสี แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภูมิภาค  
และหน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในพื้นท่ี 
 
5.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

- ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้ความรู้ในงานที่เกีย่วข้องแก่ผู้มา
ติดต่อและเยี่ยมชมในด้านนิวเคลียร์และรังสีอันเป็นภารกิจหลักของ 
ปส. เมื่อไปร่วมงานในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งงานของ ปส. และงานอ่ืนๆ 
ด้วยแผ่นพับ เอกสารความรู้ และของที่ระลึก 
- รายงานสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
เสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม และรายงานปัญหา 
และอุปสรรค เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการด าเนินงานของ ศปส. 

 
13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 

ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่
ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย
ที่ได้ 

1. หน่วยงานเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละภูมิภาค ประจักษ์ในบทบาทขอ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวนชุดแบบประเมินผล ความ
เข้าใจต่อหน่วยงานส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ผ่านเกณฑ์ 60% 

ผ่านเกณฑ์การร
ประเมินอย่างน้อย 
2ครั้ง ในปีที่ 5 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

2. หน่วยงานเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละภูมิภาค มีความเข้าใจในเนื้อหา
หลักสูตรที่ให้ความรู้ สามารถน ามาปรับใช้กับ
การด าเนินชีวิตได้ 

จ านวนชุดแบบประเมินผล ความ
เข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร ผ่าน
เกณฑ์ 60% 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เมื่อมีการ

ให้ความรู้ 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

3. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือ
สันติประจ าภูมิภาค ได้ตามภูมิภาคหลัก โดย
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยดูแล ควบคุมและ
ประสานงานในการให้บริการ 

จ านวนศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ โดยมี
เจ้าหน้าที่จ านวน 1-2 คน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมิภาค แต่ละแห่ง 

จ านวน 4 แห่ง จ านวน 4 
แห่ง 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวนการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวน 2 ครั้ง 
ต่อปี 

ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้งต่อปี 
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13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได ้

1. หน่วยงานเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาค รู้จัก 
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวนหน่วยงานในพื้นท่ี 
ที่เข้ารับบริการของส านักงาน 
ปรมาณูเพ่ือสันติผ่านทาง
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ 

จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 หน่วยงานต่อปี 

ไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยงานต่อปี 

2. ประชาชนในพื้นท่ีรู้จัก และเข้าถึง
การให้บริการของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ผ่านทางศูนย์ปรมาณูเพ่ือ
สันติประจ าภูมิภาค 

แบบประเมินประชาชนผู้
อยู่ในเขตที่ศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติได้จัดตั้ง โดยคิด
เป็น% ได้มากกว่า 60 % 

จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ครั้งต่อปี 

1 ครั้งต่อปี 

3. มีศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
ที่ตั้งเป้าไว้ คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยอง สงขลา และขอนแก่น 

สามารถจัดตั้งศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาคได้
เป็นผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 แห่ง 

4 แห่ง 

4. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปรมาณู 
เพ่ือสันติ มีความรู้ความเข้าใจ  
ให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 และประสานงานกับส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติได้ 

ทดสอบผ่านแบบทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจในงาน
ของส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ รวมถึงจ านวน
การให้บริการของทางศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 1 ครั้งต่อปี 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังส   

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ผ่านมาหลายครั้งในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่
เชอร์โนบิล ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีต หรือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทรีไมล์ ไอร์แลนด์ ของสหรัฐฯ และล่าสุดในปี
ที่ผ่านมาก็ยังเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นที่เมืองฟุกูชิมา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของสาร
รังสีที่แพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก ทั้งทางอากาศ และทางทะเล สารรังสีที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถ
แพร่กระจายไปได้ไกล ครอบคลุมพ้ืนที่หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในกรณีการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่ามีสารรังสีที่แพร่กระจายเข้าสู่พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
โดย ปส. สามารถตรวจสอบปริมาณรังสีที่เพ่ิมขึ้นได้จากตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสีที่ เก็บ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในประเทศไทยที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้นได้ ปส. จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครือข่ายของสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจ ติดตาม ปริมาณรังสีได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหลักการในการพัฒนานี้จะเน้นไปที่
การจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ และใต้น้ าเพ่ิมในต าแหน่งที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามี ความจ าเป็น 
โดยการเลือกต าแหน่งและสถานที่ในการจัดตั้งสถานีเพ่ิมจะค านึงถึง ความเป็นตัวแทนชองภูมิภาค ทิศทางของ
กระแสลมและกระแสน้ า ความเสี่ยงของพ้ืนที่ (ปริมาณการใช้สารรังสี) จ านวนประชากรและขนาดของชุมชน และ
ความพร้อมของสาธารณูปโภค  

        การจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและใต้น้ าที่เพ่ิมขึ้นนี้ จะท าให้ระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่ที่จ าเป็นได้ยิ่งขึ้น อันจะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นต่อประชาชนใน
การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างปลอดภัย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางรังสีร่วมกับข้อมูลทางดุตุนิยมวิทยา 
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จะท าให้สามารถค านวณปริมาณและทิศทางการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

รูปท ่ 1 การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในชั้นบรรยากาศก่อนการตกสะสมในระบบนิเวศทางทะเลหลังจากการ
เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fukushima - Daiichi ประเทศญี่ปุ่น 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 มีการเฝ้าระวังภัยทางรังสีจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

จากข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยแห่งชาติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
 4.2 พัฒนาการเฝ้าระวังภัยทางรังสี โดยการติดตั้งอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาที่สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีฯ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัดนั้นๆ ส าหรับการประเมินสถานการณ์ทาง
นิวเคลียร์และรังสี และทดสอบสมรรถนะของหัววัดระหว่างประเทศ 

 4.3 เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่และบุคคลากรประจ าให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 4.4 พัฒนาระบบตรวจวัดรังสีแกมมาในอากาศเพื่อเป็นสถานีเฝ้าระวังรังสีสนับสนุนทั่วประเทศ เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย องค์กร/หน่วยงานทางสิ่งแวดล้อม ประชาชน 
พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 
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6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานสถานี
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

            

     กิจกรรมที่ 1.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
ดูแลทั้ง 20 สถานี ทั่วประเทศ 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 จัดส่ง TLD  ไปยัง 
54 สถานี ทั่วประเทศ 

            

     กิจกรรมที่ 1.3 ประสานงาน ให้
ข้อมูล และส ารวจพื้นที่ส าหรับติดตั้ง
สถานีเฝา้ระวังภยัทางรังสีใต้น้ าท่ี ชุมพร 
และระนอง 

            

     กิจกรรมที่ 1.4 ส ารวจรังสี ซ่อม
บ ารุงและปรับเทียบสถานีเฝ้าระวงัภัย
ทางรังสีในภาคตะวันตก ไดแ้ก่ 
กาญจนบุร ี

            

     กิจกรรมที่ 1.5 ส ารวจรังสี ซ่อม
บ ารุงและปรับเทียบสถานีเฝ้าระวงัภัย
ทางรังสีในภาคเหนือ ได้แก่ ตาก พะเยา 
เชียงราย และเชียงใหม ่

            

     กิจกรรมที่ 1.6 ส ารวจรังสี ซ่อม
บ ารุงและปรับเทียบสถานีเฝ้าระวงัภัย
ทางรังสีในภาคใต้ ได้แก่ เพชรบุรี 
ระนอง ภูเก็ต (ใต้น้ าและอากาศ) และ
สงขลา (ใต้น้ าและอากาศ) 

            

     กิจกรรมที่ 1.7 ส ารวจรังสี ซ่อม
บ ารุงและปรับเทียบสถานีเฝ้าระวงัภัย
ทางรังสีในภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด 
และระยอง (ใต้น้ าและอากาศ) 
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

     กิจกรรมที่ 1.8 ส ารวจรังสี ซ่อม
บ ารุงและปรับเทียบสถานีเฝ้าระวงัภัย
ทางรังสีรอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

            

     กิจกรรมที่ 1.9 ติดตั้งและตรวจรับ
สถานีเฝา้ระวังภยัทางรังสีใต้น้ าท่ีชุมพร 
และระนอง 

            

     กิจกรรมที่ 1.10 วิเคราะห์และ
ประเมินค่าปรมิาณรังสีในสิ่งแวดลอ้ม 

            

     กิจกรรมที่ 1.11 ดูแลหน่วย
ปฏิบัติการตรวจวดัรังสีในสิ่งแวดลอ้ม
เคลื่อนที ่

            

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสื่อสารและ
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลยีร์และ
รังสีในสิ่งแวดล้อม 

            

     กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลยีร์และ
รังสีในสิ่งแวดล้อม 

            

     กิจกรรมที่ 2.2 ปรับปรุง
ระบบสื่อสารอินเตอรเ์น็ตของศูนยข์้อมูล 
เพื่อรับข้อมูลปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม 

            

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบตรวจวดัรังสี
แกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ขนาด
เล็ก 

            

     กิจกรรมที่ 3.1 จัดซื้อหัววัด GM 
และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

            

     กิจกรรมที่ 3.2 ส ารวจพ้ืนท่ีตดิตั้ง             
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7. ผลผลิตและตัวช ้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ฐานข้อมูลระดับรังสีแกมมาใน
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนฐานข้อมูล 1 1 ปี 

สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
สนับสนุนที่พัฒนาเป็นสถานี
ต้นแบบ 

จ านวนสถาน ี 1 1 ปี 

อากาศยานส าหรับส ารวจระดับ
รังสีในสิ่งแวดล้อม 

จ านวนระบบ 1 1 ปี  

8. ผลลัพธ์และตัวช ้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ระบบการเฝ้าระวังภัยทางรังสีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
พ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

ร้อยละความสมบูรณ์ของ
การท างานของสถานีทั้ง
ระบบ 

ร้อยละ 80 1 ปี 

เครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีสนับสนุน 

ร้อยละความสมบูรณ์ของ
การท างานของสถานีทั้ง
ระบบ 

ร้อยละ 80 1ปี 

รายงานการเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีประจ าปี 

จ านวนรายงาน 1ฉบับ 1 ปี 

 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าท ่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ สุชิน อุดมสมพร ให้ค าปรึกษา และนโยบาย 
หัวหน้าโครงการ ปิยะวรรณ กฤษณังกูร บริหารจัดการให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ผู้ร่วมโครงการ นายยุทธนา ตุ้มน้อย 

นายไมตรี ศรียา 
นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประภพ 
นายสมบูรณ์ โตอุตชนม์ 
นางสาวทัศนีย์ สายเงิน 

ปฏิบัติงานในโครงการ 
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ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าท ่ ความรับผิดชอบ 
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ 
นายจิระพงค์ รอดภาษา 
นายไพบูรณ์ เชื้อประทุม 
นายพิพัฒน์ ตามชัยภูมิ 
นายอภิชาติ กงเพชร 
นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 
นายธีรพัทธ์ มานุวงศ์ 
นายมานิต บูรณศิล 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 1,768,000 บาท 
กิจกรรม รายละเอ ยด 

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานในสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังสีทั่วประเทศ 

(1) จ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและ
ยานพาหนะ 

 
 
 

(3) ค่าใช้สอย 
 
 
 

1,650,800 บาท 
 
- สถานีละ 5,500 บาทต่อเดือน รวม 8 สถานี 12 เดือน 
สถานีละ 4,500 บาทต่อเดือน รวม 4 สถานี 12 เดือน 
สถานีละ 3,000 บาทต่อเดือน รวม 5สถานี 12เดือน 
สถานี TLD รวม 54 สถานี สถานีละ 1200 บาท  
ซ่อมบ ารุงหัววัดใต้น้ า (นักประดาน้ า) สถานีละ 20,000 บาท รวม 
3 สถานี  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,048,800บาท 

 
- ค่าเดินทางเพ่ือประสานงานส ารวจพ้ืนที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

ติดตั้ง ปรับเทียบ และ/หรือซ่อมบ ารุงสถานีฯ (ค่าที่พัก,ค่าเบี้ย
เลี้ยง,และค่ายานพาหนะ ส าหรับ เจ้าหน้าที่ 4 คน 15 ครั้งๆ ละ 
5 วัน รวม 312,000 บาท 

 
-  ค่าซ่อมบ ารุงหน่วยปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อม
เคลื่อนที่ (รถโมบาย)เป็นเงิน 30,000 บาท 
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กิจกรรม รายละเอ ยด 
(4) ค่าวัสดุ 

 
 

 

- ค่าวัสดุซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ 
60,000 บาท 

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ เก็บและวิ เคราะห์ตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวังฯ 100,000 บาท 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดรังสี
ในสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ เป็นเงิน 100,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสื่อสารและ
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในสิ่งแวดล้อม 

1. ค่าวัสดุ 
 

50,000บาท 
 
 
- วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร เช่น 

router, สาย LAN เป็นเงิน 50,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบตรวจวัด
รังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์
ขนาดเล็ก  
1. ค่าวัสดุ 

 
 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและ

ยานพาหนะ 
 

67,200บาท 
 

 
-  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้พัฒนาระบบตรวจวัดระดังรังสี

แกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ขนาดเล็ก เป็นเงิน 30,000 
บาท 

-    ค่าเดินทางเพ่ือประสานงานส ารวจพื้นที่ติดตั้ง และ/หรือซ่อม
บ ารุงสถานีฯ (ค่าที่พัก,ค่าเบี้ยเลี้ยง,และค่ายานพาหนะ ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่ 3 คน 3 ครั้งๆ ละ 4 วัน รวม 37,200 บาท 

 

11. ประโยชน์ท ่จะได้รับ 
 11.1 เครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทยสามารถเฝ้าระวังได้ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศ

ไทยมากขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังภัยทางรังสีมากข้ึนตามไปด้วย 
 11.2 เครือข่ายภาคประชาชนและมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ ท าให้ส่งเสริมงานด้าน

การเฝ้าระวังภัยทางรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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12. ความเส ่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมท ่ก่อให้เกิด

ความเส ่ยง 
ผลกระทบท ่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ

ควบคุมความเส ่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
นโยบายของส านักงานฯ 
ที่ยังไม่แน่นอน 

การจัดสรรงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน 

ปรับแผนด าเนินงานให้
สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ 

กลุ่มเฝ้าตรวจ
กัมมันตภาพรังสี 
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กลุ่มที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐาน     

การก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 

ด้านพลังงานปรมาณู 

100



แบบ ผบ. 1/2

หน่วยปฏิบัติ : สร. สน. สส. สบ.
กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลด้านพลังงานปรมาณู

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดบัมาตรฐานการก ากับดแูลตามมาตรฐานสากลดา้นพลังงานปรมาณู แผนเงิน กทม. , 8,644,930       270,880      1,081,500    2,237,800      560,000      759,600      1,353,100       326,300      792,100      599,850      403,800      206,900      53,100         สน.สร.

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -              สส.สบ.

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             
คงเหลือ 8,644,930       270,880      1,081,500    2,237,800      560,000      759,600      1,353,100       326,300      792,100      599,850      403,800      206,900      53,100        

โครงการ 2.1  : โครงการพัฒนาระบบก ากับดแูลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ แผนเงิน กทม. , 1,193,330       19,880        131,800      641,500         29,200        -             29,200            -             20,000        289,550      12,200        10,000        10,000         สน.

ผล นครนายก -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             
ร้อยละ ชลบรีุ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             
คงเหลือ 1,193,330       19,880        131,800      641,500         29,200        -             29,200            -             20,000        289,550      12,200        10,000        10,000        

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 15.16          28.10          43.72             51.44          54.58          61.06              71.37          84.20          93.74          95.33          97.80          100.00        

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 564,930          19,880        131,800      13,100           29,200        -             29,200            -             20,000        289,550      12,200        10,000        10,000        

ผล

กิจกรรมที่ 1. พฒันาการบริหารจัดการความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ 385,050          -             105,500       -                -             -             -                 -             -             279,550      -             -             -             

1.1 การเสริมสร้างความเข้าใจและการประเมินตนเองด้านวัฒนธรรมความปลอดภยัขององค์กร นครนายก 105,500          105,500       

1.2 การส่งเสริมและพฒันาวัฒนธรรมความปลอดภยัขององค์กร ชลบรีุ 279,550          279,550      

19,880            19,880        -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

2.1 จัดประชุมเชิงปฏบิติัการส าหรับรวบรวมข้อมูลของเคร่ืองปฏกิรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 
และแทง่เชื้อเพลิงที่ใช้งาน

ปส. 19,880            19,880        

146,900          -             26,300         -                29,200        -             29,200            -             20,000        10,000        12,200        10,000        10,000        

3.1 การด าเนินการในหอ้งปฏบิติัการ (จัดเตรียมตัวอย่าง การวัด การวิเคราะห)์ ปส. 26,300         29,200        29,200            20,000        10,000        12,200        10,000        10,000        

13,100            -             -             13,100           -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

4.1 จัดประชุมเพือ่ทบทวน (ร่าง) ระเบยีบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สันติ ว่าด้วย
มาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ต้ังเคร่ืองปฏกิรณ์ปรมาณูวิจัย

ปส. 13,100            13,100           

จัดหาวัสดุไฟฟา้ อุปกรณ์หวัวัดรังสีส าหรับงานพฒันาและซ่อมบ ารุง 100,000          

งบลงทุน - จัดหาครภุณัฑ์ แผน บาท 628,400          628,400         

ผล

1. โปรแกรมรหสัประมวลผลทางสถิติ 1 โปรแกรม 78,400             จะขอปรับแผน

เนื่องจากไม่สามารถ

จดัหาครุภัณฑ์ได้ใน

วงเงินที่ได้รับจดัสรร 

(เดิมวงเงิน 0.3176 ลบ.)

2. ระบบควบคุมเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISO ด้านก ากับดูแลความปลอดภยัทาง

นิวเคลียร์ 1 ระบบ

ปส. 550,000           แบ่งจ่ายตามงวด

งาน 2 งวด

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

ร้อยละ (สะสม)

กิจกรรมที่ 2. พฒันามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพือ่การก ากับดูแลความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์ โดยมีเคร่ืองปฏกิรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1 เปน็ต้นแบบ

กิจกรรมที่ 3. ประเมินความเส่ือมของวัสดุโครงสร้างของแกนเคร่ืองปฏกิรณ์ ปปว. -๑/๑ จาก
ผลกระทบของรังสีและความร้อน

กิจกรรมที่ 4. จัดท ามาตรฐานความปลอดภยัสถานที่ต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ลงนาม เบิกจ่าย ติดตั้ง & 
ทดสอบ  

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

หน้า 1101



แบบ ผบ. 1/2

หน่วยปฏิบัติ : สร. สน. สส. สบ.
กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลด้านพลังงานปรมาณู

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน
แผนเงิน กทม. , 335,800          74,300        96,600        -               -             31,400        -                -             100,000      33,500        -             -             -              สร.

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             

คงเหลือ 335,800          74,300        96,600        -               -             31,400        -                -             100,000      33,500        -             -             -             

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 20              50              60                 70              80              85                  90              95              100            100            100            100            

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 335,800          74,300        96,600        -               -             31,400        -                -             100,000      33,500        -             -             -             

ผล

กิจกรรมที่ 1  ด าเนินงานโครงการ 235,800          74,300        96,600         -                -             31,400        -                 -             -             33,500        -             -             -             

1.1 จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี คร้ังที่ 1 (จัดสถานที่เอกชน) กทม. 96,600            96,600         

1.2 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเปน็ส าหรับการด าเนินการ 39,300            39,300        

1.3 ติดต้ังอุปกรณ์และทดสอบการใช้งาน 35,000            35,000        

1.4 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 31,400            31,400        

1.5 จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี คร้ังที่ 2  (จัดสถานที่ราชการ) ระยอง 33,500            33,500        

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานปฏบิติัการทางรังสีด้านการแพทย์ จ านวน 20 แหง่ 100,000          100,000      

แผนเงิน กทม. , 1,510,800       4,700         60,000        469,500         4,700         120,000      219,500          4,100         400,000      -             219,500      4,700         4,100          สบ.  เป็นแผนเบื้องต้น

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -              โดยอาจปรับเปล่ียน

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -              ตามแผนประชุม

คงเหลือ 1,510,800       4,700         60,000        469,500         4,700         120,000      219,500          4,100         400,000      -             219,500      4,700         4,100          ประจ าปี

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5               10              25                 30              40              60                  65              75              80              90              95              100            

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 1,510,800       4,700         60,000        469,500         4,700         120,000      219,500          4,100         400,000      -             219,500      4,700         4,100         

ผล

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 8,200              4,100          4,100          

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ 14,100            4,700          4,700          4,700          

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านพลังงานปรมาณู 60,000            60,000         

658,500          219,500         219,500          219,500      

กิจกรรมที่ 5 เปน็เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายส่ิงแวดล้อมอาเซียน 400,000          400,000      

กิจกรรมที่ 6 การเดินทางไปร่วมการประชุมเครือข่ายในต่างประเทศ (งบรายจ่ายอื่น) 370,000          250,000         120,000      

โครงการ 2.3 : โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมือระหว่างประเทศดา้นการก ากับ
ดแูลความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)

ร้อยละ (สะสม)

ร้อยละ (สะสม)

กิจกรรมที่ 4 การด าเนินการความร่วมมือด้านการก ากับดูแลด้านพลังงานปรมาณู (3 คร้ังๆละ 
219,500 บาท)

โครงการ 2.2 : โครงการก ากับดแูลความปลอดภยัการขนส่งวัสดกัุมมันตรงัสีส าหรบัวัสดุ

กัมมันตรงัสีที่เป็นอันตรายมากถึงเป็นอันตรายสูงสุด

1 ครั้ง  

ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง  

หน้า 2102



แบบ ผบ. 1/2

หน่วยปฏิบัติ : สร. สน. สส. สบ.
กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลด้านพลังงานปรมาณู

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน
แผนเงิน กทม. , 684,900          23,600        49,400        202,100         49,400        53,000        81,500            53,100        49,500        24,900        49,500        24,900        24,000         สร.

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             

คงเหลือ 684,900          23,600        49,400        202,100         49,400        53,000        81,500            53,100        49,500        24,900        49,500        24,900        24,000        

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              22              40                 50              60              70                  75              80              85              90              95              100            

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 684,900          23,600        49,400        202,100         49,400        53,000        81,500            53,100        49,500        24,900        49,500        24,900        24,000        

ผล

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสีประเภทต่างๆ  ต่างจังหวัด 113,000          -             113,000         -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัด (จ.ภเูก็ต และแหล่งอื่นซ่ึงก าลังอยู่ระหว่างติดต่อเพือ่
ขอส ารวจพืน้ที่)

ภเูก็ต และอื่นๆ 40,000            40,000           

1.2 จ้างเหมาบริการวิเคราะหตั์วอย่าง 73,000            73,000           

ปส. 22,500            900            -             900               -             900            17,100            900            -             900            -             900            -             

2.1 ประชุมคณะท างานการจัดท าร่างฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 5,400              900            -             900               -             900            -                 900            -             900            -             900            

2.2 ประชุมพจิารณาร่างฯ 17,100            17,100            

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าฐานข้อมูลและทะเบยีนกากกัมมันตรังสีประจ าป ี2559 274,800          2,700          24,000         26,700           24,000        26,700        24,000            26,700        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        

3.1 จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล1 อัตรา 9,000 บาทx 11 เดือน, 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1 อัตรา 15,000 บาทx 11 เดือน)

264,000          24,000         24,000           24,000        24,000        24,000            24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        24,000        

3.2 พฒันาระบบฐานข้อมูลกากกัมมันตรังสีของประเทศ (ต่อเนื่องจากป ี2558) 10,800            2,700          2,700             2,700          2,700          

กิจกรรมที่ 4  จัดหาวัสดุเพือ่ใช้ในการบริหารโครงการ 71,100            20,000        36,100           15,000            

4.1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ และ วัสดุคอมพวิเตอร์ 75,000            

กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินความปลอดภยัสถานปฏบิติัการทางรังสี กทม. และ 
ต่างจังหวัด

203,500          25,400         25,400           25,400        25,400        25,400            25,500        25,500        25,500        

5.1 ตรวจสอบสถานปฏบิติัการทางรังสีด้านศึกษาวิจัยและส่ิงแวดล้อม จ านวน 65 แหง่ 203,500          

แผนเงิน กทม. , 360,400          15,000        15,000        75,400           15,000        52,000        66,000            15,000        15,000        25,000        15,000        37,000        15,000         สร.

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             

คงเหลือ 360,400          15,000        15,000        75,400           15,000        52,000        66,000            15,000        15,000        25,000        15,000        37,000        15,000        

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              20              40                 45              50              60                  70              75              80              90              95              100            

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 360,400          15,000        15,000        75,400           15,000        52,000        66,000            15,000        15,000        25,000        15,000        37,000        15,000        

ผล

โครงการ 2.4 : โครงการพัฒนาระบบก ากับดแูลการจัดการกากกัมมันตรงัสีของประเทศไทย

ร้อยละ (สะสม)

โครงการ 2.5 : โครงการพัฒนาการก ากับดแูลวัสดกัุมมันตรงัสีตามลักษณะการใชง้าน

ร้อยละ (สะสม)

กิจกรรมที่ 2  จัดท าร่างกฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏบิติั เกณฑ์ มาตรฐานในการก ากับดูลการ
จัดการกากกัมมันตรังสี

เดือน พ.ย.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

หน้า 3103



แบบ ผบ. 1/2

หน่วยปฏิบัติ : สร. สน. สส. สบ.
กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลด้านพลังงานปรมาณู

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

กิจกรรมที่ 1 ตรวจวัดและวิเคราะหตั์วอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคและบริหารงานโครงการ 215,000          15,000        15,000         30,000           15,000        15,000        25,000            15,000        15,000        25,000        15,000        15,000        15,000        

1.1 จ้างเหมาพนักงานตรวจวัดและวิเคราะหตั์วอย่างสินค้าฯ 180,000          15,000        15,000         15,000           15,000        15,000        15,000            15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        

1.2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพือ่ใช้ในการวิเคราะหตั์วอย่างสินค้าฯ 10,000            10,000        

1.3 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน วัสดุคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์เพือ่ใช้ในการบริหารโครงการฯ 25,000            15,000           10,000            

กิจกรรมที่ 2 พฒันาระบบฐานข้อมูลจากผลการวิเคราะหสิ์นค้าตัวอย่าง 45,400            45,400           

2.1 พฒันาระบบฐานข้อมูล 45,400            

กิจกรรมที่ 3 จัดท าร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแล -                 

3.1 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แปลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง -                 

3.2 ประชุมระดมความคิดเหน็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ -                 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินความปลอดภยัสถานปฏบิติัการทางรังสี กทม. และ 
ต่างจังหวัด

100,000          37,000        41,000            22,000        

4.1 ตรวจสอบสถานปฏบิติัการทางรังสีด้านการแพทย์ จ านวน 23 แหง่ 100,000          

แผนเงิน กทม. , 981,800          -             118,800      34,600           289,200      59,100        106,400          171,600      10,500        106,400      85,200        -             -              สร.

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             

คงเหลือ 981,800          -             118,800      34,600           289,200      59,100        106,400          171,600      10,500        106,400      85,200        -             -             

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 20              40              50                 60              65              70                  80              80              90              100            100            100            

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 981,800          -             118,800      34,600           289,200      59,100        106,400          171,600      10,500        106,400      85,200        -             -             

ผล

240,000          -             53,600         34,600           34,600        -             34,600            34,600        -             34,600        13,400        -             -             

1.1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เตรียมเอกสาร คู่มือในการจัดเก็บข้อมูลทั้งทางรังสีรักษา             10,000 10,000         

1.2 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเหน็เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
และรวบรวมหน่วยงานโรงพยาบาล-ศูนย์สาขารังสีรักษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

            43,600 43,600         

1.3 ด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน และน าข้อมูลมาท า
การประมวลผลในระบบฐานข้อมูลของปพี.ศ.2558 ออกตรวจวัดและเก็บข้อมูล ปริมาณ
รังสีทั้งหมด 5 คร้ัง คร้ังละ 5 วัน วงเงิน 34,600 บาทต่อคร้ัง

ต่างจังหวัด           173,000 34,600           34,600        34,600            34,600        34,600        

1.4 สรุปผลของข้อมูลที่จัดเก็บพร้อมทั้งท าเอกสารเผยแพร่             13,400 13,400        

โครงการ 2.6 : โครงการพัฒนาระบบก ากับดแูลความปลอดภยัการใชพ้ลังงานปรมาณูทาง
การแพทย์

ร้อยละ (สะสม)

กิจกรรมที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทย
ตามข้อก าหนดของ UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation) เพือ่พฒันาการก ากับดูแลเปน็มาตรฐานสากล

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ม.ค.- ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

ครั้งท่ี 1 
ขอนแก่น 
อุดรธานี 

ครั้งท่ี 4    
สุราษฎร์ฯ

สงขลา 

ครั้งที่ 5 
ลพบุรี 

พิษณุโลก  

เดือน ต.ค. - ธ.ค.58 

ครั้งที่ 3  
ล าปาง 

เชียงใหม ่

ครั้งท่ี 2  
นครราชสีมา 
อุบลราชธาน ี

หน้า 4104



แบบ ผบ. 1/2

หน่วยปฏิบัติ : สร. สน. สส. สบ.
กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลด้านพลังงานปรมาณู

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

          541,800 -             -             -                254,600      -             71,800            71,800        -             71,800        71,800        -             -             

2.1 จัดประชุม/สัมมนาชี้แจงการด าเนินโครงการและอบรมใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

          254,600 254,600      

2.2 ด าเนินการตรวจวัดและเก็บข้อมูล ปริมาณรังสีจากเคร่ืองก าเนิดรังสีในหอ้งปฏบิติัการทาง
รังสีวินิจฉัย ตามหน่วยงานโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ต่างจังหวัด           287,200 -             -             -                -             -             71,800            71,800        -             71,800        71,800        -             -             

คร้ังที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบรีุรัมย์             71,800 71,800            

คร้ังที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น และร้อยเอ็ด             71,800 71,800        

คร้ังที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภมูิ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม             71,800 71,800        

คร้ังที่ 4 จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ และหนองคาย             71,800 71,800        

กิจกรรมที่ 2 การตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ปว่ยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย 

(Measurement of patients dose receive from diagnostic radiography)

1 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 

ครั้งที่ 2 

ครั้งที่ 3 

ครั้งท่ี 4 
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แบบ ผบ. 1/2

หน่วยปฏิบัติ : สร. สน. สส. สบ.
กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลด้านพลังงานปรมาณู

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

กทม. และ 

ต่างจังหวัด

          200,000 65,200         59,100        65,200        10,500        

3.1 ตรวจสถานปฏบิติัการทางรังสีที่ใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี จ านวน 32 แหง่           200,000

จัดหาวัสดุไฟฟา้ อุปกรณ์หวัวัดรังสีส าหรับงานพฒันาและซ่อมบ ารุง 100,000          

แผนเงิน กทม. , 671,700          78,700        300,400      5,200            -             177,000      -                40,000        -             39,800        -             30,600        -              สน.

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             

คงเหลือ 671,700          78,700        300,400      5,200            -             177,000      -                40,000        -             39,800        -             30,600        -             

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 14.00          23.53          30.00             30.00          30.00          33.13              40.00          50.75          69.75          85.15          95.10          100.00        

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 671,700          78,700        300,400      5,200            -             177,000      -                40,000        -             39,800        -             30,600        -             

ผล

กิจกรรมที่ 1  จัดท าข้อมูลของการรักษาความมั่นคงและการพทิกัษ์วัสดุนิวเคลียร์ 45,200            -             -             5,200             -             -             -                 40,000        -             -             -             -             -             

1.1 เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของการรักษาความมั่นคงและการพทิกัษ์วัสดุนิวเคลียร์ 5,200              5,200             

1.2 จัดท าฐานข้อมูลของวัสดุนิวเคลียร์ทั่วประเทศ 40,000            40,000        

กิจกรรมที่ 2  จัดฝึกอบรม 556,100          78,700        300,400       -                -             177,000      -                 -             -             -             -             -             -             

2.1 จัดอบรมการพทิกัษ์ความปลอดภยัวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ใหก้ับผู้ใช้และครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ระยอง 177,000          177,000      

2.2 ฝึกอบรม safeguards and AP Implementation โดย US DOE (NNSA) ปส. 78,700            78,700        

2.3 จัดฝึกอบรมการเพิม่ศักยภาพใหก้ับผู้ปฏบิติังานในส่วนหน้า ปส. 300,400          300,400       

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบสถานปฏบิติังานนอกสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กทม.  ระยอง 

ชลบุรี และอื่นๆ
39,800            39,800        

30,600            30,600        

แผนเงิน กทม. และ 692,800          -             259,500      44,900           22,500        22,500        200,500          22,500        44,900        30,700        22,400        22,400        -              สร.

ผล ต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             

คงเหลือ 692,800          -             259,500      44,900           22,500        22,500        200,500          22,500        44,900        30,700        22,400        22,400        -             

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              25              40                 45              50              75                  80              85              90              100            100            100            

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 692,800          -             259,500      44,900           22,500        22,500        200,500          22,500        44,900        30,700        22,400        22,400        -             

ผล

โครงการ 2.8 : โครงการด าเนินการคลินิกใบอนุญาต

ร้อยละ (สะสม)

กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่ของโครงการการพทิกัษ์และรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

โครงการ 2.7 : โครงการพิทักษ์และรกัษาความมั่นคงปลอดภยัวัสดนิุวเคลียรภ์ายใตส้นธิสัญญาไม่
แพรข่ยายอาวุธนิวเคลียร์

ร้อยละ (สะสม)

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินความปลอดภยัสถานปฏบิติัการทางรังสี

เดือน ต.ค. 58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ธ.ค.59 

1 คร้ัง  

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 
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แบบ ผบ. 1/2

หน่วยปฏิบัติ : สร. สน. สส. สบ.
กลุ่มที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลด้านพลังงานปรมาณู

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

423,300          -             214,600       -                -             -             178,000          -             -             30,700        -             -             -             

1.1 สัมมนาคลินิกใบอนุญาต คร้ังที่ 1 ส าหรับผู้รับใบอนุญาตในเขตภาคเหนือ จัดที่  จ. 
เชียงใหม่ จ านวน 2 วัน 1 คืน

เชียงใหม่ 214,600          214,600       

1.2 สัมมนาคลินิกใบอนุญาต คร้ังที่ 2 ส าหรับผู้รับใบอนุญาตในเขตภาคตะวันออก จัดที่  จ. 
ระยอง จ านวน 2 วัน 1 คืน

ระยอง 178,000          178,000          

1.3 สัมมนาคลินิกใบอนุญาต คร้ังที่ 3 ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักก ากับดูแลความ
ปลอดภยัทางรังสี จัดในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 วัน

กทม. 30,700            30,700        

กทม. และ 
ต่างจังหวัด

269,500          -             44,900         44,900           22,500        22,500        22,500            22,500        44,900        -             22,400        22,400        -             

2.1 ตรวจสถานปฏบิติัการทางรังสีด้านอุตสาหกรรม จ านวน 109 แหง่ กทม. และ 
ต่างจังหวัด

269,500          44,900         44,900           22,500        22,500        22,500            22,500        44,900        22,400        22,400        

แผนเงิน กทม. และ 2,213,400       54,700        50,000        764,600         150,000      244,600      650,000          20,000        152,200      50,000        -             77,300        -              สร.

ผล ต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             

ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             

คงเหลือ 2,213,400       54,700        50,000        764,600         150,000      244,600      650,000          20,000        152,200      50,000        -             77,300        -             

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              25              40                 45              50              75                  80              85              90              100            100            100            

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 2,213,400       54,700        50,000        764,600         150,000      244,600      650,000          20,000        152,200      50,000        -             77,300        -             

ผล

1,604,700        54,700        50,000         550,000         150,000      30,000        650,000          20,000        -             50,000        -             50,000        -             

1.1 น าเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูลระบบเชื่อมโยง NSW 500,000          500,000         

1.1 พฒันาระบบพืน้ฐานในกระบวนการออกใบอนุญาต e-License 
การน าเข้าข้อมูล กระบวนการออกใบอนุญาตบนระบบ e-license

500,000          500,000          

1.3 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ในการบริหารโครงการ 604,700          54,700        50,000         50,000           150,000      30,000        150,000          20,000        50,000        50,000        

581,400          -             -             214,600         -             214,600      -                 -             152,200      -             -             -             -             

2.1  การฝึกอบรม/ระบบออกใบอนุญาตฯ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ จ. ขอนแก่น 
จ านวน 2 วัน 1 คืน

ขอนแก่น 214,600          214,600         

2.2 การฝึกอบรม/ระบบออกใบอนุญาตฯ ในเขตภาคใต้จัดที่ จ. สงขลา จ านวน 2 วัน 1 คืน สงขลา 214,600          214,600      

2.3 การฝึกอบรม/ระบบออกใบอนุญาตฯ ในเขตภาคกลาง จัดที่ กทม. จ านวน 2 วัน 1 คืน กทม. 152,200          152,200      

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินความปลอดภยัสถานปฏบิติัการทางรังสี 27,300            -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             27,300        -             

3.1 ตรวจสอบสถานปฏบิติัการทางรังสีด้านการแพทย์ จ านวน 4 แหง่ 27,300            27,300        

หมายเหต ุ: วงเงินรายการหมวดงบด าเนินงานสามารถเบกิถัวจ่ายได้ตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

โครงการ 2.9 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอ้มูลแบบบูรณาการส าหรบัการน าเขา้ การส่งออก
 การน าผ่าน และโลจิสตกิส์ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Thailand National Single Window

กิจกรรมที่ 1 พฒันาระบบพืน้ฐานในกระบวนการออกใบอนุญาต e-License และเชื่อมโยงระบบ NSW

กิจกรรมที่ 2  จัดฝึกอบรม/ระบบออกใบอนุญาตการก ากับดูแล ควบคุม เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 
เคร่ืองก าเนิดรังสี และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-license/ASW/NSW)

กิจกรรมที่ 1  ด าเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินความปลอดภยัสถานปฏบิติัการทางรังสี

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ส.ค.59 
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รายละเอียดโครงการปี พ.ศ. 2559  
 

กนผ. 59-2  

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริ หาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

o กลยุทธ์ส านักงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการก ากับดูแลความปลอดภัย     
จากพลังงานปรมาณู 

o ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย          
จากพลังงานปรมาณู 

o กิจกรรม : วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 คณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาต หรือก าหนดเงื่อนไขเพ่ือประโยชน์ความปลอดภัยไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ ในการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือ
วัสดุต้นก าลังซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ทั้งนี้ การก าหนดเงื่อนไขด้านความปลอดภัย
ดังกล่าวย่อมเป็นไปตามหลักการทางวิชาการ หลักการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ ตามมาตรา 9 (3) คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางระเบียบควบคุมและด าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติ  
 ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยปฏิบัติด้านเทคนิคให้
คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบสถานประกอบการ จัดท าร่างกฎระเบียบ ก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัย พร้อมทั้งประมวลความคิดเห็นผสมผสานกับหลักทางวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค และ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการก ากับดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีของคณะกรรมการ ดังนั้น ส านักฯ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลการด าเนินงาน ได้แก่ การจัดท าร่างกฎระเบียบ การ
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบสถานประกอบการ โดยบุคลากรได้น าผลการ
ด าเนินงานที่ครบถ้วนและทันสมัยตามสถานการณ์ พร้อมทั้งเป็นไปตามหลักการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
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และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ประมวลข้อมูลส าหรับเป็นข้อเสนอทางด้านเทคนิคประกอบการพิจารณา
ก ากับดูแลความปลอดภัยของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถด าเนินการได้ตามหลักวิชาการ 
 โครงการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยจะมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปได้
ประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ที่เป็นระบบ
มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนามาตรการความปลอดภัย เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลทาง
เทคนิคที่จะน าเสนอประกอบการพิจารณาก ากับดูแลของคณะกรรมการ และการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและ
ศักยภาพ เพ่ือให้สามารถประมวลข้อมูลทั้งในเชิงเทคนิคนิวเคลียร์และเชิงกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
จริงและทันสมัยตามสถานการณ์ 
 ดังนั้น ส านักฯ จึงได้ด าเนินการโครงการย่อยจ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
 3.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 
               ระยะๆ ดังนี้ 
  3.1.1 การพัฒนาการบริหารการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้การรับรอง
มาตรฐานการประกันคุณภาพ (ISO Standard) (ระยะที ่1 พ.ศ. 2552 - 2556 และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง) 
  3.1.2 การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(ระยะที่ 1.1 พ.ศ. 2557 และต่อเนื่อง) 
  3.1.3 การพัฒนาสู่ระบบการบริหารการก ากับดูแลความปลอดภัยทั้งระบบ (Approach to 
Integrated Management System) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2560 และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง) 
  3.1.4 การพัฒนาสู่ระบบการบริหารการก ากับดูแลความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Approach to 
Regulatory Oversight) (ระยะที่ 3 พ.ศ. 2561 - 2563 และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง) 
 3.2 โครงการพัฒนามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยมี
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณวูิจัย ปปว-1/1 เป็นต้นแบบ เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2563 
 3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร เพ่ือการสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2563 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการ

พัฒนาระบบอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
4.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ส าหรับเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.1/1 เพ่ือการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูใน
อนาคตใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในงานประเมิน/วิเคราะห์ความปลอดภัยฯ 
งานตรวจสอบความปลอดภัยฯ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเสนอข้อมูลทาง
เทคนิคประกอบกับข้อมูลด้านกฎหมายเสนอคณะกรรมการในการพิจารณาก ากับดูแลความ
ปลอดภัย 

 
5. ขอบเขตของโครงการ 

เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มผู้รับบริการ ข้าราชการจาก สน. สร. และ สส. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
พ้ืนที่เป้าหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
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6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
6.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็นระยะๆ 

 
กิจกรรม แผนการด าเนินการ 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑.๑.๑ การพัฒนาการบริหารการ

ก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิ ว เคลี ยร์ และรั งสี ให้ ได้ การ
รับรองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ (ISO Standard) 

        

๑.๑.๒ การพัฒนาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

        

๑.๑.๓ การพัฒนาสู่ระบบการบริหาร
การก ากับดแูลความปลอดภัยทั้ง
ระบบ (Approach to 
Integrated Management 
System) 

        

๑.๑.๔ การพัฒนาสู่ระบบการบริหาร
การก ากับดูแลความปลอดภัยเชิง
ป้องกัน (Approach to 
Regulatory Oversight) 

        

 

ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ใบรับรองเลขที่ 
QMS 13011/1505  

พัฒนาระบบและรกัษามาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง  

พัฒนาระบบและรกัษามาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง  

พัฒนาระบบและรกัษามาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง  
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 6.2 โครงการพัฒนามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (โดยมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑ เป็น
ต้นแบบ เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓) 

กิจกรรม แผนการด าเนินการ 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.๑.๕ โครงการประมาณรายการและปริมาณไอโซโทปรังสีที่
เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาฟิชชันของแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้
ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑ 

        

๑.๑.๖ โครงการประเมินความเสื่อมของวัสดุโครงสร้างของ
แกนเครื่องปฏิกรณ์ ปปว-๑/๑ 

        

๑.๑.๗ โครงการประเมินข้อมูลการด าเนินงานเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย ปปว-๑/๑ 

        

๑.๑.๘ โครงการประเมินปริมาณรังสีของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ 

        

๑.๑.๙ โครงการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

        

๑.๑.๑๐ Thermal Hydraulic and Severe Accident 
(Hypothetical)  

        

๑.๑.๑๑  โครงการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยสถาน
ที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

        

๑.๑.๑๒  โครงการเตรียมการก ากับดูแลการรื้อถอนและ
การจัดการกากกัมมันตรังสีของเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑ 

        

๑.๑.๑๓  โครงการป้องกันทางกายภาพของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 

        

๑.๑.๑๔  โครงการก ากับดูแลและการเตรียมด้านการ
ความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร ์
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 6.3โครงการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร เพ่ือการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลี ยร์(เป็น
โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓) 

กิจกรรม แผนการด าเนินการ 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.๑.๑๕ ร่างแผนการพัฒนาบุคลากร (Revision 1) 
ส าหรับรองรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องใหม่ และผู้เชี่ยวชาญ 
IAEA มาประเมินแผนดังกล่าว 

        

๑.๑.๑๖ การปรับปรุงร่างแผนการพัฒนาบุคลากร 
(Revision 2) 

        

๑.๑.๑๗ การออกแบบเครื่ อ งมือส า หรับประเมิ น
ศักยภาพบุคลากรของด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

        

๑.๑.๑๘ การจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
เฉพาะรายบุคคล 

        

๑.๑.๑๙ การจัดสัมมนาตอบแบบสอบถามและประเมิน 
Gap Analysis รายบุคคล 

        

๑.๑.๒๐ การจัดท าหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรม
เฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

        

๑.๑.๒๑ การจัดท าแผนการฝึกอบรมเฉพาะรายบุคคล         

๑.๑.๒๒ การปรับแผนการพัฒนาบุคลากร (Revision 
3) ตามผลการประเมิน Gap Analysis 
รายบุคคล  

        

๑.๑.๒๓ ผู้เชี่ยวชาญ IAEA มาประเมินแผนแผนการ
พัฒนาบุคลากร (Revision 3)ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือ THA0012  

        

๑.๑.๒๔ การจัดฝึกอบรมตามแผน          
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กิจกรรมส าหรับโครงการย่อย 6.3.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 

กิจกรรมส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
งบประมาณ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดซื้อระบบควบคุมเอกสาร
ตามมาตรฐาน ISO9001 ด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

            

กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้าใจและ
การประเมินตนเองด้านวัฒนธรรม    

            

กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร 

            

 
กิจกรรมส าหรับโครงการย่อย 6.3.2 โครงการพัฒนามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (โดยมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑ เป็นต้นแบบ 

 
กิจกรรมส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเพื่อทบทวน (ร่าง) 
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสม
ของสถานท่ีตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 

            

กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะหต์ัวอย่างท่ออาบรังส ี             
กิจกรรมที่ ๓ วิเคราะหต์ัวอย่างที่เป็นผลจาก
การอาบรังสีแกมมา 

            

กิจกรรมที่ ๔ วิเคราะหต์ัวอย่างท่ีเคลือบด้วย
เทคนิคพลาสมา 

            

กิจกรรมที่ ๕ วิเคราะหต์ัวอย่างโดยวิธีวัด 
Electro-chemical potential 

            

กิจกรรมที่ ๖ จัดท าผลงานเพื่อตีพมิพ์             
กิจกรรมที่ ๗ จัดท าผลสรุปรายป ี             
กิจกรรมที่ ๘ การประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ส าหรับรวบรวมข้อมูลของเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑ และแท่งเช้ือเพลิง           
ที่ใช้งาน   
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กิจกรรมส าหรับโครงการย่อย 6.3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ของ
บุคลากร เพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ – รายละเอียดปรากฏใน
รายละเอียดงบประมาณของ กพร. ชื่อโครงการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัย 
SARCoN 

 
กิจกรรมส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ ๑  ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการใน
ภาพรวมของหน่วยงานและการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

            

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
พ้ืนฐานระบบวัดคุมและระบบควบคุม
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

            

กิจกรรมที่ ๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Research Reactor Inspection 
and Inspector Qualification 
Program” 

            

7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

โครงการวิจัย เสนอผลผลิตและตัวชี้วัด ๒ ด้าน คือผลผลิตและตัวชี้วัดโครงการ และ ผลผลิตและตัวชี้วัดกิจกรรม 
7.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

ผลผลิตของกิจกรรมในโครงการย่อย
ที่ ๑ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
(ปี) 

๑.๑.๒๕ การพัฒนาและด ารงมาตรฐาน 
ISO9001:2008 

๑.๑ สน. ไดร้ับใบรับรองมาตรฐาน 
ISO9001:2008 จากหน่วยงานภายนอก 
(Certify Body) 

๑ ใบรับรองมาตรฐาน ๓ ปี 

๑.๑.๒๖ การพัฒนาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 

๒.๑ ผลการพัฒนาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของบุคลากรใน สน.  

รายงานผลการพัฒนา ๑ 
ฉบับ 

๓ ปี 

๑.๑.๒๗ การพัฒนาระบบ IMS ๓.๑ รายงานการพัฒนาระบบ IMS  รายงานผลการพัฒนา ๑ 
ฉบับ 

๓ ปี  

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าของการ
พัฒนาในระดับภมูิภาค (ในคราวการ
ประชุมประจ าปีของ LMSTG) 

จ านวน ๓ ครั้ง 
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 7.2 โครงการพัฒนามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
             โดยมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-๑/๑ เป็นต้นแบบ 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
(ปี) 

๑.๑.๒๘ จ านวนผลงานวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ 

๑.๑ จ านวนผลงานวิจยัด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

จ านวน ๑ เรื่อง ๓ ปี 

๑.๒ จ านวนผลงานวิจยัด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

จ านวน ๓ เรื่อง 

๑.๑.๒๙ จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถ
น าไปศึกษาต่อยอดได้ 

๒.๑ จ านวนผลงานวิจยัที่สามารถน าไป
ศึกษาต่อยอดได ้

จ านวน ๒ เรื่อง ๓ ปี 

๑.๑.๓๐ จ านวนบุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในผลงานวิจัย 

๓.๑ จ านวนบคุลากรที่มีชื่อในเอกสาร
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ ์

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ 
คน 

๓ ปี  

 
7.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร เพ่ือการสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

 ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา (ปี) 
๑.๑.๓๑ ร่างแผนการพัฒนาบุคลากร 

ส าหรั บรองรับ โร ง ไฟฟ้ า
นิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูเครื่องใหม่ 

๑.๑ รายงานของแผนการพัฒนาบคุลากร รายงาน ๑ ฉบับ ๒ ปี 

๑.๑.๓๒ แผนการฝึกอบรมเฉพาะ
รายบุคคล 

๒.๑ รายงานของแผนการฝึกอบรม
เฉพาะรายบุคคล 

รายงาน ๑ ฉบับ ๓ ปี  

๒.๒ ร้อยละการด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๘๐ ๓ ปี  

 8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย (Regulatory 
Expect) ได้แก ่

- ระบบการบริหารจัดการ 
- งานวิจัย 
- การพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละความคาดหวัง ร้อยละ ๗๐ ๓ ปี 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ ผสน. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ค าปรึกษาการด าเนินการโครงการ 
หัวหน้าโครงการ นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ 

นายภานุพงศ์  พินกฤษ 
นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล 
นางบุญฉวี  ศรีหมอก  

บริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จ 

ผู้ร่วมโครงการ   ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี สน. ขับเคลื่อนในการด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ 
 

10. รายละเอียดงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมจ านวน ๑,๘๖๕,๐๓๐ บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนหกหม่ืนห้าพันสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  จ านวน ๑,๑๙๓,๓๓๐ บาท 

      - โครงการพิทักษ์และรักษาความม่ันคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ 
        นิวเคลียร์ จ านวน ๖๗๑,๗๐๐ บาท  

รายละเอียดงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน มีรายการแผนการด าเนินการ ดังนี้ 
10.1โครงการพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

10.1.1 การพัฒนา
ระบบควบคุมเอกสาร
ตามมาตรฐาน ISO 
ด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (หมวดงบ
ครุภัณฑ์) 

 

รวมวงเงิน ๖๒๘,๔๐๐ บาท ตามรายละเอียด   
(๑) ค่าระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์/ระบบ  

e-SMART ISO Core Pack / per server 
รายละเอียดประกอบด้วย 
* ค่าดูแลระบบ ๑ ปี ๑๘ เปอรเ์ซน็ต์ของราคาระบบ 
* ระบบสิทธิ์ และ Work Flow 
* การควบคุมเอกสาร (Document & Data Control) 
*  ระบบการควบคุมการบันทึกคณุภาพ (Document Record) 
*  การตรวจตดิตามผลภายใน (Internal Audit) 
* การป้องกันและแก้ไขข้อผดิพลาด (Corrective Action Request) 
* ระบบการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review 
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบด้วย 
     - การติดตั้งระบบ 
(๒) การใช้งานระบบและการฝึกอบรม ๒ วัน (ภายใน ๑ เดือนหลังจากการติดตั้ง) 
- การดูแลรักษาระบบ จ านวน ๖ วัน (ระยะเวลา ๑ ปี) 

ลงนามใน
สัญญา

ภายใน พ.ย. 
๕๘ 

ตรวจรับ
ครุภณัฑ์ 
งวดแรก

ภายใน ธ.ค. 
๕๘ 

ตรวจรับ
ครุภณัฑ์งวด
สองภายใน 
ม.ค. ๕๘ 

๖๒๘,๔๐๐ 

รวมงบประมาณตามกิจกรรมที่ ๑๐.๑.๑  ๖๒๘,๔๐๐ 
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10.1.2 การเสริมสร้างความเข้าใจและการประเมินตนเองด้านวัฒนธรรม (หมวดงบด าเนินงาน)    

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

10.1.2 การเสริมสร้างความเข้าใจ
และการประเมินตนเองด้าน
วัฒนธรรมความปลอดภัยของ
องค์กร (หมวดงบด าเนินงาน)    

รวมวงเงิน ๑๐๕,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียด พ.ย. ๕๘  
(๑) ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภาครัฐ)  
    (๑๒,๕๐๐ บ./วัน x ๒ วัน) 

 ๒๕,๐๐๐ 

(๒) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุม          
เชิงปฏิบัติการ  
    - ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม (๒ มื้อ) 
       (๓๐ คน x ๖๐๐ บาท/วัน x ๑ วัน) 
    - ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม (๑ มื้อ) 
       (๓๐ คน x ๒๕๐ บาท/วัน x ๑ มื้อ) 

  
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๗,๕๐๐ 

(๓) ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม ส าหรับผูเ้ข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ต่อวัน  
   (๒ x ๕๐ = ๑๐๐ บาท)  

(๓๐ คน x ๓๕ บาท/มื้อ x ๒ มื้อ x ๒ วัน) 

 ๖,๐๐๐ 

(๔) ค่าที่พัก (๗๐๐ บาท/คน X ๓๐ คน)  ๒๑,๐๐๐ 
(๕) ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์                                     ๔,๐๐๐ 
(๖) ค่ายานพาหนะ (๑๑,๐๐๐ บาท/วัน X ๒ วัน)  ๒๒,๐๐๐ 
(๗) ค่าเช่าห้องประชุม และโสตทศันูปกรณ์     
     (๑,๐๐๐ บาท/วัน X ๒ วัน) 

 ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณตามกิจกรรมที่ ๑๐.๑.๒  ๑๐๕,๕๐๐   
หมายเหต ุ: ขอถัวจา่ยค่าใช้จา่ยทกุรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 
10.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร (หมวดงบด าเนินงาน) 

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

10.1.3 การส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมความปลอดภัยของ
องค์กร (หมวดงบด าเนินงาน) 

รวมวงเงิน ๒๗๙,๕๕๐ บาท ตามรายละเอียด พ.ค. 59  
(๑) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุม           
เชิงปฏิบัติการ 
     - ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม (๒ มื้อ) 
       (๓๐ คน x ๗๐๐ บาท/วัน x ๔ วัน) 
    - ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม (๒ มื้อ) 
       (๓๐ คน x ๓๐๐ บาท/วัน x ๑ วัน) 
 

  
 

๘๔,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
(๒) เครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรบัผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ต่อวัน  
  (๒ x ๕๐ = ๑๐๐ บาท)  

   (๓๐ คน x ๕๐ บาท/มื้อ x ๒ มือ้ x ๕ วัน) 

 ๑๕,๐๐๐ 

(๓) ค่าที่พัก  
     ๓.๑ ห้องพักเดี่ยว  
          (๑ คน x ๑,๔๕๐ บาท/หอ้ง/คืน x ๔ คืน) 
     ๓.๒ ห้องพักคู ่
          (๑๔ ห้อง x ๑,๘๐๐ บาท/ห้อง/คืน x ๔ คืน) 

  
๕,๘๐๐   

 
๑๐๐,๘๐๐ 

(๔) ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์                                     ๓,๙๕๐ 
(๕) ค่าของที่ระลึกส าหรับมอบผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติ 
(๓ คน x ๑,๐๐๐ บาท) 

 ๓,๐๐๐ 

(๖) ค่าเลี้ยงรับรองพร้อมชมการแสดงศิลปวฒันธรรม
ไทย (๓๐ คน x ๖๐๐ บาท) 

 ๑๘,๐๐๐ 

(๗) ค่ายานพาหนะ  
     ๗.๑ ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศรบั-ส่ง กทม.-พัทยา  
           (รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 
           (๑๐,๕๐๐ บาท/วัน x ๒ วัน) 
     ๗.๒ ค่าพาหนะรับ-ส่งงานเลี้ยงรับรอง 

(๒ คัน x ๒,๐๐๐ บาท/วัน x ๑ วัน) 
   ๗.๓ ค่าเช่ารถตู้บริการรับ-ส่งผู้เช่ียวชาญ 
         ชาวต่างชาติ ระหว่างสนามบินและที่พัก                      
         (รวมน้ ามันเช้ือเพลิง)   
         (๑ คัน x ๒,๕๐๐ บาท/วัน x ๒ วัน)    
    

  
๒๑,๐๐๐ 

 
 

๔,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   ๘.๑ ค่าเช่าห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ ์

     ๘.๒ ค่าตกแต่งสถานที่ และจดัท าป้ายเวท ี

  
๘,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณตามกิจกรรมที่ ๑๐.๑.๒  ๒๗๙,๕๕๐ 

หมายเหต ุ: ขอถัวจา่ยค่าใช้จา่ยทกุรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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10.2. โครงการพัฒนามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยมี
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑ เป็นต้นแบบ 

10.2.1โครงการประมาณรายการและปริมาณไอโซโทปรังสีฯ  
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
10.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับรวบรวมข้อมูลของเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.-๑/๑ 
และแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้งาน  (หมวด
งบด าเนินงาน) 

รวมวงเงิน ๑๙,๘๘๐ บาท ตามรายละเอียด พ.ค. ๕๘  
(๑) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุม          
เชิงปฏิบัติการ (๑๕ คน x ๑๕๐ บาท/มื้อ x ๓ วัน) 

  ๖,๗๕๐  
 

(๒) เครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรบัผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ต่อวัน (๒ x ๓๕ = ๗๐ บาท)  
(๑๕ คน x ๓๕ บาท/มื้อ x ๒ มื้อ x ๓ วัน) 

 ๓,๑๕๐ 

(๓) ค่าสมนาคุณวิทยากรจากภาครัฐ (๑ คน x ๖๐๐ 
บาท x ๓ ช่ัวโมง) 

 ๑,๘๐๐ 

(๔) ค่าอุปกรณส์ ารองข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
เก็บข้อมูลเครื่องปฏิกรณ์ฯ  

 ๔,๕๘๐ 

(๕) ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณส์ านักงาน  ๓,๖๐๐ 
รวมงบประมาณตามกิจกรรมที่ ๑๐.๒.๑.2  ๑๙,๘๘๐ 

หมายเหต ุ: ขอถัวจา่ยค่าใช้จา่ยทกุรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

10.2.2 รายละเอียดงบโครงการประเมินความเสื่อมของวัสดุโครงสร้างของแกนเครื่องปฏิกรณ์ ปปว. -๑/๑ 
         จากผลกระทบของรังสีและความร้อน รวมวงเงิน ๑๔๖,๙๐๐ บาท ตามรายละเอียด 

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

10.2.2.1 วิเคราะห์ตัวอย่างท่ออาบ
รังส ี

วิเคราะหต์ัวอย่าง ๔ ตัวอย่าง ๑๙,๒๐๐ 
(ประมาณจากการใช้เครื่อง SEM ที่ ม.เกษตรศาสตร์ 
ตัวอย่างละ ๔,๘๐๐ บาท ค่าใช้เครื่อง ๓,๕๐๐ บาท/
ชม บันทึกภาพ ๑๐x๑๐ = ๑๐๐ บาท และ
วิเคราะห์ EDS ๑ จุด จุดละ ๑,๒๐๐ บาท) 

พ.ย. ๕๘ ๑๙,๒๐๐ 

ค่าตัวอย่างอะลมูิเนียมและโลหะ พ.ย. ๕๘  ๗,๑๐๐  
10.2.2.2 วิเคราะห์ตัวอย่างท่ีเป็นผล
จากการอาบรังสีแกมมา 

วิเคราะหต์ัวอย่าง ๔ ตัวอย่าง ๑๙,๒๐๐ 
(ประมาณจากการใช้เครื่อง SEM ที่ ม.เกษตรศาสตร์ 
ตัวอย่างละ ๔,๘๐๐ บาท ค่าใช้เครื่อง ๓,๕๐๐ บาท/
ชม บันทึกภาพ ๑๐x๑๐ = ๑๐๐ บาท และ
วิเคราะห์ EDS ๑ จุด จุดละ ๑,๒๐๐ บาท) 

ม.ค. ๕๙ ๑๙,๒๐๐ 

ค่าวัสดุและสารเคมี ๑๐,๐๐๐ บาท ม.ค. ๕๙ ๑๐,๐๐๐ 
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10.2.2.3 วิเคราะห์ตัวอย่างท่ีเคลือบ
ด้วยเทคนิคพลาสมา 

วิเคราะหต์ัวอย่าง ๔ ตัวอย่าง ๑๙,๒๐๐ 
(ประมาณจากการใช้เครื่อง SEM ที่ ม.เกษตรศาสตร์ 
ตัวอย่างละ ๔,๘๐๐ บาท คา่ใช้เครื่อง ๓,๕๐๐ บาท/
ชม บันทึกภาพ ๑๐x๑๐ = ๑๐๐ บาท และ
วิเคราะห์ EDS ๑ จุด จุดละ ๑,๒๐๐ บาท) 

มี.ค. ๕๙ ๑๙,๒๐๐ 

ค่าวัสดุและสารเคมี ๑๐,๐๐๐ บาท มี.ค. ๕๙ ๑๐,๐๐๐ 
10.2.2.4 วิเคราะห์ตัวอย่างโดยวิธี
วัด Electro-chemical potential 

วิเคราะหต์ัวอย่าง ๑๐ ตัวอย่าง พ.ค. ๕๙ ๒๐,๐๐๐ 
ค่าวัสดุและสารเคมี ๑๐,๐๐๐ บาท มิ.ย. ๕๙ ๑๐,๐๐๐ 

10.2.2.5 จัดท าผลงานเพื่อตีพิมพ ์ ค่าหนังสือและเอกสารอ้างอิง ก.ค. ๕๙ ๑๒,๒๐๐ 
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ๑๐,๐๐๐ บาท ส.ค. ๕๙ ๑๐,๐๐๐ 

10.2.2.6 จัดท าผลสรุปรายป ี ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารายงาน ก.ย. ๕๙ ๑๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณตามกิจกรรมที่ 10.2.1.2  ๑๔๖,๙๐๐ 
หมายเหต ุ: ขอถัวจา่ยค่าใช้จา่ยทกุรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 
10.2.7  โครงการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยสถานที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (อ้างอิงตาราง ๖.๒ 
เลื่อนบางส่วนของโครงการขึ้นมาด าเนินการก่อนเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสามารถจัดสรรเวลาให้ได้) 

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

การประชุมเพื่อทบทวน (ร่าง) 
ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (หมวด
งบด าเนินงาน) 

รวมวงเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท ตามรายละเอยีด ธ.ค. ๕๘  
(๑) ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุม          
เชิงปฏิบัติการ (๗ คน x ๑๕๐ บาท/มื้อ x ๓ วัน) 

 ๓,๑๕๐  
 

(๒) เครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรบัผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ต่อวัน (๒ x ๓๕ = ๗๐ บาท)  
(๗ คน x ๓๕ บาท/มื้อ x ๒ มื้อ x ๓ วัน) 

 ๑,๔๗๐ 

(๓) ค่าของที่ระลึกส าหรับมอบผู้เช่ียวชาญ
ชาวต่างชาติ (๓ คน x ๑,๐๐๐ บาท) 

 ๓,๐๐๐ 

(๔) ค่าเลี้ยงรับรองผู้เชี่ยวชาญ (๖ คน x ๘๐๐ บาท)  ๔,๘๐๐ 
(๕) ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณส์ านักงาน     ๖๘๐   
รวมงบประมาณตามกิจกรรมที่ ๑๐.๒.๗  ๑๓,๑๐๐ 

หมายเหต ุ: ขอถัวจา่ยค่าใช้จา่ยทกุรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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        10.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร เพ่ือการสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

         หมายเหต ุ:  โครงการที่ ๑๐.๓ ใช้งบประมาณจากโครงการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานก ากับ
ดูแลความปลอดภัย SARCoN  ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

   11.1 มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบ
อย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 

 11.2 มีองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ และพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว. ๑/๑ 
เพ่ือการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11.3 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความรู้ที่เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานประเมิน/วิเคราะห์ความปลอดภัยฯ งานตรวจสอบความ
ปลอดภัยฯ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเสนอข้อมูลทางเทคนิคประกอบกับข้อมูลด้าน
กฎหมายเสนอคณะกรรมการในการพิจารณาก ากับดูแลความปลอดภัย 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

12.1 ความเสี่ยงในการด าเนินงานโครงการประมาณรายการและปริมาณไอโซโทปรังสีฯ 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการน าไปใช้ 

๑ แผนการด าเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม ทั้ งการคัดสรร
บุคลากรที่มีทั้ งศักยภาพและ
ทัศนคติที่ดีในการท างาน  
๒ ความต่อเนื่องของโครงการ 
๓ ความสมบูรณ์ของข้อมูลการ
เดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ ปปว.-๑/๑ 

๑ โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จตามก าหนด 
๒ ไม่ได้ผลหรือได้ผลการ
ประมาณรายการไอโซโทป
รังสีจากปฏิกิริยาฟิชชันฯ ที่
คาดเคลื่อนกับความเป็นจริง
มาก 
๓ ไม่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย 

๑ มีม าตรการการประ เมิ น
โครงการที่ชัดเจน 
๒  ก า ร เ จ ร จ า กั บ ส า นั ก
งบประมาณให้เข้าใจและเห็น
ความส าคัญ 
๓ การประสานงานกับ
หน่วยงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูที่มีประสิทธิภาพ 
๔ เตรียมการศึกษาการใช้รหัส
คอมพิวเตอร์ล่วงหน้าด้วยตนเอง  

๑ ลปส. เกี่ยวกับการลงนามและ
การชี้แจงส านักงบประมาณ 
๒  ผสน .  เ กี่ ย ว กั บก า ร จั ดท า
แผนงานที่ ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
๓  หั ว ห น้ า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ด าเนินการ 

122



 

รายละเอียดโครงการปี พ.ศ. 2559  
 

กนผ. 59-2  

12.2 ความเสี่ยงในการด าเนินงานโครงการประเมินความเสี่ยงฯ 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุมความ

เสีย่ง 
ผู้รับผิดชอบต่อการน าไปใช้ 

๑ แผนการด าเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม ท้ังการคัดสรร
บุคลากรที่มีทั้งศักยภาพและ
ทัศนคติที่ดีในการท างาน 
๒ ไมส่ามารถวิเคราะหต์ัวอย่าง
ได้เนื่องจากมรีังสสีูง 
๓ การตรวจสอบวสัดุในแกน
เครื่องปฏิกรณ ์
๔ การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
วิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบโดยวิธี
อื่นในกรณีที่จ าเป็น เช่น  TEM 

๑ โครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จตามก าหนด 
๒ อาจท าให้ไมไ่ดร้ายงานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๓ ไมส่ามารถตรวจสอบได้อย่าง
ละเอียดเนื่องจากมรีังสีสูง 
 
 
๔ ไมส่ามารถเตรียมตัวอย่าง
ส าหรับการวิเคราะหไ์ดเ้นื่องจาก
อุปกรณ์ไม่พร้อม 

๑  มี ม า ต ร ก า ร ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการที่ชัดเจน 
๒ การเจรจากับส านักงบประมาณ
ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญ 
๓ เตรียมแผนการด าเนินการใน
ระยะยาว เพ่ือรองรับปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น เก็บตัวอย่าง ๑ ปีก่อน
การวิเคราะห์ เพื่อลดปรมิาณรังส ี
๔ เตรียมแผนการด าเนินการเพื่อ
รองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
อาจใช้การตรวจสอบโดยการ
สังเกตุ (ด้วยสายตา) ที่ระยะห่าง
หรือประเมินโดยการค านวน 
๕ ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อใช้ห้องปฏิบัติการที่
อื่น แต่ทั้งนี้อาจเป็นความเสีย่งจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้

๑ ลปส. เกี่ยวกับการลงนามและ
การชี้แจงส านักงบประมาณ 
๒ ผสน.  เกี่ ยวกับการจัดท า
แผนงานที่ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
๓ หัวหน้าโครงการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หากเป็น
โครงการที่จะด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ต้องกรอกรายละเอียด) 

13.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการ  
เนื่องจาก โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น จึงขอ
รายงานผลการด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ดังนี้  

13.1.1ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๑) การประเมินภายในตนเองจาก ๔ กลุ่มงาน (Internal 
self-assessment)  

๑.๑ ผลของกลุม่บริหารความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์(SM) 
๑.๒ ผลของกลุม่สนับสนุนวิชาการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (SR) 
๑.๓ ผลของกลุม่ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ (SI) 
๑.๔ ผลของกลุม่ประเมินความปลอดภัยและใบอนุญาต (SA) 
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๒) ตรวจประเมินตนเองแบบอิสระ (Independent 
assessment) 

๒.๑ รายงานผลการอบรมผู้ตรวจประเมิน (Trained assessors report) 
๒.๒ รายงานผลการประเมินภายในแบบอิสระ 
๒.๓ รายงานการแกไ้ขปรับปรุง (Corrective improvement report) 

๓) การเตรียมขอใบรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001:2008 

๓.๑ รายงานการเตรยีมการขอใบรับรอง (Certification preparation 
report) 
๓.๒ รายงานการแกไ้ขปรับปรุงหลงัการตรวจประเมินภายนอก (Corrective 
and improvement report after certification audit) 

13.1.2ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายท่ีได้ 

ระบบประกันคณุภาพผา่นการ
ตรวจประเมิน 

ผ่านการตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก (Certify 
Body) 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
และการด าเนินการแก้ไข
ข้อสังเกตหรือสิ่งที่ไมส่อดคล้อง 

รายงานผลการด าเนินการ
ปรับปรุง 

13.1.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

ระบบประกันคุณภาพงาน
ก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ ที่สมบูรณ ์

ใบรับรองมาตรฐาน 
ISO9001:2008 

๑ ใบรับรองมาตรฐาน 
ISO9001:2008 

ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ใบรับรองเลขที่ QMS 
13011/1505 ตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ 

 13.2 โครงการพัฒนามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
โดยมเีครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-๑/๑ เป็นต้นแบบ  

ส าหรับโครงการพัฒนามาตรการและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
โดยมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-๑/๑ เป็นต้นแบบ เป็นโครงการที่มีงานวิจัยบางส่วนเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และโครงการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร เพ่ือการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้ความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ THA 0012 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้  

13.2.1 ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑) การรับทุน มีการรับทุนไป
ต่างประเทศจ านวน ๓ ทุน และ
อีกจ านวน ๓ ทุน อยู่ระหว่าง
การรอ host  

๑.๑ Neutronics computer codes such as DIF3D and MCNP, 
thermal hydraulics computer codes 
๑.๒ Radionuclide analysis in environmental samples 
๑.๓ Determination of radionuclide transfer parameter in the 
environment 

สน.  
 
สส. 
สส. 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒) การวิเคราะห์และประเมิน 
หรือรับความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ IAEA  

๒.๑ Review of master plan for improving NRB capacity 
๒.๒  Expert mission on emergency management 
๒.๓ Review and evaluated the capacity of the national 
monitoring system 
 

สน.  
กตฉ. สร. 
สส.  

๓) การทัศนะศึกษา 
(Scientific Visit) 

๓.๑ Radiological and nuclear emergency response system  
แต่อยู่ระหว่างการรอการตอบรับจาก IAEA 
 

 

 
13.2.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 

ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายท่ีได้ 
รายงานการประเมิน  รายงานการประเมิน  

-ด้านแผนพัฒนาบุคคลากร 
-ด้านแผนการตรวจวดัในสิ่งแวดลอ้ม 
 

รายงานจ านวน ๒ ฉบับ  ๓ ฉบับ 

 
13.2.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์โครงการ ตัวชี้วัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายท่ีได้ 
แผนการพัฒนาบุคลากรความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรเ์ฉพาะสาขา 

แผนการพัฒนาสมรรถนะ ๑ แผนงาน  ก าหนดแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมากถึง
อันตรายสูงสุด 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณ ู

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ซึ่งการใช้งานวัสดุ
กัมมันตรังสีบางประเภทมีลักษณะที่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งานในสถานที่ อ่ืนเป็นประจ า 
นอกเหนือจากสถานที่เก็บตามที่ได้รับอนุญาต เช่น การใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีในทางอุตสาหกรรมประเภทเป็น
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ภ่ายภาพด้วยรังสี (gamma radiography) อุปกรณ์การหยั่งธะณีหลุมขุดเจาะน้ ามัน (oil-
well logging) นอกจากนี้ยังมีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือใช้งานในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ในกรณีที่เป็นการ
เปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพลดลงจนไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น เครื่องฉายรังสีทางการแพทย์ 
ทางอุตสาหกรรม และทางการศึกษาวิจัย เป็นต้น ซึ่งโดยรวมแล้วมีการขนส่งเป็นจ านวนมากกว่า 60 ครั้งต่อปี วัสดุ
กัมมันตรังสีเหล่านี้จัดเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (very dangerous) ถึง อันตรายสูงสุด (extremely 
dangerous) ตามประกาศคณะกรรมการ พ.ป.ส. มีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองและใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทนี้มากกว่า 50 หน่วยงาน ด้วยลักษณะวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็น
อันตรายมากถึงอันตรายสูงสุด ประกอบกับปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ทีปริมาณสูล ท าให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายโดยตรงในเรื่องการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี แม้จะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  
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พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติเการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ฯลฯ และระบบการติดตามการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสียังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  
ดังนั้นเพื่อให้การก ากับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ประเทศไทย
ควรต้องมีการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ให้ครอบคลุม โดยเริ่มตั้งแ ต่
กฎหมายว่าด้วยเรื่องการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีโดยเฉพาะ ตลอดจนถึงระบบการติดตามการเคลื่อนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การก ากับดูแล ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี และ ช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และสาธารณะต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.2 จัดท าร่าง กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่สามารถน ามาใช้ในการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี 
4.3 รับรองร่าง กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติในข้อ 3.2 
4.4 ติดตามการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่เป็นอันตรายมากถึงอันตรายสูงสุด 
4.5 รวบรวมข้อมูลสถานที่เก็บรักษาและสถานที่ใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือการตรวจประเมินความ

มั่นคงปลอดภัยทางรังสีและผลกระทบต่อประชาชน 
4.6 รวบรวมข้อมูลเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีและ

ผลกระทบต่อประชาชน 
4.7 รวบรวมข้อมูลเ พ่ือใช้ เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิ เคราะห์และอ้างอิงในการก ากับดูแล

ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ใช้ในกระบวนการเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 5.1 ผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีทั่วประเทศ  
5.2 ผู้ประกอบการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 

พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 ด าเนินงานโครงการ             
     กิจกรรมที่ 1.1 จัดสัมมนา
ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งวสัดุกัมมันตรังสี 
ครั้งท่ี 1 (จัดสถานท่ีเอกชน) 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 จัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการ 

            

     กิจกรรมที่ 1.3 ติดตั้งอุปกรณแ์ละ
ทดสอบการใช้งาน 

            

     กิจกรรมที่ 1.4 ตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

            

     กิจกรรมที่ 1.5 จัดสัมมนา
ผู้เกี่ยวข้องการขนส่งวสัดุกัมมันตรงัสี 
ครั้งท่ี 2 (จัดสถานท่ีราชการ) 

            

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานปฏบิัติการ
ทางรังสีด้านการแพทย์ จ านวน 20 แห่ง 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแล
การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 

หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก ากับดูแลการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีที่น าเสนอต่อ สนง. 

หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก ากับดูแลการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ผ่านความเห็นชอบ 

๑ ป ี

ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามท่ีท าการติดตั้งแล้วเสร็จ จ านวนอุปกรณ์ติดตามท่ีท าการ
ติดตั้งแล้วเสร็จ 

๑๐๐% ๖ เดือน 

ระบบฐานข้อมูลและซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ส าหรับการติดตามผล 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
การติดตามผล 

๑๐๐% ๖ เดือน 

การติดตามผล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้งานและเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทที่เป็นอันตรายมากถึงอันตรายสูงสุด 

จ านวนและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ได้รับจากการ
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 

๑๐๐% ๑ ป ี
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8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ร่างกฎ/ระเบยีบ/แนวปฏิบัติที่สามารถ
น ามาใช้ในการก ากับดูแลวัสดุ
กัมมันตรังสี 

ร้อยละความส าเร็จของกฎ/ระเบียบ/
แนวปฏิบัติที่สามารถน ามาใช้ในการ
ก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี 

 ๑ ปี 

มีระบบและอุปกรณ์ติดตามการ
เคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จระบบและ
อุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนย้าย 

๑๐๐% ๑ ปี 

ความสามารถในการติดตามการ
เคลื่อนย้ายหลังการติดตั้งจากปริมาณ
ข้อมูลที่เก็บได้ ความต่อเนื่องของระบบ 
และความแม่นย าของข้อมูลที่ได้รับ 

ร้อยละของความสามารถในการ
ติดตามการเคลื่อนย้ายหลังการติดตั้ง
จากปริมาณข้อมูลที่เก็บได้ ความ
ต่อเนื่องของระบบ และความแม่นย า
ของข้อมูลที่ได้รับ 

๑๐๐% ๑ ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ - นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

หัวหน้าโครงการ นายโกมล เซียกุล ควบคุมโครงการ 
 นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายพีระศักดิ์ สุนทรนนท์ ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาวสุนันทา ภูงามนิล ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาววรัญญา ภิบาลวงศ์ ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายสัญญา เทศทอง ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายวุฒิศักดิ์ ไตรภพชัยกุล ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายจิตพันธ์ อินทร์เอียด ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายณรงคเวทย์ บุญเต็ม ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายนพรัตน์ แก้วใหม่ ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายสรทศ ตันติธีรวิทย์ ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาวศิริพร พุ่มไสว ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายวิมล กลับสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงาน 
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10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทัง้สิ้น 335,800 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนา
ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี (1 ครั้ง จัดสถานที่
เอกชน) 

ตามรายละเอียด อาทิเช่น 
1) ค่าวิทยากร ( 6 คน * 1 ชม * 1 วัน * 

600 บาท = 3,600 บาท) 
2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

- ค่าอาหาร  (100 คน * 800 บาท *   
1 วัน = 80,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง  (100 คน * 50 บาท *   
2 มื้อ * 1 วัน = 10,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบค าบรรยาย  
2,000 บาท 
- ค่ า วั สดุ เ ครื่ อ ง เขี ยนและ อุปกรณ์
ส านักงาน 1,000 บาท 

พ.ย. 58 96,600 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการ 

เช่าอุปกรณ ์ ต.ค. 58 39,300 

กิจกรรมที ่3 ติดตั้งอุปกรณ์และ
ทดสอบการใช้งาน 

 ต.ค. 58 35,000 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 3 คน * 240/วัน * 2 ครั้ง 
* 5 วัน/ครั้ง = 7,200 บาท) 

2) ค่าที่พัก 3 คน * 800/คืน * 2 ครั้ง * 4 
คืน/ครั้ง = 19,200 บาท 

3) ค่าน้ ามัน 5 วัน * 500 บาท/ครั้ง * 2 
ครั้ง = 5,000 บาท 

ก.พ. 59 31,400 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 จัดสัมมนา
ผู้เกี่ยวข้องการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี (1 ครั้ง จัดสถานที่
ราชการ) 

ตามรายละเอียด อาทิเช่น 
1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

- ค่าอาหาร  (35 คน * 800 บาท *   1 
วัน = 28,000 บาท 
 

มิ.ย. 59 33,500 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

- ค่าอาหารว่าง  (35 คน * 50 บาท *   
2 มื้อ * 1 วัน = 3,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบค าบรรยาย  
1,000 บาท 

   - ค่ า วั สดุ เครื่ อ ง เขี ยนและ อุปกรณ์
ส านักงาน 1,000 บาท 

กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีด้าน
การแพทย์ 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน * 240/วัน * 5 ครั้ง 
* 5 วัน/ครั้ง = 24,000 บาท 

2) ค่าที่พัก 4 คน * 800/คืน * 5 ครั้ง * 4 
คืน/ครั้ง = 64,000 บาท 

3) ค่าน้ ามัน 5 วัน * 800 บาท/ครั้ง * 3 
ครั้ง = 12,000 บาท  

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

100,000 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 หลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
11.2 ระบบน าร่องเก่ียวกับการก ากับดูแลความปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่เป็นอันตราย

มากถึงอันตรายสูงสุดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
11.3 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่ง

วัสดุกัมมันตรังสี และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบได้อย่างเหมาะสม 
11.4 เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติระหว่างการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่เป็นอันตราย

มากถึงอันตรายสูงสุด 
11.5 ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากรังสีมากขึ้น 
11.6 สามารถลดการแผ่รังสีสู่งสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงาน และ ประชาชนทั่วไป 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

ไม่สามารถบังคับใช้หลักเกณฑ์และ
แนวทางการก ากับดูแลการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี 

ไม่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ติดตามได้ครบ 

ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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กนผ. 59-2 

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  
  

 13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    
    

 13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    
    

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ  

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องพันธกรณีระหว่างประเทศ  
o ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และโยบายด้านพลังงานปรมาณู 
o กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจหลักคือเป็นผู้ประสานงานแห่งชาติในการใช้พลังงานปรมาณู

ในทางสันติ การอนุวัติการตามสนธิสัญญา พันธกรณีกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และองค์กรต่างๆ ประกอบกับในปี 
พ.ศ. 2558 สิบประเทศสมาชิกของอาเซียน จะรวมตัวกันเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) 
ผลจากการเชื่อมต่อนี้จะท าให้การเดินทาง ขนส่ง และการติดต่อประสานงานมีความสะดวกขึ้น แต่ความท้าทาย
ที่เกิดขึ้นคือ การควบคุมการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีระหว่างประเทศ และการเฝ้าระวังและการป้องกันมิให้มีการ
ลักลอบน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ในทางมิชอบ นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในด้านต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งเนื่องจากผลของอุบัติเหตุทางรังสีหรือนิวเคลียร์ไม่ได้มีขอบเขตจ ากัดอยู่เพียงภายในประเทศแต่อาจจะ
แผ่ขยายถึงประเทศใกล้เคียง ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน จึงจ าเป็นต้องมีก าหนดมาตรการร่วมกันและมีการประสานงานระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งควรสนับสนุนให้ระบบ
ก ากับดูแลของประเทศสมาชิกเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

ASEANTOM มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย 
และการพิทักษ์ เพ่ือเป็นการรองรับการเติบโตของการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในภูมิภาค และการ
ด าเนินการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน การด าเนินงานของเครือข่ายจะมุ่งเน้นที่การสร้างความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ  แลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาบุคลากรในด้านการก ากับดูแลทั้งด้าน 3S การเตรียมความพร้อมและ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear forensic) ฯลฯ 
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โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามท่ีทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก าหนด นอกจากนี้ เครือข่าย 
ASEANTOM ยังสนับสนุนแนวทางการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยด าเนินงานตาม
แผนงานของสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone : SEANWFZ) การก่อเกิดเครือข่าย ASEANTOM จะเป็น
จุดเริ่มต้นของการวางกรอบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและชัดเจนขึ้น  

การด าเนินการตาม Action plan ปี 2559 โดยเบื้องต้นประกอบด้วย การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสีและนิวเคลียร์ส าหรับ
ภูมิภาค การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับเครือข่ายการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
และการดูงาน / ฝึกอบรมเกี่ยวการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะมีขึ้นที่ประเทศเวียดนาม รวมทั้งการจัดประชุม
และด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการก ากับดูแลการใช้พลังงาน

นิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน เช่นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีและนิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมส าหรับอาเซียน 

4.2 เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยและบุคลากรในด้านการก ากับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน 

4.3 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายการก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 1. หน่วยงานก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านนี้จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
2. บุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่เก่ียวข้อง 
3. ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
4. บุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

พ้ืนที่เป้าหมาย ประเทศไทย และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ. 2559 

134



 

รายละเอียดโครงการป ีพ.ศ. 2559  
 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการฯ  จ านวน 
2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการด าเนนิงานแต่ละครั้ง
ดังนี ้
1.1 การประสานงานติดต่อภายในประเทศ 
1.2 การด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการฯ 
1.3 จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเสนอต่อ 
ลปส. 

            

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะอนกุรรมการฯ  
จ านวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน
แต่ละครั้งดังน้ี 
2.1 การประสานงานติดต่อภายในประเทศ 
2.2 การด าเนินการจดัการประชุมอนุกรรมการฯ 
2.3 จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเสนอต่อ 
ลปส. 

            

กิจกรรมที่ 3 การเสรมิสร้างเครือขา่ยทางวิชาการ
ด้านพลังงานปรมาณ ู
- สัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานปรมาณ ู

            

กิจกรรมที่ 4 การด าเนินการความร่วมมือด้านการ
ก ากับดูแลดา้นพลังงานปรมาณ ู
4.1 การบรรยายการป้องกันอันตรายจากรังสี  
4.2 การฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
4.3 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในสถาน
ปฏิบัติการทางรังส ี

            

กิจกรรมที่ 5 เป็นเจา้ภาพจัดการประชุมเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

            

กิจกรรมที่ 6 การเดินทางไปร่วมการประชุม
เครือข่ายในต่างประเทศ (งบรายจา่ยอื่น) 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

การจัดการประชุมกับประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

จ านวนครั้งของการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการให้กับประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคอาเซียน 
 

2 ครั้ง ปี 2559 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
เข้าร่วมการประชุมกับประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

จ านวนครั้งของการเข้าร่วมการ
ประชุ มกับประ เทศสมาชิ ก ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

2 ครั้ง ปี 2559 

 
8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือมี
ความเข้าใจในการด าเนินโครงการฯ ให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการทั้งหมด 

75 % ปี 2559 

ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนในบทบาทน า
การใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ และ
พร้อมที่จะเป็นผู้น าองค์กรในการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเครือข่ายความ
ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และ
การพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ 

องค์ประกอบของระบบเครือข่าย ร้อยละ 100 3 ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ ลปส. ที่ปรึกษา  
ที่ปรึกษาโครงการ รอง ลปส. ที่ปรึกษา 
หัวหน้าโครงการ ผู้เชี่ยวชาญฯ รับผิดชอบดูแลภาพรวม 
ผู้ร่วมโครงการ ผู้แทนส านักก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
รับผิดชอบดูแลภารกิจในส่วนของ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
ผู้ร่วมโครงการ ผู้แทนส านักก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทางรังสี 
รับผิดชอบดูแลภารกิจในส่วนของ

ความปลอดภัยทางรังสี 
ผู้ร่วมโครงการ ผู้แทนส านักสนับสนุนการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู 

รับผิดชอบดูแลภารกิจในส่วนของ
ความมั่นคงปลอดภัยและการ

พิทักษ์ 
ผู้ร่วมโครงการ ผู้แทนกองส่งเสริมเผยแพร่และ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประสานงาน รับผิดชอบในส่วนของ
การประสานงานระหว่างประเทศ 
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10. งบประมาณในการด าเนินโครงการรวมทัง้สิ้น 1,510,800 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การประชุม
คณะกรรมการฯ จ านวน 
2 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
50 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง = 3,000 บาท 
 - ค่าพาหนะมาประชุมคนนอก  
400 บาท 5 คน x 1 วัน x 2 ครั้ง = 4,000 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  
80 บาท 15 คน x 1 ครั้ง = 1,200 บาท 

เม.ย. 59 
ก.ย. 59 

8,200 

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  
จ านวน 3 ครั้ง  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
50 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง = 4,500 บาท 
 - ค่าพาหนะมาประชุมคนนอก  
400 บาท x 5 คน x 1 วัน x 3 ครั้ง = 6,000 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  
80 บาท x 15 คน x 3 ครั้ง = 3,600 บาท 
 

ต.ค. 58 
ม.ค. 59 
ส.ค. 59 

14,100 

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการด้าน
พลังงานปรมาณ ู 
- สัมมนาเชิงวิชาการด้าน
พลังงานปรมาณู 
 

- ค่าวิทยากรบรรยาย 2 คน x 600 บาท x 1 ชม. = 
1,200 บาท 
 - ค่าวิทยากรบรรยาย 2 คน x 1,200 บาท x 1 ชม. = 
2,400 บาท 
 - ค่าอาหาร 50 คน x  400 บาท x 2 มื้อ= 40,000 
บาท 
 - ค่าอาหารว่าง 50 คน x 50 บาท x 4 มื้อ = 10,000 
บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  50 คน x 80 บาท = 
4,000 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 50 คน x 48 บาท = 2,400 บาท 
 

พ.ย. 58 60,000 

กิจกรรมที่ 4 การ
ด าเนินการความร่วมมือ
ด้านการก ากับดูแลด้าน
พลังงานปรมาณู จ านวน 
3 ครั้ง 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ส าหรับผู้เข้าร่วมจาก
ต่างประเทศ = 465,000 บาท 
(15,500 บาท x 10 คน x 3  ครั้ง = 465,000 บาท) 
2. ค่าเช่ารถตู้ (รวมน้ ามัน) = 15,000 บาท 
   (2,500 บาท/วัน x 2 วัน x 3 ครั้ง = 15,000 บาท) 

ธ.ค. 58 
มี.ค. 59 
ก.ค. 59 

658,500 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

3. ค่าท่ีพัก = 45,000 บาท 
   - ค่าท่ีพักเฉพาะผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ โดย
กิจกรรมจัดที่โรงแรมในเขต กทม. ซึ่งต้องพัก 
   ทั้งสิ้น 2 คืนเพราะต้องด าเนินการกิจกรรมที่ 2 และ 3 
ต่อ ในวันถัดไป 
   (10 คน x 750 บาท/คืน x 2 คืน x 3 ครั้ง = 45,000 
บาท) 
4. ค่าอาหาร (ครบทุกมื้อ) = 36,000 บาท 
   (10 คน x 600 บาท x 2 วนั x 3 ครั้ง = 36,000 
บาท) 
5. ค่าอาหารวิทยากรและผู้ช่วย = 12,000 บาท 
   (5 คน x 400 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง = 12,000 บาท) 
6. ค่าอาหารว่าง = 9,000 บาท 
   (15 คน x 50 บาท/มื้อ x 4 มื้อ/วัน x 3 วัน = 9,000 
บาท) 
7. ค่าวิทยากร (บุคคลภาครัฐ) = 64,800 บาท 
   (3 คน x 12 ช.ม. x 600 บาท/ช.ม. x 3 ครั้ง = 
64,800 บาท) 
8. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน = 6,000 บาท 
9. ค่าถ่ายเอกสาร = 5,700 บาท 

กิจกรรมที่ 5 เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 50 คน ประกอบด้วย
ชาวต่างชาติจ านวน 20 คน  ชาวไทย 30 คน  
 - ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  
600 บาท x 3 คน x 8 ชม x 3 วัน = 43,200 บาท 
 - ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)  
1,200 บาท x 3 คน x 8 ชม x 3 วัน = 86,400 บาท 
 - ค่าอาหาร   
400 บาท x 50 คน x 3 วัน = 60,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
50 บาท x 50 คน x 6 มื้อ = 15,000 บาท 
 

พ.ค. 59 400,000 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

 - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวต่างชาติ  
1,200 บาท x 20 คน x  4 คืน = 96,000 บาท 
 - ค่ายานพาหนะ (รถบัส+น้ ามัน)  
15,000 บาท x 3 วัน = 45,000 บาท 
 - ค่ายานพาหนะ (รถตู+้น้ ามัน)  
2,500 บาท x 3 คัน x 3 วัน = 22,500 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  
50 คน x 118 บาท = 5,900 บาท 
 - ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(100 บาท x 50 คน) = 5,000 บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 1,000 บาท 
- ค่าเลี้ยงรับรองและชมการแสดงเอกลักษณ์ไทย  
1,000 บาท x 20 คน = 20,000 บาท 

กิจกรรมที่ 6 การเดินทาง
ไปร่วมการประชุม
เครือข่ายในต่างประเทศ 
(งบรายจ่ายอื่น) 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คนx 5 วัน x 3,100  บาท  = 46,500 
บาท) 
 - ค่าท่ีพัก (3 คน x 4 คืน x 10,000 บาท = 120,000
บาท)  
 - ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (3 คน x 55,833 บาท = 
167,500 บาท)  
 - ค่าแท็กซี่ไป-กลับสนามบินในต่างประเทศ (3,000 
บาท x 3 คน = 9,000 บาท) 
 - ค่าเครื่องแต่งกาย 3 คน x  9,000 บาท = 27,000 
บาท 

ธ.ค. 58 
ก.พ. 59 

370,000 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 การก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ 
11.2 เกิดความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการก ากับดูแลใช้พลังงาน

นิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน 
11.3 บุคลากรในด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพ 
11.4 เพ่ิมบทบาทด้านในเรื่อง nuclear 3S คือ ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคง (Security) 

และพิทักษ์ (Safeguards) ของประเทศไทยและสร้างความยอมรับในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน
และนานาชาติ 
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11.5 สร้างความมั่นคงว่า การใช้พลังงานปรมาณูของประเทศในอาเซียน จะเป็นไปอย่างปลอดภัย
และสันติ ตามมาตรฐานการด าเนินการระดับสากลของ IAEA 

11.6 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพของประเทศไทยและอาเซียนในการก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู 
11.7 ประชาชนเกิดความม่ันใจความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี 
11.8 ผลักดันให้โครงการความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ด าเนินการส าเร็จลุล่วงตามข้อตกลง เพ่ือ

ประโยชน์และความคุ้มทุนของการงได้รับการสนับสนุน 
11.9 เกิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีเคยจ ากัดอยู่แต่เฉพาะภายในโครงการความร่วมมือของตนเอง 
11.10 สร้างเครือข่ายการท างานเชิงวิชาการ และความร่วมมือในด้านของพลังงานปรมาณู เป็นการ

ผลักดันให้เกิดการบูรณาการโครงการที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับประเทศสมาชิกภูมิภาค
อาเซียน   

มีจ านวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่น้อยเกินไป 

การประสานงานอย่างใกล้ชิด
และทันต่อเหตุการณ์ของทุก
หน่วยงาน 

คณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายฯ 

2. การเข้าร่วมการเข้าร่วมการ
ประชุม กับประเทศสมาชิกภูมิภาค
อาเซียน   

ไม่มีประเทศผู้แทนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หัวข้อที่จัดท าไปร่วม
ประชุม 

ต้องมีแผนงานและ
งบประมาณท่ีเพียงพอ 

กนผ. / คลัง ปส. 

 
13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ  

13.1 ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

การจัดการประชุม ASEANTOM
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1. การประชุม 1st Meeting of ASEANTOM Network of Regulatory 
Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) ระหว่างวันที่ 3 – 4 
กันยายน 2556 ณ โรงแรม Millennium Resort Patong Phuket 
จังหวัดภูเก็ต 

2. การประชุม ASEANTOM – EC JRC  INFORMAL CONSULTATION “EU 
CBRN CoE Project 28” Supporting development of an integrated 
national security system for nuclear and radioactive materials 
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ที่กรุงเทพฯ 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. การประชุม 2nd Annual Meeting of ASEANTOM and Technical 

Meeting on Environmental Radiation Monitoring in ASEAN 
ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม The Holiday Inn ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4. การประชุมเจรจาหารือกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 3 – 4 
กันยายน 2557 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

 
13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 

ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 
เครือข่ายพันธมิตรในงานด้าน
การก ากับดูแลการใช้พลังงาน
ปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

1. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ตรวจรังสีในสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
2. ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการโครงการทั้งหมด 

การประชุมด้านการ
ตรวจรังสีใน
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 80 

 
 

13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

ประเทศไทยมีบทบาทน าในการ
เป็นผู้ริเริ่มสร้างเครือข่าย 

1. มีเครือข่ายการก ากับ
ดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน 
2. มีเครือข่ายด้านเตรียม
ความพร้อมและตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสีและ
นิวเคลียร์ส าหรับภูมิภาค
อาเซียน 

ถ้อยแถลงการณ์ยอมรับ
เครือข่ายจากการ
ประชุมอาเซียน 
 
เข้าร่วมการประชุมของ
ประเทศสมาชิกเกินครึ่ง 
 
 

 
 
 
 

 
14. วิธีการติดตามและประเมินผล 

มีการรายงานผลตามไตรมาส 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศไทย 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : บริหารจัดการกากกัมมันตรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างแพร่หลาย มีการผลิต น าเข้า และ
ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการศึกษาวิจัย และอ่ืนๆ เมื่อไม่ประสงค์จะใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานของวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวแล้ว วัสดุ
กัมมันตรังสีเหล่านี้จะถูกจัดเป็นกากกัมมันตรังสีต่อไป วัสดุกัมมันตรังสีอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไป เช่น ในดิน หิน แร่ต่างๆ ฯลฯ เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมบางประเภท เช่น การผลิตน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ การผลิตปุ๋ยฟอสเฟต การแปรสภาพแร่บางชนิด ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดกากหรือของ
เสียที่มีส่วนประกอบของนิวไคลด์รังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินอกเหนือจากนี้กากกัมมันตรังสียังเ กิดมาจาก
กิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย เช่น การด าเนินการและรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากของเหลือทางรังสีที่ เกิดจากการด าเนินการหลายๆประเภทและอุบัติ เหตุทางรังสี เป็นต้น            
กากกัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนจากสถานประกอบ การและกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมานั้น อาจจะมีความเข้มข้นและสถานะ
ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ส่งผลให้วิธีการจัดการของกากกัมมันตรังสีแต่ละประเภทแตกต่างกันไป 
 การจัดการกากกัมมันตรังสีประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรวบรวม (Collection) การคัดแยก
(Segregation) การบ าบัด (Pretreatment & Treatment) การปรับสภาพ (Conditioning) การจัดเก็บ 
(Storage) การระบายทิ้ง (Discharge) และการขจัดกากกัมมันตรังสี (Disposal) รวมถึงการขนส่งกากกัมมันตรังสี
ด้วย (Transport) เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนจ าเป็นต้องมีการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสีอย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบและติดตามเพ่ือควบคุมมิให้วัสดุกัมมันตรังสี /     
กากกัมมันตรังสีรั่วไหลหรือสูญหายในระหว่างแต่ละขั้นตอนในการจัดการออกจากระบบสู่สาธารณะ  
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ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ การจัดท าทะเบียนข้อมูล สถานะของกาก
กัมมันตรังสีที่อยู่ในระบบทั้งหมด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลของกากกัมมันตรังสีของทั้งประเทศ เป็นขั้นตอนหนึ่งใน
การบริหารจัดการ และการติดตามตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องจนถึงขั้นตอนการด าเนินการทิ้งกาก
แบบถาวร (Final Disposal) ต่อไปมาตรการในการป้องกันหรือจ ากัดการเกิดขึ้นของกากกัมมันตรังสีเป็นอีกหนึ่ง
อย่างที่ส าคัญ การน ากลับมาใช้ใหม่และการปรับสภาพของวัสดุกัมมันตรังสีเป็นอีกวิธีที่จะช่วยท าให้ปริมาณกาก
กัมมันตรังสีลดน้อยลง ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือยกเลิกออกจากระบบก ากับดูแลได้
นั้น จ าเป็นต้องมีการจัดการทางด้านความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของวัสดุกัมมันตรังสีนั้นๆ ทางส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติได้ค านึงถึงความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศ จึงได้เริ่มด าเนินการในการ
ก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้วบางส่วน ได้มีการจัดท าร่างนโยบายในการจัดการกากกัมมันตรังสี       
ของประเทศ   

สืบเนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะด้านในการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งระบบ 
เพ่ือให้การก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
จ าเป็นต้องด าเนินมีการศึกษาหาข้อมูล เพ่ือน ามาก าหนดร่างกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ เพ่ือ
น าใช้กับการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีให้แล้วเสร็จ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ได้รับอนุญาต
ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีและการก ากับดูแล
อย่างถูกต้อง 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีประเภทต่างๆ และแนวทางในการจัดการกากกัมมันตรังสี

ประเภทนั้นๆ 
4.2 ร่างกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ เพ่ือน าใช้กับการก ากับดูแลการจัดการ

กากกัมมันตรังสีประเภทต่างๆ และประเมินความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4.3 จัดท าทะเบียน “สถานประกอบการ (Facilities)” และ “กากกัมมันตรังสี (Radioactive Waste)” 
เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดท าฐานข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศไทย 

4.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลองค์กร/หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสี และใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล
การจัดการกากกัมมันตรังสีทั้งระบบ 
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5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มผู้รับบริการ ผู้รับอนุญาตจัดการกากกัมมันตรังสี และผู้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 
พ้ืนที่เป้าหมาย กากกัมมันตรังสีที่เกิดจากสถานประกอบการและกิจกรรมต่างๆทั้งหมด และระบบการจัดการ

กากกัมมันตรังสีของประเทศไทย ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 
6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจ และศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสี
ประเภทต่างๆ 

            

     กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างจังหวดั (จ.ภูเกต็ และ
แหล่งอื่นซึ่งก าลังอยู่ระหว่างติดต่อเพื่อ
ขอส ารวจพ้ืนท่ี) 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 จ้างเหมาบริการ
วิเคราะหต์ัวอย่าง 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารา่งกฎหมาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ เกณฑ์ 
มาตรฐานในการก ากับดลูการจดัการ
กากกัมมันตรังส ี

            

     กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมคณะท างาน
การจัดท ารา่งฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            

     กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมพิจารณาร่างฯ             
กิจกรรมที่ 3 การจดัท าฐานข้อมูลและ
ทะเบียนกากกัมมันตรังสีประจ าปี 2559 

            

     กิจกรรมที่ 3.1 จ้างเหมาบริการ 2 
อัตรา (เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมลู 1 อัตรา , 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 1 อัตรา 
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

     กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกากกัมมันตรังสีของประเทศ 
(ต่อเนื่องจากปี 2558) 

            

กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินความ
ปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังส ี
     ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี
ด้านศึกษาวิจัยและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
65 แหง่ 

            

 
7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ข้อมูลกากกัมมันตรังสีที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ 

ผลการส ารวจและข้อมูล
ที่ได้ 

อย่างน้อย1 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 

กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในการก ากับ
ดูแลกากกัมมันตรังสี(ฉบับร่าง) 

จ านวนหัวข้อในการ
จัดท าร่างกฎหมาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า 1 หัวข้อ ปีงบประมาณ 2559 

ทะเบียนข้อมูลกากกัมมันตรังสีที่เข้า
สู่ระบบการจัดการกากกัมมันตรังสี
ภายในปี งบประมาณ 2559 (รวมถึง
ฐานข้อมูลฯที่ก าลังพัฒนา) 

ข้อมูลเอกลักษณ์และ
ภาพถ่ายของกาก
กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ระบบ 

75% ของข้อมูลทั้งหมด ปีงบประมาณ 2559 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

แนวทางการก ากับดูแลการ
จัดการกากกัมมันตรังสีที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ความสมบูรณ์ของกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐาน 

มากกว่าร้อยละ 50% ปีงบประมาณ 
2559 

การตรวจสอบติดตามปริมาณ
กากกัมมันตรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความสมบูรณ์ของข้อมูลกาก
กัมมันตรังสีในระบบฐานข้อมูล
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ (เฟสที่ 2) 

50% ความสมบูรณ์ของ
ระบบที่ออกแบบไว้ 
(เฟสที่ 2) 

ปีงบประมาณ 
2559 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ - นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี 

ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผู้อ านวยการโครงการ นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ควบคุมการปฏิบัติงานโครงการ 
หัวหน้าโครงการ นายทศดล สันถวไมตรี หัวหน้าปฏิบัติงานโครงการ  
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นายโกมล แพงทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ น.ส.อัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงค์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ น.ส.น้ าฝน กิ่งจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการรวมทั้งสิ้น 684,900 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจ และศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กากกัมมันตรังสีประเภทต่างๆ  
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 129,100 บาท ธ.ค. 58 129,100 
 

กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างจังหวดั (จ.ภูเกต็ 
และแหล่งอื่นซึ่งก าลังอยู่
ระหว่างติดต่อเพื่อขอส ารวจ
พื้นที)่ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 3,600 บาท 
(240 บาท x 3 วัน x 5 คน = 3,600 บาท) 

2. ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย 8,000 บาท 
(800 บาท x 2 คืน  x 5 คน = 8,000 บาท) 

3. ค่าเช่ายานพาหนะ (รถตู้+น้ ามัน) 7,500 บาท 
(2,500 บาท x 1 คัน x 3 วัน) 

4. ค่าวัสดสุ านักงาน 15,000 บาท 
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท 

ธ.ค. 58 39,100 
 

กิจกรรมที่ 1.2 จ้างเหมาบริการ
วิเคราะหต์ัวอย่าง 
 

ค่าจ้างเหมาบริการในการวิเคราะห์ตัวอย่าง 90,000 บาท 
(1800 บาท x 50 ตัวอย่าง = 90,000 บาท) 

ธ.ค. 58 90,000 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารา่งกฎหมาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ เกณฑ์ 
มาตรฐานในการก ากับดลูการ
จัดการกากกัมมันตรังส ี
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,500 บาท  57,500 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 2.1 ร่างกฎหมาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ในการก ากับ
ดูแลการจัดการกากกัมมันตรังส ี

1. ค่าวัสดสุ านักงาน 5,000 บาท 
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท 

 10,000 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุม
คณะท างานการจัดท ารา่งฯ 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,200 บาท 
   (35 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/วัน x 1 วัน/คน x 20 คน/ครั้ง 
   x 6 ครั้ง = 4,200 บาท) 
2. ค่าถ่ายเอกสารการประชุม 1,200 บาท 
   (0.5 บาท/หน้า x 400 หน้า/ครั้ง x 6 ครั้ง 
   = 1,200 บาท) 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท 

ต.ค. 58 
ธ.ค. 58 
ก.พ. 59 
เม.ย. 59 
มิ.ย. 59 
ส.ค. 59 

15,400 

กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมพิจารณา
ร่างฯ 

1. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 10,800 บาท 
   (120 บาท/วัน x 3 วัน/คน x 30 คน = 10,800 บาท) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,300 บาท 
   (35 บาท/มื้อ x 2 มื้อ/วัน x 3 วัน/คน x 30 คน 
   = 6,300 บาท) 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 บาท 
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท 

ม.ีค. 59 32,100 

กิจกรรมที่ 3 การจดัท าฐานข้อมูล
และทะเบยีนกากกัมมนัตรังสี
ประจ าปี 2559 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 294,800 บาท ต.ค. 58 - 
ธ.ค. 59 

294,800 

กิจกรรมที่ 3.1 จ้างเหมาบริการ 
2 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าจ้างเหมาบุคลากร 264,000 บาท 
- เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
   (9,000 บาท/เดือน x 11 เดือน/อัตรา x 1 อัตรา 
   = 99,000 บาท) 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
   (15,000 บาท/เดือน x 11 เดือน/อัตรา x 1 อัตรา 
   = 165,000 บาท) 
2. ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท 
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท 
 

พ.ย. 58 - 
ก.ย. 59 

274,000 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกากกัมมันตรังสีของ
ประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2558) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,800 บาท 
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

(60 บาท x 60 ชม x 3 คน = 10,800 บาท) 
      2.   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

20,800 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมิน
ความปลอดภัยสถานปฏิบตัิการ
ทางรังสี 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 203,500 บาท ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

203,500 

กิจกรรมที่ 4.1 ตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีด้าน
ศึกษาวิจัยและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 65 แห่ง 

ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
1. ครั้งละ 25,400 บาท จ านวนท้ังสิ้น 5 ครั้ง 
2. ครั้งละ 25,500 บาท จ านวนท้ังสิ้น 3 ครั้ง 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

203,500 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 มีระบบฐานข้อมูลของสถานประกอบการและทะเบียนกากกัมมันตรังสีโดยสมบูรณ์ และเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลกากกัมมันตรังสีของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และบริหาร
จัดการ เพื่อความปลอดภัยของทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

11.2  มีกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับสถานการณ์    
ของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบที่

เกิดข้ึน 
แผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบต่อ

การน าไปใช้ 
ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ใน
การเก็บข้อมูล 

ไม่มีข้อมูลการ
ส ารวจเกี่ยวกับ
กากกัมมันตรังสี 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ล่วงหน้า 

ปส. 

ไม่สามารถจัดท าร่าง
กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติฯลฯ ไดต้ามที่ก าหนด 

การก ากับดูแลไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

เร่งด าเนินการ วางแผนการด าเนินงานให้
รัดกุม 

ปส. 

ไม่สามารถเก็บข้อมูลและ
จัดท าทะเบียนกาก
กัมมันตรังสีได้ครบถ้วน 

ระบบฐานข้อมูล
กากกัมมันตรังสี
ไม่มีความสมบูรณ์ 

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิเช่น สทน. ผู้ประกอบการที่ใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี เป็นต้น) ในการติดต่อขอข้อมูล 

ปส. 
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13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
การจัดสัมมนาการให้ความรู้ใน
การจัดการกากกัมมันตรังสี 
แบ่งตามภาคต่างๆ 

มีการจัดสัมมนาไปแล้ว จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก และภาคตะวันออก ใน
ปีงบประมาณ 2557 และอีก 1 ครั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใน
ปีงบประมาณ 2558 

ประชุม/สัมมนา เรื่องการจัดท า
ร่างกฎ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานในการ
ก ากับดูแลการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดท าแนวทางปฏิบัติในส่วนของ
ภาพรวมการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี และ การฝังกลบกาก
กัมมันตรังสีแบบ near surface disposal แล้วเสร็จ 
รวบรวมเอกสารอ้างอิงเพ่ือใช้ในการร่างกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เกณฑ์
มาตรฐานในการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี 

การด าเนินการจัดท าเบียนกาก
กัมมันตรังสี 

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลและท าการบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในระบบฐานข้อมูลที่ได้ท า
การพัฒนาบนโปรแกรม access  
ด าเนินการส ารวจกากกัมมันตรังสีที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมการใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภท NORM จ านวน 1 ครั้ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอการ
วิเคราะห์เพื่อรายงานผลต่อไป 

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เกณฑ์
มาตรฐาน ในการก ากับดูแลกาก
กัมมันตรังสี (ฉบับร่าง) 

จ านวนหัวข้อในการจัดท า
ร่างกฎ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ไม่น้อยกว่า 1 หัวข้อ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ทะเบียนข้อมูลกากกัมมันตรังสีที่เข้า
สู่ระบบการจัดการกากกัมมันตรังสี
ภายในปี งบประมาณ 2558 (รวมถึง
ฐานข้อมูลฯที่ก าลังพัฒนา) 

ข้อมูลเอกลักษณ์และ
ภาพถ่ายของกาก
กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ระบบ 

50% ของข้อมูล
ทั้งหมด 

100% ข้อมูลกาก
กัมมันตรังสีของ
ปีงบประมาณ 2557 
และ 50% ข้อมูลกาก
กัมมันตรังสีของ
ปีงบประมาณ 2558 
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ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 
ผลส ารวจปริมาณกากกัมมันตรังสีที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆของ
ปีงบประมาณ 2557 

รายงานข้อมูลปริมาณกาก
กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมต่างๆ  

1 ฉบับ อยู่ระหว่างด าเนิน
วิเคราะห์เพื่อรายงาน
ต่อไป 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การส ารวจเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
และการขจัดกากกัมมันตรังสีของแต่
ละหน่วยงานที่เข้าร่วม 

จ านวนแบบสอบถามที่
ผู้เข้าร่วมตอบค าถาม 

70% ของแบบสอบ 
ถามจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

จ านวนผู้ใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 
Standardsources ในการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ที่ผ่านการอบรม 

จ านวนผู้เข้าร่วมการจัด
อบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

มีการก ากับดูแลการจัดการกาก
กัมมันตรังสีที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

จ านวนกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติ เกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า 1 หัวข้อ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีการตรวจสอบติดตามปริมาณกาก
กัมมันตรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสมบูรณ์ของระบบ
ฐานข้อมูลตามที่ได้
ออกแบบไว้ (เฟสที่ 1) 

50% ความสมบูรณ์
ของระบบที่ออกแบบ
ไว้ (เฟสที่ 1) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ผู้ประกอบการหรือผู้รับอนุญาต
ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการกาก
กัมมันตรังสี และการก ากับดูแลที่ถูกต้อง 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
ท ารายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นประจ าทุกๆ 3 เดือน และวางแผนการด าเนิน

กิจกรรมล่วงหน้าไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงแผนเป็นประจ าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือให้กิจกรรมที่ก าหนดไว้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนาการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใช้งาน 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสินค้าอุปโภคบริโภคมีการน าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้เป็นส่วนประกอบมากมาย แต่
การก ากับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านี้มีการตรวจประเมินด้วยเอกสาร ซึ่งไม่สามารถตรวจพิสูจน์ความถูกต้ อง 
และไม่สามารถประเมินความปลอดภัยได้ จึงเป็นช่องว่างท าให้ไม่สามารถก ากับดูแลได้ตามมาตรฐานสากล ดังนั้น
เพ่ือให้การก ากับดูแลสินค้าเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีระบบวัดและวิเคราะห์รังสีเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือตรวจพิสูจน์และประเมินความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สินค้าอุปโภค-บริโภค
ที่ประกอบหรือปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งมีการผลิต น าเข้า -ส่งออก ซื้อขาย และขนส่งระหว่างกัน หากไม่
สามารถตรวจพิสูจน์ชนิดไอโซโทปและปริมาณรังสีได้ ก็จะเกิดปัญหาในการใช้เกณฑ์ก าหนดมาตรการก ากับดูแล ซึ่ง
จะเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายทางรังสีต่อผู้บริโภคได้ หากปล่อย
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบเหล่านี้เข้ามาอย่างเสรี เพราะปัจจุบันมีสินค้าฯ ดังกล่าว มี
การน าเข้ามาในประเทศไทยจ านวนมากผ่านช่องทางขายตรง และขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต และสุดท้ายจะส่งผล
กระทบต่อสาธารณะชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อสินค้าฯ หรือของเสียจ านวนมากถูกทิ้งเป็นขยะสามัญทั่วไป จะท าให้ไม่
สามารถควบคุมการจัดการกากฯ ที่เกิดจากสินค้าฯ เหล่านี้ได้ในอนาคต 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 ตรวจพิสูจน์ชนิดไอโซโทปรังสี และปริมาณกัมมันตภาพในตัวอย่างสินค้าอุปโภค-บริโภคฯ 
4.2 น าข้อมูลมาใช้จัดจ าแนกกลุ่มตามเกณฑ์ก าหนดในการก ากับดูแล และสามารถประเมินความ

ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.3 รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิงในการก ากับดูแลผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย 
ผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ รวมถึงการจัดการ
กากจากสินค้าฯ เหล่านี้ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

4.4 ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางในการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นส่วนประกอบในสินค้าอุปโภค
บริโภค 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า-ส่งออก ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 

พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจวดัและวิเคราะห์
ตัวอย่างสินค้าอุปโภคบรโิภคและ
บริหารงานโครงการ 

            

     กิจกรรมที่ 1.1 จ้างเหมาพนักงาน
ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าฯ 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ตัวอย่างสินค้าฯ 

            

     กิจกรรมที่ 1.3 จัดซื้อวัสดุเครือ่ง
เขียน วัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการบริหารโครงการฯ 

            

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลจาก
ผลการวิเคราะหส์ินค้าตัวอย่าง 

            

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารา่งหลักเกณฑแ์ละ
แนวทางการก ากับดูแล 

            

     กิจกรรมที่ 3.1 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล 
แปลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

     กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมระดมความ
คิดเห็นในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับแนว
ทางการด าเนินงานโครงการฯ 

            

กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินความ
ปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังส ี
     ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี
ด้านการแพทย์ จ านวน 23 แห่ง 

            

 
7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ข้อมูลชนิดและค่ากัมมันต
ภาพของสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นส่วนประกอบ 

- จ านวนตัวอย่างสินค้าท่ีท าการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ 
-ข้อมูลชนิดไอโซโทปและ
ปริมาณกัมมันตภาพของสินค้าฯ 

ทั่วประเทศไทย 
 

2 ปี (ต.ค. 58 
- ก.ย.60) 

 

หลักเกณฑ์และแนวทางใน
การก ากับดูแล 

- นิยาม ประเภทของ Consumer 
products  ชนิด และความแรงรังสี 
- เกณฑ์ค่าก าหนด  
- เอกสารข้อสรุปในการศึกษาเรื่อง 
Consumer products   
- หลักเกณฑ์ในการขออนุญาต, 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต, 
ร่างระเบียบในการก ากับดูแล 

แนวทางในการก ากับ
ดูแลที่ผ่านการประชุม 
และได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติให้
ออกเป็นระเบียบ/ 
แนวปฏิบัติ   
 

3 ปี (ต.ค. 57 
- ก.ย.60) 
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8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

การน าข้อมูลชนิดและค่า 
กัมมันตภาพที่วิเคราะห์ได้ สามารถน าไปใช้
ในการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสี
ในสินค้าอุปโภคบริโภค 

การก ากับดูแลความปลอดภัย
การใช้รังสีในสินค้าอุปโภค
บริโภคมีความปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

70 % 3 ปี (ต.ค. 57 - 
ก.ย. 60) 

มีกฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ น ามาใช้ในการ
ก ากับดูแล 

ร่างกฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 1 เรื่อง 3 ปี (ต.ค. 57 - 
ก.ย. 60) 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ - นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ นายวิวิช ธรรมวีระพงษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 
อ านวยโครงการ นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ควบคุมโครงการ 
หัวหน้าโครงการ นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ หัวหน้าปฏิบัติงานโครงการ  
 นายทศดล สันถวไมตรี ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
 นายโกมล แพงทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
 นางสาวน้ าฝน กิ่งจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 360,400 บาท 

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจวัด
และวิเคราะห์รังสีใน
ตัวอย่างสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสี  
 
 

ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าฯ รวมวงเงิน 
200,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  ค่าจ้างเหมาพนักงานตรวจวัดและวิเคราะห์
ตัวอย่างสินค้าฯ (15,000 บาท x 12 เดือน) 

(2)  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 10,000 
บาท 
(3)  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น อุปกรณ์วางตัว
อย่าง, Marinelli Beaker, ถุงมือแพทย์ ฯลฯ 
10,000 บาท  
(4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท 

ต.ค. 58 - ก.ย.
59 

215,000 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ส าหรับสินค้าที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 
 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับสินค้าฯ รวมวงเงิน  
45,400 บาท  
 

ม.ค. 59 - ก.ย. 
59 

45,400 

กิจกรรมที ่3 ร่าง
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการก ากับดูแล 
3.1 ศึกษาค้น คว้า
ข้อมูล แปลเอกสาร
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
3.2 ประชุมระดมความ
คิดเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการด าเนินงานของ
โครงการฯ 

 
 
 
ศึกษาค้นคว้า และแปลเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะท างานฯ 

 
 
 

ต.ค. 58 - ธ.ค. 
58 
 
 

ต.ค. 58 - ก.ย. 
59 

 
 
 

-ไม่ใช้
งบประมาณ- 

 
-ไม่ใช้

งบประมาณ- 

กิจกรรมที่ 4 
ตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี 

รายละเอียดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของ 
สร. 

ต.ค. 58 - ก.ย. 
59 

100,000 

 
11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

11.1 ระดับกัมมันตภาพรังสี ความเข้มข้น และระดับความเสี่ยงในการได้ รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 
ประชาชน 

11.2 เกณฑ์มาตรฐาน กฎระเบียบ/แนวปฏิบัติ ในก ากับดูแล/การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทยซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (อ้างอิงตาม IAEA) 
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12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
ไม่สามารถเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินในการจัดซื้อ
เครื่องแกมมาสเปคโตร
มิเตอร์ได้ทันใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้
ตามแผนงานโครงการที่
ก าหนดไว้ ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดซื้อ
และส่งมอบเครื่องมือ 
 
 

มอบหมายให้มีผู้ติดตามผล
การด าเนินงานการจัดซื้อ
และการส่งมอบเครื่องมือ
โดยเฉพาะ 

คณะท างานโครงการฯ 

ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจัดวาง
เครื่องแกมมาสเปคโตร
มิเตอร์ที่เหมาะสม 
เนื่องจากโครงสร้างของ
อาคารไม่สามารถรองรับ
น้ าหนักเครื่องมือได้  

ไม่สามารถส่งมอบ
เครื่องมือได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่
สามารถรองรับน้ าหนัก
ของเครื่องมือได้ โดยขอ
ค าแนะน าจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ก่อสร้าง หรือกรมโยธาธิ
การและผังเมือง เป็นต้น 

คณะท างานโครงการฯ 

ไม่สามารถรวบรวม
ตัวอย่างสินค้าฯได้ตาม
จ านวนที่ก าหนด 

ท าให้ขาดข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าฯ
นั้นๆ และขาดข้อมูล
ส าหรับบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล 

ท าการสืบค้นแหล่งที่มา
ของสินค้าฯล่วงหน้า ก่อน
ท าการรวบรวมตัวอย่าง
สินค้าฯ หรือสอบถาม
ข้อมูลสินค้าจากผู้ขาย
สินค้าโดยตรง 

คณะท างานโครงการฯ 

ไม่สามารถวิเคราะห์
สินค้าฯทั้งหมดไดต้าม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ท าให้ข้อมูลชนิด
ไอโซโทปและปริมาณกัม
มันตภาพของสินค้าฯ
บางชนิดไม่ครบถ้วน 

ท างานล่วงเวลา และจัด
จ้างพนักงานเพ่ือช่วยใน
การตรวจวัดวิเคราะห์ฯให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

คณะท างานโครงการฯ 
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบต่อการ
น าไปใช้ 

ผู้รับจ้างแปลเอกสารไม่
สามารถส่งงานแปลได้
ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ขาดข้อมูลในการร่าง
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการก ากับดูแล 

เลือกผู้รับจ้างแปลเอกสาร
ที่มคีุณสมบัติและมีความรู้
ความสามารถทีเ่หมาะสม 
เพ่ือให้สามารถแปล
เอกสารและส่งงานได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะท างานโครงการฯ 

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    

13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยใช้พลังงานปรมาณูทางด้านการแพทย์ ทั้งสาขารังสีรักษาและรังสีวินิจฉัยที่มีการใช้รังสีเอกซ์มา
สร้างภาพอวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ต้องตรวจแล้วน าไปวินิจฉัยโรค หรือการใช้เครื่องเร่งอนุภาค (Linear 
Accelerators) ที่สามารถเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูงได้ตามต้องการ เพ่ือใช้ในการรักษาโรค ซึ่งประเทศไทยมีการ
ติดตั้งและใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคแล้ว 26 หน่วยงาน และยังมีแนวโน้มที่จะติดตั้งในหน่วยงานรังสีรักษาอีกหลาย
หน่วยงาน เพ่ือให้บริการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้รวมถึงการติดตั้งใช้งานเครื่องโปรตอนเธอราปี 
ในทางการแพทย์และเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลทรอน (cyclotron) ที่สามารถเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูงได้ตาม
ต้องการ โดยเฉพาะการใช้เพ่ือผลิตไอโซโทปรังสีส าหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(Nuclear medicine) นอกจากนี้ ยังใช้งานอนุภาคท่ีเร่งได้ ตัวอย่างเช่น อนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน ในการรักษา
โรคโดยตรงอีกด้วย ส าหรับประเทศไทยเองได้มีการติดตั้งและใช้งานเครื่องไซโคลทรอนเพื่อใช้ผลิตไอโซโทปรังสีแล้ว
จ านวนทั้งสิ้น 4 หนว่ยงาน 
           เนื่องจากปริมาณรังสีจากการตรวจวินิจฉัยคิดเป็น 80 - 90 % ของปริมาณรังสีทั้งหมดที่กลุ่มประชากร
ได้รับ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ก าหนดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและการกลายพันธุ์ของเซลล์ ดังนั้นการก าหนดปริมาณรังสี
มาตรฐานในแต่ละการตรวจวินิจฉัยส าหรับประชากรในแต่ละประเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี
บ่งชี้ถึงคุณภาพการบริการทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันเราไม่สามารถบอกได้ว่า ควรใช้ปริมาณรังสี
เท่าไรในการถ่ายภาพรังสีส าหรับประชากรไทย ดังนั้นการจัดท าโครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ปริมาณรังสีจาก
การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา และแนวทางการก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของประชากรไทย 
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เพ่ือน ามาประเมินหา National Dose Reference Level และรวบรวมข้อมูลส่งให้ UNSCEAR ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้ร้องขอให้ทุกประเทศท าการส ารวจปริมาณรั งสีที่ประชากรของตนได้รับ นอกจาก
จะเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  ยังเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นประโยชน์ต่อการออก
ข้อก าหนดหรือมาตรการต่างๆ ในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์  เครื่องเร่ง
อนุภาค (Linear Accelerators) และเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลทรอน (cyclotron) นอกจากนี้ยังมุ่งหวังเพ่ือสร้าง
ความตระหนักทางด้านความปลอดภัยทางรังสีแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับบริการด้วย 
 นอกจากการใช้เครื่องมือในการรักษา ยังมีการให้กัมมันตรังสีกับผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งจะต้องมีปล่อยกาก
กัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ลงสู่ระบบน้ าทิ้ง โดยจากผลการวิจัยที่ผ่านมามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยส าหรับของเหลว
นิวไคลด์รังสีไอโอดีน-131 ซึ่งก าหนด 0.04 เบคเคอเรลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2549 ซึ่งค่าเกณฑ์ปลอดภัยดังกล่าวอาจจะเป็นค่าที่ต่ าเกินไปส าหรับการ
ควบคุม ทั้งนี้ตามมาตรฐานสากลหน่วยก ากับดูแลความปลอดภัย สามารถก าหนดค่าที่อนุญาตให้ระบายทิ้งกาก
กัมมันตรังสี (Authorized discharge limit) ได้ โดยค่านี้ต้องไม่ส่งผลให้ประชาชนได้รับรังสีเกินค่าขีดจ ากัดการ
ได้รับรังสีที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจึงควรก าหนดหลักเกณฑ์การระบายน้ าทิ้งสู่สาธารณะ ส าหรับกากของเหลว
กัมมันตรังสีไอโอดีน-131 เพ่ือให้สอดคล้องกับขีดจ ากัดการได้รับรังสีส าหรับประชาชนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุ
พลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 จัดเก็บข้อมูลให้กับหน่วยงาน UNSCEAR ของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก 

ตามพันธกรณีท่ีประเทศสมาชิกต้องให้ความร่วมมือเมื่อสหประชาชาติขอข้อมูล 
4.2 เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล (database) การใช้รังสีทางการแพทย์ในสาขา สาขารังสีวินิจฉัย รังสี

รักษาของประเทศไทย  
4.3 เพ่ือน าข้อมูลมาท าการค านวณ วิเคราะห์ และประเมินผลการได้รับรังสีของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย

และรักษาด้วยรังสีทางการแพทย์ในสาขารังสีวินิจฉัย สาขารังสีรักษาของประเทศ 
4.4 ข้อมูลจากทุกสถานปฏิบัติการในประเทศไทย จะถูกท าการประเมินผลเป็นข้อมูลมาตรฐานของ

ประเทศท่ีสามารถใช้อ้างอิงได้เป็น Guidance Level ของประเทศไทย 
4.5 เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับประชาชนในประเทศไทย ว่าการให้บริการการใช้รังสีทางด้านการแพทย์ให้

ปริมาณรังสีอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นการเสริมมาตรการก ากับดูแลฯ 
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4.6 เพ่ือการก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีระดับสูงที่น ามาใช้ 

4.7 ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจะเป็นศูนย์กลางในการเก็บฐานข้อมูลการใช้รังสีทาง
การแพทย์ตามมติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูในกิจการแพทย์ และเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย ในการเพ่ิมการ
ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและสหสาขา และการสนับสนุนงบประมาณจัดหา
เทคโนโลยีระดับสูงทางการแพทย์ที่เหมาะสม 

4.8 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงปริมาณรังสีทางการแพทย์ของประเทศ 
4.9 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทาง

การแพทย์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทางรังสีและผู้รับบริการ 

4.10 เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และ
ประชาชน และได้มาตรฐานสากล 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของกิจกรรม 

กลุ่มผู้รับบริการ แพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ 
และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการใช้งาน 

พ้ืนที่เป้าหมาย สถานปฏิบัติการที่ใช้งานพลังงานปรมาณูทางด้านการแพทย์ ทั้งสาขารังสีรักษา รังสี
วินิจฉัย และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั่วประเทศ 

6.  กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการฐานข้อมูล
การใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณู
ทางการแพทย์ของประเทศไทยตาม
ข้อก าหนดของ UNSCEAR 
(United Nations Scientific 
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กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

Committee on the Effects of 
Atomic Radiation) เพ่ือ
พัฒนาการก ากับดูแลเป็น
มาตรฐานสากล 
     กิจกรรมที่ 1.1 จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เตรียมเอกสาร คู่มือใน
การจัดเก็บข้อมูลทั้งทางรังสีรักษา 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมและรวบรวมหน่วยงาน
โรงพยาบาล-ศูนย์สาขารังสีรักษา
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 

            

     กิจกรรมที่ 1.3 ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลและติดตามการเก็บข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงาน และน าข้อมูล
มาท าการประมวลผลในระบบ
ฐานข้อมูลของปีพ.ศ.2558 ออก
ตรวจวัดและเก็บข้อมูล ปริมาณรังสี
ทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน วงเงิน 
34,600 บาทต่อครั้ง 
 

            

     กิจกรรมที่ 1.4 สรุปผลของ
ข้อมูลที่จัดเก็บพร้อมทั้งท าเอกสาร
เผยแพร่ 
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กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจวัดและเก็บ
ข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจาก
การถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย 
(Measurement of patients 
dose receive from diagnostic 
radiography) 

            

     กิจกรรมที่ 2.1 จัดประชุม/
สัมมนาชี้แจงการด าเนินโครงการ
และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

            

     กิจกรรมที่ 2.2 ด าเนินการ
ตรวจวัดและเก็บข้อมูล ปริมาณรังสี
จากเครื่องก าเนิดรังสีใน
ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ตาม
หน่วยงานโรงพยาบาล ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

            

 - ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และบุรีรัมย์ 
 

            

 - ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 
มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น และ
ร้อยเอ็ด 

            

 - ครั้งที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม 
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กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
มี.ค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

 - ครั้งที่ 4 จังหวัดเลย อุดรธานี 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ และ
หนองคาย 

            

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินความ
ปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

            

     กิจกรรมที่ 3.1 ตรวจสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสี จ านวน 32 แห่ง 

            

     กิจกรรมที่ 3.2 จัดหาวัสดุ
ไฟฟ้า อุปกรณ์หัววัดรังสีส าหรับ
งานพัฒนาและซ่อมบ ารุง 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
 7.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทย
ตามข้อก าหนดของ UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation) เพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลเป็นมาตรฐานสากล 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
1.  มีโรงพยาบาล ศูนย์ สถาบัน
ที่มีการบริการสาขารังสีรักษา
เข้าร่วมกิจกรรมฯ  

ร้อยละของหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 

ไม่น้อยกว่า 70 % ของหน่วยงาน
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั้งหมด
ของประเทศไทย 

6 เดือน 

1. 2. มีคู่มือเพ่ือประกอบในการ
เก็บข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบ 
UNSCEAR 

ร้อยละของหน่วยงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโดยการใช้
คู่มือเป็นแนวทางเก็บ
ข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 70 % ของหน่วยงาน
สาขารังสีรักษาทั้งหมดของ
ประเทศไทย 

18 เดือน 

3. มีการรวบรวมประมวลและ
ประเมินผลการใช้รังสีทาง
การแพทย์สาขารังสีรักษา 

รวบรวม  ประมวลและ
ประเมินผล ได้ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

อย่างน้อยจ านวน 1 รายงาน 6 เดือน 
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7.2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย 
(Measurement of patients dose receive from diagnostic radiography) 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
1. มีหน่วยงานโรงพยาบาล/ศูนย์ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการฯ  

จ านวนหน่วยงานโรงพยาบาล /ศูนย์ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยเขตภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการฯ 

อย่างน้อย
จ านวน 60 
แห่ง 

3 เดือน 

2. ปฏิบัติการตรวจวัดและเก็บข้อมูล 
ปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสีใน
ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ตาม
หน่วยงานโรงพยาบาล ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

สามารถด าเนินการตรวจวัดและเก็บ
ข้อมูล ปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสี
ในห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ตาม
หน่วยงานโรงพยาบาล ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 

อย่างน้อย
จ านวน 50 
รายงาน 

5 เดือน 

3. เอกสารรายงานการวัดปริมาณรังสีที่
ผู้ป่วยได้รับของหน่วยงานโรงพยาบาล/
ศูนย์ฯ ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม
โครงการฯ 

สามารถจัดท ารายงานการวัดปริมาณ
รังสีที่ผู้ป่วยได้รับของหน่วยงาน
โรงพยาบาล/ศูนย์ฯ ห้องปฏิบัติการทาง
รังสีวินิจฉัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมโครงการฯได้ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

อย่างน้อย
จ านวน  50 
รายงาน 

3  เดือน 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
8.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทย

ตามข้อก าหนดของ UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation) เพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลเป็นมาตรฐานสากล 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ข้อมูลพ้ืนฐานการใช้รังสี
ทางการแพทย์สาขารังสี
รักษาของประเทศไทย 

โรงพยาบาล ศูนย์ สถาบันที่มีการ
ให้บริการสาขารังสีรักษาให้ความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 70% ของ
จ านวนทั้งหมดของประเทศไทย 

การเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ตามรูปแบบของ
UNSCEAR 

18 เดือน 
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8.2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย 
(Measurement of patients dose receive from diagnostic radiography) 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
1. ข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับจากการถ่ายภาพทาง
รังสีวินิจฉัย ทั่วประเทศ 

เอกสารรายงานข้อมูลอ้างอิงปริมาณรังสี
ของประเทศท่ีผ่านการรับรองโดยหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 

ข้อมูลอ้างอิงปริมาณรังสีที่
ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพ
ทางรังสีวินิจฉัยของประเทศ 

4 ปี 
 
 

2. โรงพยาบาล/ ศูนย์ฯ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยใช้เครื่องเอกซเรย์  ทั่ว
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับจากการถ่ายภาพทาง
รังสีเมื่อรับบริการ 

เอกสารรายงานข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีของแต่ละ
โรงพยาบาล/ ศูนย์ฯ ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยใช้เครื่องเอกซเรย์  ทั่วประเทศที่เข้า
ร่วม ที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 

ข้อมูลอ้างอิงปริมาณรังสีที่
ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพ
ทางรังสีวินิจฉัย ของแต่ละ
โรงพยาบาล/ ศูนย์ฯ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยใช้เครื่องเอกซเรย์  
ทั่วประเทศที่เข้าร่วม 

4 ปี 
 
 
 

 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทย

ตามข้อก าหนดของ UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation) เพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลเป็นมาตรฐานสากล 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษากิจกรรม นายวิวิช ธรรมวีระพงษ์ 

อาจารย์และบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้องของ
คณะแพทย์ศาสตร์สาขารังสีรักษา 3 ท่านจาก
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ให้ค าปรึกษาการด าเนินการใน
กิจกรรม 
 

หัวหน้ากิจกรรม นางสาวสุนันทา ภูงามนิล    
 

บริหารและด าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจกรรม 

ผู้ร่วมกิจกรรม 
 
 

นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม 
นางสาวจุไรรัตน์ อุตส่าห์ดี 
นายนพรัตน์ แก้วใหม่ 
นางสาวศิริพร พุ่มไสว 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานในแต่ละสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร่วมด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจกรรม 
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9.2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย 
(Measurement of patients dose receive from diagnostic radiography) 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นายวิวิช ธรรมวีระพงษ์ 

 
ให้ค าปรึกษาการด าเนินการใน
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ 
หัวหน้าโครงการ (ร่วม) 

นายพีรพล พลายน้อย บริหารและด าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นายบรรเจิด อินแก้ว 
นางวราภรณ์ จันทร์เทศ 
นางสาวเกศรินทร์ สายตา 
นางสาวชุติมา เติมสุข 
นายรุ่งเพ็ชร โทนทัย 
นางสาวสมาพร เจียนกลาง 

ร่วมด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ 
 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
 งบประมาณป ีพ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 981,800 บาท 

กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการ
ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์
พลังงานปรมาณูทางการแพทย์
ของประเทศไทยตามข้อก าหนด
ของ UNSCEAR (United 
Nations Scientific 
Committee on the Effects 
of Atomic Radiation) เพื่อ
พัฒนาการก ากับดูแลเป็น
มาตรฐานสากล 
 
 
 

รวมวงเงิน  240,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

พ.ย. 58 - 
เม.ย. 59 

240,000 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

   กิจกรรมที่ 1.1 จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เตรียมเอกสาร คู่มือใน
การจัดเก็บข้อมูลทั้งทางรังสีรักษา 

1. ค่าเอกสาร 5,000 บาท 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 5,000 บาท 

พ.ย. 58 10,000 

   กิจกรรมที่ 1.2 ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมและรวบรวมหน่วยงาน
โรงพยาบาล - ศูนย์สาขารังสี
รักษาเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ) 3,600 
บาท 
   (600 บาท/ช.ม. x 6 ช.ม./วัน x 1 วัน/คน 
   x 1 คน = 3,600 บาท) 
2. ค่าอาหาร (ครบมื้อ) 24,000 บาท 
   (600 บาท/คน x 40 คน/วัน x 1 วัน 
   = 24,000 บาท) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000 บาท 
   (50 บาท/มื้อ x 2 มื้อ/คน x 40 คน/วัน 
   x 1 วัน = 4,000 บาท) 
4. ค่าเอกสาร 4,000 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 4,000 บาท 
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000  บาท 

พ.ย. 58 43,600 

   กิจกรรมที่ 1.3 ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลและติดตามการเก็บข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงาน และน า
ข้อมูลมาท าการประมวลผลใน
ระบบฐานข้อมูลของปีพ.ศ.2558 
ออกตรวจวัดและเก็บข้อมูล 
ปริมาณรังสีทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้ง
ละ 5 วัน วงเงิน 34,600 บาทต่อ
ครั้ง 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 24,000 บาท 
   (240 บาท/วัน x 5 วัน/คน x 4 คน/ครั้ง 
   x 5 ครั้ง = 24,000 บาท) 
2. ค่าท่ีพัก 64,000 บาท 
   (800 บาท/คืน x 4 คืน/คน x 4 คน/ครั้ง 
   x 5 ครั้ง = 64,000 บาท) 
3. ค่าพาหนะ (รถตู)้ 50,000 บาท 
   (2,000 บาท/คัน x 1 คัน/วัน x 5 วัน/ครั้ง 
   x 5 ครั้ง = 50,000 บาท) 
4. ค่าน้ ามัน 35,000 บาท 
   (7,000 บาท/ครั้ง x 5 ครั้ง 
   = 35,000 บาท) 

ธ.ค. 58 
ม.ค. 59 
มี.ค. 59 
เม.ย. 59 
มิ.ย. 59 

173,000 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

   กิจกรรมที่ 1.4 สรุปผลของ
ข้อมูลที่จัดเก็บพร้อมทั้งท า
เอกสารเผยแพร่ 

1. ค่าเอกสาร 3,400 บาท 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 5,000 บาท 
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท 

ก.ค. 59 13,400 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจวัดและ
เก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย
ได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสี
วินิจฉัย (Measurement of 
patients dose receive 
from diagnostic 
radiography) 

รวมวงเงิน  541,800 บาท โดยมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ม.ค. 59 
มี.ค. 59 
เม.ย. 59 
มิ.ย. 59 
ก.ค. 59 

541,800 

   กิจกรรมที่ 2.1 จัดประชุม/
สัมมนาชี้แจงการด าเนินโครงการ
และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. ค่าวิทยากรภาคบรรยาย (บุคลากรภาครัฐ) 
9,600 บาท 
   (600 บาท/ช.ม. x 2 ช.ม./วัน x 2 วัน/คน 
   x 4 คน = 9,600 บาท) 
2. ค่าอาหาร (ครบมื้อ) 64,000 บาท 
   (800 บาท/คน x 80 คน/วัน × 2 วัน 
   = 64,000 บาท) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,000 บาท 
   (50 บาท/มื้อ x 2 มื้อ/วัน x 2 วัน/คน 
   x 80 คน = 16,000 บาท) 
 
4. ค่าท่ีพัก (ห้องพักคู่) 120,000 บาท 
   (750 บาท/คืน x 2 คืน/คน × 80 คน 
   = 120,000 บาท) 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะท างาน 7,200 บาท 
   (240 บาท/วัน x 3 วัน/คน x 10 คน 
   = 7,200 บาท) 
 

ม.ค. 59 254,600 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

6. ค่าพาหนะ 14,400 บาท 
   (1,800 บาท/คัน x 2 คัน/วัน x 4 วัน 
   = 14,400 บาท) 
7. ค่าน้ ามัน 2 คัน 8,950 บาท 
8. ค่าเอกสาร 7,000 บาท 
   (100 บาท/ชุด × 70 ชุด = 7,000 บาท) 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 7,000 บาท 
   (100 บาท/ชุด × 70 ชุด = 7,000 บาท) 

   กิจกรรมที่ 2.2 ด าเนินการ
ตรวจวัดและเก็บข้อมูล ปริมาณ
รังสีจากเครื่องก าเนิดรังสีใน
ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย 
ตามหน่วยงานโรงพยาบาล ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
- ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และบุรีรัมย์ 
- ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 
มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น 
และร้อยเอ็ด 
- ครั้งที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
มุกดาหาร สกลนคร และ
นครพนม 
- ครั้งที่ 4 จังหวัดเลย อุดรธานี 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ และ
หนองคาย 
 
 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 57,600 บาท 
   (240 บาท/วัน x 12 วัน/คน x 5 คน/ครั้ง 
   × 4 ครั้ง = 57,600 บาท) 
2. ค่าท่ีพัก 176,000 บาท 
   (800 บาท/คืน x 11 คืน/คน × 5 คน/ครั้ง 
   x 4 ครั้ง = 176,000 บาท) 
3. ค่าพาหนะ (แท็กซ่ี) 12,000 บาท 
   (600 บาท/คน x 5 คน/ครั้ง × 4 ครั้ง 
   = 12,000 บาท) 
4. ค่าน้ ามัน 41,600 บาท 
   (10,400 บาท/ครั้ง x 4 ครั้ง 
   = 41,600 บาท) 

มี.ค. 59 
เม.ย. 59 
มิ.ย. 59 
ก.ค. 59 

287,200 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมิน
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี 

รวมวงเงิน  200,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

200,000 

   กิจกรรมที่ 3.1 ตรวจสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสี จ านวน 32 แห่ง 

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของ สร. ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

200,000 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Database) การใช้รังสีทางการแพทย์สาขารังสีวินิจฉัย 

รังสีรักษา ของประเทศไทย 
11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คณะอนุกรรมการพลังงานปรมาณูใน

กิจการทางการแพทย์ โรงพยาบาล ศูนย์ และสถาบันต่างๆที่มีการใช้รังสีทางการแพทย์ทั้งสาขารังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา 

11.3 ให้ความร่วมมืออันดีในการเก็บข้อมูลผลของรังสีวิทยาศาสตร์ส่งให้องค์กรของสหประชาชาติ 
UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 
ซ่ึงประเทศไทยเป็นสมาชิกและมีพันธกรณีต่อกัน 

11.4 โรงพยาบาล ศูนย์ สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถท าทะเบียนข้อมูลในแนวทางเดียวกัน เป็น
มาตรฐานและง่ายต่อการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลรวมของประเทศ 

11.5 ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้วิเคราะห์เพ่ือก ากับดูแลการใช้รังสีในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

11.6 ข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาเสริมเชิงนโยบายในการพิจารณาการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  การเพ่ิมอัตราก าลัง  การสนับสนุนในเชิงงบประมาณลงทุนเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ระดับสูงเพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคได้ทันการณ์ ให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
ท าให้ผู้ป่วยหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตหลังการรักษาท่ีดีเกิดผลแทรกซ้อนน้อยและมีความสุข 

11.7 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นหน่วยงานกลางในการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลของประเทศโดย
ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ในประเทศไทยเพ่ือการเก็บข้อมูลอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 

11.8 สามารถจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบทางเทคนิคที่เหมาะสมในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเพ่ือก าหนดค่า
ปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของประชากรไทยทั่วประเทศ 
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11.9 สามารถสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการในการป้องกันรังสีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่มีการใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทั่วประเทศ 

11.10 ข้อมูลการประเมินผลการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มีการใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสีเอกซ์ทั่วประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพในระบบการป้องกันอันตราย
จากรังสี และประโยชน์ในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี จาก
เครื่องเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางด้านการแพทย์ 

11.11 สามารถก าหนดปริมาณรังสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีบ่งชี้ที่บอกถึงคุณภาพการบริการทาง
สาธารณสุขของประเทศ 

11.12 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถจัดท าร่างข้อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน
อันตรายจากการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในห้องปฏิบัติการทางรังสีที่มีการใช้เครื่องก าเนิดรังสี
เอกซ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและให้เกิดความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

11.13 สถานปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทั่วประเทศ  สามารถปฏิบัติงานตรวจวัดปริมาณ
รังสีเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายจากรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

11.14 การพัฒนาระบบการตรวจวัดปริมาณรังสีในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการลดผลกระทบหรือความเสี่ยงทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและ
ประชาชนผู้รับบริการ 

11.15 บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการก ากับดูแลความปลอดภัยจากรังสีของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ      

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
12.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทย

ตามข้อก าหนดของ UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation) เพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลเป็นมาตรฐานสากล 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

ความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ให้บริการ
สาขารังสีรักษา 

บางหน่วยงานอาจไม่ให้ความ
ร่วมมือท าให้ไม่ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ภาพรวมของประเทศที่แท้จริง 
 
 

จัดการประชุมท าความเข้าใจ
และท าการติดตามผลกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

นางสาวสุนันทา 
ภูงามนิล 
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ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ในการกรอกข้อมูล ท า
ให้กรอกข้อมูลผิดพลาด 

จะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จัดท าคู่มือการกรอกข้อมูลและ
ท าการจัดอบรมท าความเข้าใจ
วิธีการกรอกที่ถูกต้อง ติดตาม
วิธีการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

นางสาวสุนันทา 
ภูงามนิล 

การได้ข้อมูลที่ผิดพลาด
และไม่เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ที่อ้างอิงของประเทศ 

ไม่สามารถส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงาน UNSCEAR ได้ 

จัดประชุมสัมมนาท าการระดม
ความคิดเป็นข้อสรุปของข้อมูล
ที่ถูกต้องและได้รับการรับรอง
จากทุกหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม 

นางสาวสุนันทา 
ภูงามนิล 

 12.1 กิจกรรมที่ 2 การตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย 
(Measurement of patients dose receive from diagnostic radiography) 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

ความร่วมมือจาก
โรงพยาบาล-ศูนย์ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัย 

โรงพยาบาล - ศูนย์ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัย ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

ให้มีการนัดแนะท าความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ 

นายพีรพล พลาย
น้อย 
 

งบประมาณท่ีได้รับน้อย
กว่าที่ตั้งไว้ 

การเก็บตัวอย่างจาก
กลุ่มเป้าหมายลดลง 

ชี้แจงผู้บริหารและส านักงบประมาณให้
เข้าใจถึงความจ าเป็นในการเก็บ
ตัวอย่างตามเป้าหมาย 

นายพีรพล พลาย
น้อย 
 

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
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13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    
    
    

13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 
    
    
    

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
..........................................................................................................................................................................
.............. ............. .............. ............. ............. .............. ............. .............. ............. ............. . 
............................................................................................................................................................... 
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1. ชื่อโครงการ  
โครงการพิทักษ์และรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ความตกลงระหว่างรัฐกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency) ว่าด้วยการด าเนินการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการตรวจสอบการด าเนินการให้บรรลุตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาฯ เพ่ือ
ป้องกันการผันแปรจากการใช้พลังงานในทางสันติไปสู่การใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ หรืออุปกรณ์ระเบิดนิวเคลียร์อ่ืน 
การท าบัญชีวัสดุวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้รับ ผลิต ส่งออก หรือโยกย้ายจึงเป็นมาตรการส าคัญหลักในการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในประเทศไทยทั้ง
ทางด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ศูนย์
ปฏิบัติการการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ศปก.) ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู (สส.) จึงได้ด าเนินงานในด้านการพิทักษ์และรักษาความมั่นคงความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูของประชาชนในประเทศ 
 ในด้านการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์นั้น ศปก. ท ารายงานบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และสถานปฏิบัติงานนอกสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้กับทบวงการฯ เป็นประจ าทุกปีตามข้อตกลง
ว่าด้วยการด าเนินการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุ ธนิวเคลียร์ 
เพ่ือเป็นการควบคุมและตรวจสอบ กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ว่าถูกใช้ในทางสันติ และสามารถ
ติดตามหาวัสดุนิวเคลียร์ได้ในกรณีเกิดมีการสูญหาย 
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 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมรายการวัสดุนิวเคลียร์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นไป
ตามข้อตกลงกับทบวงการฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลของสถานปฏิบัติงานนอกสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ทั้งประเทศอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ในส่วนของพิธีสารเพ่ิมเติม ( Additional Protocol, 
INFCIRC540) นั้น ทางประเทศไทยก าลังด าเนินการเตรียมการเพ่ือลงนามลงนามเพ่ือบังคับใช้ตามพิธีสารดังกล่าว 
ซึ่งตามขอบเขตของพิธีสารเพ่ิมเติมนั้นรายละเอียดของการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์ขยายขอบเขตของการตรวจสอบให้
ครอบคลุมถึงวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ( Nuclear Fuel Cycle - Related Activities) เพ่ือให้การด าเนินการด้าน
การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เข้าถึงข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น ท าให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศมีความสามารถตรวจตราและยับยั้งวัตถุทางนิวเคลียร์หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ดียิ่งขึ้น น าไปสู่ความพร้อมของ
รัฐที่แสดงถึงความโปร่งใสของการด าเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ และเพ่ือให้ระบบการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์เข้มแข็งยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นการยืนยันว่าจะเกิดสันติภาพจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้การสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ตะหนักถึงความส าคัญของการท าบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ต่อการพิทักษ์ความมั่นคงวัสดุ
นิวเคลียร์ และการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดท าบัญชีงบดุลของวัสดุนิวเคลียร์ในเบื้องต้นได้จะเป็นการ
สนับสนุนการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การมีฐานข้อมูลของวัสดุนิวเคลียร์ที่ครบถ้วนท าให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
 ในส่วนของด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีนั้นต้องมีมาตรการการ
ป้องกันการโจรกรรม ลักลอบ ขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งส่วนหนึ่งต้องมีการ
เฝ้าระวังการลักลอบในการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาในประเทศหรือส่งผ่านไปยังประเทศอ่ืน
อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้าเช่น ต ารวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที
ไปรษณีย์ เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้
พ้ืนฐานในการตรวจวัดและตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เองและเป็นการป้องกันการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในเบื้องต้น ดังนั้นการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี การฝึกปฏิบัติเรื่องการประเมินความเสี่ยง
จากภัยคุกคามจากวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยจากวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการควบคุมวัสดุนิวเคลียร์เพื่อน าไปสู่การพิทักษ์วัสดุ

นิวเคลียร์อย่างยั่งยืน 
4.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการพิทักษ์ความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

175



 

รายละเอียดโครงการ  
 

กนผ. 59-2  

4.3 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารเพ่ิมเติม (Additional Protocol, INFCIRC 540) เพ่ือน าไปสู่การให้
สัตยาบันในพิธีสารเพิ่มเติม 

4.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้าด้านความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี 
4.5 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้กับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้าในการตรวจสอบสินค้าที่อาจสามารถน าไปใช้ในการ

ผลิตอาวุธทีมีอานุภาพท าลายล้างสูงทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

5. ขอบเขตของโครงการ 
 

เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มผู้รับบริการ 1. หน่วยงานที่ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ 

2. หน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักข่าว
กรองแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) กรมเจ้าท่า กรมสรรพาวุธทหารเรือ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่เป้าหมาย 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

 
6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมลูของการรักษา
ความมั่นคงและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร ์

            

     กิจกรรมที่ 1.1 เตรียมความพร้อม
ด้านข้อมูลของการรักษาความมั่นคงและ
การพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร ์

            

     กิจกรรมที่ 1.2 จัดท าฐานข้อมูลของ
วัสดุนิวเคลียร์ทั่วประเทศ 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม 3 หลักสตูร             
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

     กิจกรรมที่ 2.1 จัดอบรมการพิทักษ์
ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรภ์ายใต้
สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
ให้กับผู้ใช้และครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ 
หรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

            

     กิจกรราที่ 2.2 ฝึกอบรม 
safeguards and AP 
Implementation โดย US DOE 
(NNSA) 

            

     กิจกรรมที่ 2.3 จัดฝึกอบรมการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า 

            

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบสถานปฏบิัติงาน
นอกสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

            

กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงานหรือเอกสาร
เผยแพร่ของโครงการการพิทักษ์และ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัวัสดุนิวเคลียร์
ภายใต้สนธสิัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร ์

            

 
7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ผู้ที่ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่
ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 

ระดับ 5 2 ปี 

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางด้านนิวเคลียร์ และ
รังสี ทั้งทางด้านวิชาการ และวิธีการปฏิบัติ 
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ 

ระดับความรู้ความเข้าใจทางด้าน
นิวเคลียร์ และรังสี ทั้งทางด้าน
วิชาการ และวิธีการปฏิบัติ 

ระดับ 5 2 ปี 
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8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ผู้ที่ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์มีความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 

ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการพิทักษ์
วัสดุนิวเคลียร์ 

ร้อยละ 100 2 ป ี

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางด้านนิวเคลียร์ และ
รังสี ทั้งทางด้านวิชาการ และวิธีการปฏิบัติและ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ 

ระดับความรู้ความเข้าใจทางด้าน
นิวเคลียร์ และรังสี ทั้งทางด้าน
วิชาการ และวิธีการปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 2 ป ี

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ - นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ ผสน. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก้ไข 
เมื่อเกิดปัญหา 

หัวหน้าโครงการ นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ บริหารโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางอารีรักษ์ เรือนเงิน ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางลฎาภา ศรีจิตตะวา ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางธนาภรณ์ ประกอบแก่น ผู้ปฏิบัติงาน 

10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ รวมทั้งสิ้นจ านวน 671,700 บาท 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลของการรักษาความมั่นคงและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ 
1.1 เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของการรักษาความมั่นคงและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ 
5,200 บาท 

- จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ผู้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์  
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล   

1.2 จัดท าฐานข้อมูลของวัสดุนิวเคลียร์ทั่วประเทศ 40,000 บาท 
     - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล พัฒนาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์   

45,200 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 2  จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร รวม 556,100 บาท 
2.1 อบรมการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ให้กับผู้ใช้และครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค  
(2 วัน) 177,000 บาท 

(1) ค่าสมนาคุณวิทยากร   9,300 บาท 
     - ภาคบรรยาย   (600 บาท/ชม./คน * 6.5 ชม. = 3,900 บาท)    
     - ฝึกภาคปฏิบัติ  (600 บาท/ชม./คน * 4.5 ชม.*2 คน= 5,400 บาท)  
(2) ค่าอาหาร   54,000 บาท   
    ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ปส. วิทยากร และผู้เข้าอบรม 
     (600บาท/มื้อ/วัน * 2 มื้อ * 45 คน)           
(3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท/มื้อ * 4 มื้อ * 45 คน )  9,000 บาท   
(4) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ (100บาท/เล่ม*30 เล่ม=3,000 บาท)   
(5) ค่าของที่ระลึก ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 2 คน         
(1,000บาท/เล่ม * 2 คน = 2,000 บาท)  
(6) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 4,500 บาท 
(7) ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ   20,000 บาท                                                  
(8) ค่าน้ ามันและเชื้อเพลิง ต่างจังหวัด (ส าหรับรถส านักงาน) 8,300 บาท  
(9) ค่าเช่าที่พัก  38,900 บาท 

- ห้องพักคนเดี่ยวส าหรับผู้บริหาร (1,450บาท/ห้อง *2 ห้อง *1คืน =2,900 บาท) 
- ห้องพักคู่เจ้าหน้าที่ ปส. และวิทยากร (1,800บาท *5 ห้อง *1 คืน =   
9,000 บาท)  
-  ห้องพักคู่ส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม (1,800บาท *15 ห้อง *1คืน = 27,000 บาท) 

(10)  ค่าเช่าห้องประชุม (2 วัน) 20,000 บาท                                                         
(11) ค่าอินเตอร์เน็ต (2 วัน) 8,000 บาท 

รวม 556,100 
177,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ฝึกอบรม safeguards and AP Implementation  
(1) ค่าอาหารคนละ 400 บาท x 4 วัน x 23 คน = 36,800 บาท 
(2) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคนละ 35 บาท x 8 มื้อ x 23 คน = 6,440 บาท 
(3) ค่าถ่ายเอกสาร = 5,000  บาท 
(4) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ = 7,460 บาท 
(5) ค่าของที่ระลึกมอบให้ผู้เชี่ยวชาญ ชิ้นละ 1,000 บาท x 5 ชิ้น = 5,000 บาท 

78,700 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
(6) ค่าเลี้ยงรับรองพร้อมชมการแสดงเอกลักษณ์ไทยคนละ 1,500 บาท x 12 คน  
=  18,000 บาท 

2.3  ฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า (4 วัน จัด 1 ครั้ง) 
(1) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
     - ภาคบรรยาย   ( 600 บาท/ชม./คน * 14.5 ชม. ) = 8,700 บาท   
     - ฝึกภาคปฏิบัติ  ( 600 บาท/ชม./คน * 13.5 ชม.* 2 คน ) = 16,200 บาท 
(2) ค่าอาหาร  ( 600 บาท/มื้อ/วัน * 4 มื้อ * 65 คน ) = 156,000 บาท   
(3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 50 บาท/มื้อ/วัน * 8 มื้อ * 65 คน ) = 26,000 บาท 
(4) ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ (120บาท/เล่ม *50 เล่ม) = 6,000 บาท  

        (5) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  4,500 บาท  
        (6)  ค่ารถโดยสารปรับอากาศ      48,000  บาท 

 (7)  ค่าของที่ระลึก  ( 1,000 บาท * 5 คน ) = 5,000 บาท 
 (8) ค่าน้ ามันและเชื้อเพลิงต่างจังหวัด   30,000 บาท 

300,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบสถานปฏิบัติงานนอกสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
     -ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ 5,000 บาท *5 ครั้ง  = 25,000 บาท 
     -ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท *4 คน* 5 ครั้ง = 4,800 บาท 
     -ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ =10,000 บาท 

39,800 
 

กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่ของโครงการการพิทักษ์และรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 

-รายงาน แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือเอกสารเผยแพร่ การด าเนินงานของโครงการ 
ในรูปแบบต่างๆ 
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ส านักงาน 

30,600 

                                 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการทั้งสิ้นรวม 671,700 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ผู้ใช้ ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์มีความรู้ความเข้าใจด้านการพิทักษ์ความวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้

สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 
11.2 ผู้ใช้ ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์มีตะหนักถึงความส าคัญของการควบคุมบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ 
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11.3 ประเทศไทยมีเครือข่ายของผู้ใช้ ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ น าไปสู่การได้มาซึ่งฐานข้อมูลของที่บัญชี
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 

11.4 ประเทศไทยมีบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ที่ถูกต้องท าให้ ประเทศไทยสามารถด าเนินการตาม
พันธกรณีการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางด้านนิวเคลียร์ และรังสี ทั้งทางด้านวิชาการ และวิธีการ
ปฏิบัติ 

11.5 ผู้เข้าอบรมการเพ่ิมศักยภาพในผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ 

11.6 เมื่อพบเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ และรังสี ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ วิธีการที่ได้รับจากการ
อบรมไปด าเนินการในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้ 

11.7 ผู้เข้าอบรมสามารถประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางรังสีของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้
อย่างถูกต้องเมื่อต้องเผชิญเหตุทางนิวเคลียร์ และรังสี 

11.8 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และเตือนภัยทางด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการ 

ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วน 

ท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการมากข้ึน 

ผู้ปฏิบัติงาน 

 
13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 
 ไม่มี เนื่องจากเป็นโครงการปีแรก 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลจากรายงาน 
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1. ชื่อโครงการ 

 โครงการคลินิกใบอนุญาต 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจัดเป็นพันธ
กิจที่ส าคัญประการหนึ่งของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พ  .ศ  .2552  ซึ่งส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ด าเนินการมานับตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้มีผล
บังคับใช้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้มายื่นค าขอรับใบอนุญาตประเภทต่างๆ เช่น ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสี ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่อง
ก าเนิดรังสี ใบอนุญาตน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่ง
วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสี เป็นต้น นับเป็นจ านวนมากกว่า 20555  –  00555  ฉบับต่อปี หรือนับตาม
จ านวนของวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิดรังสี เป็นจ านวนนับหมื่นรายการ อย่างไรก็ดี มีปัญหาหลาย
ประการที่ทั้งผู้ขอรับใบอนุญาต และส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่โดยตรง
ในการพิจารณาและออกใบอนุญาต ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เช่น ผู้รับใบอนุญาตไม่ยื่นค าขอต่อใบอนุญาต
หรือยื่นค าขอต่อใบอนุญาตล่าช้า ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขาดความรู้ความเข้าใจในการกรอกค าขอรับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาและประเมินค าขอรับ
ใบอนุญาตขาดความเข้าใจในขั้นตอนการพิจารณาและออกใบอนุญาต เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้
การด าเนินงานพิจารณาและออกใบอนุญาตฯ ประสบปัญหาติดขัดและท าให้การออกใบอนุญาตฯ เกิดความ
ล่าช้า อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างรุนแรงดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณา
และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย คือ ผู้
ขอรับใบอนุญาตสามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วน และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถพิจารณา
และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว     อีกทั้งเพ่ือเป้าหมายสูงสุด คือ 
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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กลุ่มพิจารณาใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี และกลุ่มพิจารณาใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี ส านักก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี จึงพิจารณาจัดท าโครงการ  “คลินิกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี  ”เพ่ือ
บรรเทาและขจัดปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาและออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมและก ากับให้มีการขอรับใบอนุญาตในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตที่ถูกต้องและครบถ้วน 
2.0 เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานพิจารณาและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเกิด

ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลที่ดีเยี่ยม 
2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการพิจารณาและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี 
2.5 เพ่ือเสร้างความมั่นใจในการก ากับดูแลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียและ

ประชาชนทั่วไป 

5. ขอบเขตของโครงการ 

เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มผู้รับบริการ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
พ้ืนที่เป้าหมาย ทั้งประเทศ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
กิจกรรม 1 

ต .ค.

55 

2 

พ .ย.

55 

0 

ธ .ค.

55 

2 

ม .ค.

59 

5 

ก .พ.

59 

6 

มี .ค.  

59 

7 

เม .ย.

59 

5 

พ .ค.

59 

9 

มิ .ย.

59 

15 

ก .ค.

59 

11 

ส .ค.

59 

12 

ก .ย.

59 

กิจกรรมที่  1ด าเนินงานโครงการ             

     กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาคลินิกใบอนุญาต 

ครั้งท่ี 1 ส าหรับผูร้ับใบอนุญาตในเขตภาคเหนือ 

จัดที่ จ.เชียงใหม่ จ านวน 2 วัน 1 คืน 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 สัมมนาคลินิกใบอนุญาต 

ครั้งท่ี 2 ส าหรับผูร้ับใบอนุญาตในเขตภาค

ตะวันออก จัดที่  จ.ระยอง จ านวน 2 วัน 1 คืน 

 

            

     กิจกรรมที่ 1.0 สัมมนาคลินิกใบอนุญาต 

ครั้งท่ี 3 ส าหรับข้าราชการและเจา้หน้าท่ีส านัก

ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี จัดใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 วัน 
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กิจกรรม 1 

ต .ค.

55 

2 

พ .ย.

55 

0 

ธ .ค.

55 

2 

ม .ค.

59 

5 

ก .พ.

59 

6 

มี .ค.  

59 

7 

เม .ย.

59 

5 

พ .ค.

59 

9 

มิ .ย.

59 

15 

ก .ค.

59 

11 

ส .ค.

59 

12 

ก .ย.

59 

กิจกรรมที่  2ตรวจประเมินความปลอดภัยสถาน

ปฏิบัติการทางรังส ี

     ตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสดี้าน

อุตสาหกรรม จ านวน 159 แห่ง 

            

 

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
1 . ผู้รับใบอนุญาตให้

ความสนใจเข้าร่วมการ
สัมมนา 

จ านวนผู้รับใบอนุญาตท่ีเข้า
ร่วมการสัมมนา 

ผู้รับใบอนุญาตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การสัมมนา เข้าร่วมการสัมมนา 

12 เดือน นับตั้งแต่
เริ่มโครงการ 

.2 ใช้เงินงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรครบถ้วน 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ใน
การด าเนินงานตามโครงการ 

ใช้เงินงบประมาณครบถ้วนร้อย
ละ 155 ตามที่ได้รับการจัดสรร 

12 เดือน นับตั้งแต่
เริ่มโครงการ 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
1. ผู้รับใบอนุญาตทุก
ประเภทมีการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

จ านวนค าขอรับใบอนุญาตทุก
ประเภทที่มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนพร้อมได้รับการ
พิจารณาและออกใบอนุญาต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
จ านวนค าขอรับใบอนุญาต
ทั้งหมด ที่ยื่นต่อส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

12 เดือน 
น ับตั้งแต่เริ่ม

โครงการ 

2. ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้
ในครอบครอง หรือใช้ซึ่ง
วัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่อง
ก าเนิดรังสี มีการยื่นค าขอ
ต่อใบอนุญาตตาม
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

จ านวนของผู้รับใบอนุญาตฯ 
ที่ยื่นต่อใบอนุญาตฯ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือเครื่องก าเนิด
รังสี 

12 เดือน 
นับตั้งแต่เริ่ม

โครงการ 

0. ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติสามารถพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตประเภท
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

จ านวนใบอนุญาตประเภท
ต่างๆ ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ สามารถพิจารณาและ
ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้ 

อัตราส่วนระหว่างใบอนุญาต
ที่ส านักงานปรมาณูสามารถ
ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้ต่อจ านวนค าขอรับ
ใบอนุญาตที่ยื่นต่อส านักงานฯ 
มีค่าไม่น้อย 5.5 

12 เดือน 
นับตั้งแต่เริ่ม

โครงการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ – นามสกลุ บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษา นายวิวิช ธรรมวีระพงษ ์ ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานตามโครงการ 
ที่ปรึกษา นายนฤพนธ์ เพ็ญศิร ิ ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานตามโครงการ 

หัวหน้าโครงการ นายรุ่งธรรม ทาค า บริหารจดัการโครงการใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงค ์
ผู้ท างาน น.ส. กาหลง อุ่ยยะเสถยีร ร่วมด าเนินงานตามโครงการ 
ผู้ท างาน นายศักสิทธิ์ ค าภามิ่ง ร่วมด าเนินงานตามโครงการ 
ผู้ท างาน น.ส. อุรารักษ์ จันทะวงษ ์ ร่วมด าเนินงานตามโครงการ 
ผู้ท างาน น.ส. หทัยกาญจน์ กุหลาบเสาวคนธ ์ ร่วมด าเนินงานตามโครงการ 

ผู้ท างานและเลขานุการ น.ส. จินตนา ก้าวรบ ร่วมด าเนินงานตามโครงการ 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 692,800 บาท (หกแสนเก้าหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินงานโครงการ รวมวงเงิน 2200055 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย 

ดังนี ้
ต.ค. 55 - 
ก.ย. 59 

2200055 

กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาคลินิก
ใบอนุญาต ครั้งท่ี 1 ส าหรับผู้รับ
ใบอนุญาตในเขตภาคเหนือ จัดที่ จ. 
เชียงใหม่ จ านวน 2 วัน 1 คืน 

1. ค่าวิทยากร 200255 บาท 
   (600 บาท/ช.ม. x 6 ช.ม./คน x 6 คน/วัน 
   x 2 วัน = 200255 บาท) 
2. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 620555 บาท 
   (255 บาท/คน x 55 คน/วัน x 2 วัน 
   = 620555 บาท) 
0. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 160555 บาท 
   (55 บาท/มื้อ x 2 มื้อ/วัน x 2 วัน/คน x 55 คน 
   = 160555 บาท) 
2. ค่าที่พัก 650555 บาท 
   (755 บาท/คืน x 1 คืน/คน x 55 คน 
   = 650555 บาท) 
5. ค่าวัสดุส านักงาน 00555 บาท 
   (55 บาท/คน x 75 คน = 00555 บาท) 
6. ค่าถ่ายเอกสาร 00555 บาท 
   (55 บาท x 75 คน = 00555 บาท) 
7. ค่าเช่าห้องประชุม 150555 บาท 
5. ค่าอาหารเย็น 
   (อัตรา 055 บาท x 55 คน x 1 มื้อ 
   = 25,000 บาท) 
 

พ.ย. 55 2120655 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

9. ค่าที่พักส าหรับเจา้หน้าท่ีผู้จดัการสัมมนา 
   (อัตรา 10555 บาท x 2 วัน x 5 ห้อง  = 150555 บาท) 
15. ค่าเช่ารถตู ้
   (อัตรา 10555 บาท x 1 คัน x 2 วัน = 7,200 บาท) 
11. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 100555 บาท 
12. ค่าแท็กซี ่
   (อัตรา 255 บาท x 15 คน = 2,000 บาท) 
10. ค่าโดยสารเครื่องบินส าหรับประธาน 
   (อัตรา 50555 บาท x 2 คน = 16,000 บาท) 
12. ค่าที่พักประธานในพิธีเปิด - ปิด 
   (อัตรา 10255 บาท x 1 วัน = 10255 บาท) 
15. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (วันแรก อัตรา 225 บาท x 15 คน = 2,400 บาท) 
16. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   (วันกลับ อัตรา 165 บาท x 15 คน = 1,600 บาท) 

กิจกรรมที่ 1.2 สัมมนาคลินิก
ใบอนุญาต ครั้งท่ี 2 ส าหรับผู้รับ
ใบอนุญาตในเขตภาคตะวันออก จดัที่ 
จ.ระยอง จ านวน 2 วัน 1 คืน 

รวมวงเงิน 2550755 บาท 
1. ค่าวิทยากร 
   (จ านวน 6 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน = 70255 
บาท) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (ไมค่รบมื้อ) 
   (อัตรา 055 บาท x 155 คน x 2 มื้อ = 750555 บาท) 
0. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (อัตรา55 บาท x 155 คน x 2 มื้อ = 250555 บาท) 
2. ค่าที่พัก 
   (อัตรา 10555 บาท x 55 ห้อง x 1 วัน = 750555 บาท) 
5. ค่าวัสดุส านักงาน 
   (อัตรา 55 บาท x 155 คน = 50555 บาท) 
6. ค่าถ่ายเอกสาร 
   (อัตรา 55 บาท x 155 คน = 50555 บาท) 
7. ค่าเช่าห้องประชุม 150555 บาท 
5. ค่าอาหารเย็น 
   (อัตรา 055 บาท x 155 คน x 1 มื้อ = 35,000 บาท) 
9. ค่าที่พักส าหรับเจา้หน้าท่ีผู้จดัการสัมมนา 
   (อัตรา 10555 บาท x 1 วัน x 5 ห้อง = 70555 บาท) 
15. ค่าที่พักประธานในพิธีเปิด - ปิด 
   (อัตรา 10255 บาท x 1 วัน = 10255 บาท) 

มี.ค. 59 1780555 
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กิจกรรม รายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

11. ค่าเช่ารถตู ้
   (อัตรา 10555 บาท x 1 คัน x 0 วัน = 5,200 บาท) 
12. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 50555 บาท 
10. ค่าแท็กซี ่
   (อัตรา 255 บาท x 15 คน = 2,000 บาท) 
12. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันแรก 
   (อัตรา 225 บาท x 15 คน = 2,400 บาท) 

กิจกรรมที่ 1.0 สัมมนาคลินิก
ใบอนุญาต ครั้งท่ี 0 ส าหรับข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ีส านักก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี จัดใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 วัน 

รวมวงเงิน 050755 บาท 
1. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 220555 บาท 
   (255 บาท/วัน x 1 วัน/คน x 65 คน 
   = 220555 บาท) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60555 บาท 
   (55 บาท/มื้อ x 2 มื้อ/วัน x 1 วัน/คน x 65 คน 
   = 60555 บาท) 
0. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 755 บาท 

มิ.ย. 59 050755 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินความ
ปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังส ี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2690555 บาท โดยมรีายละเอียด
การใช้จ่าย ดังนี ้

ต.ค. 55 - 
ก.ย. 59 

2690555 
 

กิจกรรมที่ 2.1 ตรวจสถานปฏิบตักิาร
ทางรังสีด้านอุตสาหกรรม จ านวน 
159 แห่ง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง  )2  คน   *225 /วัน    *5  ครั้ง   *5  วัน  /ครั้ง  = 
220555 บาท  

ค่าที่พัก 2 คน  *555/คืน  *5 ครั้ง  *2 คืน /ครั้ง = 620555 
บาท 
ค่าน้ ามัน 5 วัน  *555 บาท /ครั้ง  *0 ครั้ง = 12 0555 บาท 

ต.ค. 55 - 
ก.ย. 59 

269,500 
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กนผ. 59-2 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่านและ        

โลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Thailand National Single Window 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมที่ 1 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก วัสดุพลอยได้ วัสดุ
นิวเคลียร์ วัสดุต้นก าลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Atoms Single Window) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการในช่วงของการพัฒนาระบบเครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคการขนส่ง เพ่ือการน าเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (Thailand Single-Window e-Logistics) ซึ่งระบบดังกล่าว
จะเป็นกลไกในการปฏิรูปกระบวนการเพ่ืออ านวยความ สะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน อินเทอร์เน็ต ระบบดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการเชื่อมโยง
ธุรกรรมเพ่ือจัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในพิธีการศุลกากร การออกใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการและองค์กร เอกชนที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นกลไกส าคัญในการลดขั้นตอน และลดเอกสารที่เดิมเป็นกระดาษ 
จ านวนมากลงและน าไปสู่การลดความผิดพลาดด้านข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลา ในการด าเนินการ 
และเพ่ิมความถูกต้องโปร่งใสด้วยการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่าง หน่วยงาน (Data Cross Checking) 
ลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ ควบคุมของหน่วยงานรัฐ เพ่ิมบริการที่รวดเร็วและมี
คุณภาพแก่ผู้รับบริการ รวมถึงยังประโยชน์แก่ ผู้น าเข้า และผู้ส่งออกระบบดังกล่าวนี้จะสามารถให้บริการใน
ลักษณะเบ็ดเสร็จ จากหน้าต่างบริการ เดียวกัน (One Stop หรือ Single Window) และด าเนินธุรกรรมแบบลด
และไร้กระดาษ (Paperless Trading) ได้ในที่สุด และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (คบส.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มี 
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มติเห็นชอบให้เร่งรัดการด าเนินโครงการระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง
ผ่านอินเทอร์เน็ต กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจหลัก ในการ พิจารณาออก
ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุ ต้นก าลังซึ่งพ้นสภาพที่
เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี รวมถึงพิจารณาออกใบอนุญาตมี ไว้ใน ครอบครองเครื่องก าเนิดรังสี และพิจารณา
ออกใบอนุญาตน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือ สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุ
พลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลัง รวมทั้ง การแจ้ง เตือนใบอนุญาตหมดอายุ บังคับใช้กฎหมาย ให้ค าปรึกษาการยื่นค าขอ
อนุญาต ให้ค าปรึกษาด้าน ความปลอดภัยทางรังสี ปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ติดตามตรวจสอบขึ้น 
ทะเบียนวัสดุ กัมมันตรังสี และประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี  โดยสอดคล้องตามพระราช 
บัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน าเข้า และส่งออกซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลัง ในแต่ละปีนั้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ต่อการประยุกต์ใช้ทางรังสีประมาณ 67,700 ล้านบาท มีกระบวนการให้บริการ ตั้งแต่
กระบวนการ ขอรับใบอนุญาต ตลอดจนการออกใบรับรองและหนังสือยืนยันต่างๆ ซึ่งมีระเบียบในการขออนุญาต 
ที่ผู้รับอนุญาตจะต้องใช้เวลาในการด าเนินการหลายวัน และส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ยังไม่มีระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและออกใบอนุญาต ส าหรับวัสดุ กัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิด
รังสี ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต แต่บาง หน่วยงานในระดับกรมได้ด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับศุลกากรได้ส าเร็จแล้ว อีกทั้งเครือข่ายในการ เชื่อมโยงนั้นต้องอาศัยช่องทางของเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปัจจุบันกระทรวง ICT ได้เตรียมระบบเชื่อมโยงภายในไว้แล้ว แต่ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านไอทีที่ รองรับการสนับสนุนเชื่อมต่อกับเครือข่าย GIN นั้นยังไม่มีระบบรองรับ ซึ่งระบบพ้ืนฐานเหล่านี้มี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการมีไว้รองรับในโครงการ NSW เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ใน การติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
       ดังนั้น การจัดท าระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและออกใบอนุญาต ส าหรับวัสดุกัมมันตรังสีและ เครื่องก าเนิดรังสี
และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต จึงเป็นการอ านวย ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ท า
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการด้านการน า หรือ ส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลัง ทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ด้านการน าเข้า หรือส่งออกวัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลัง และเพ่ิมทางเลือกการให้บริการ
แก่ประชาชน ยังผล ให้ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกรรม พิธีการต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
บูรณาการ ลดต้นทุนและเวลาการด าเนินพิธีการต่างๆ และลดปริมาณเอกสารกระดาษท่ีเกิดข้ึน  
     เป็นหนึ่งในแผนการด าเนินงาน (Roadmap) เพ่ือการพัฒนาทางเศษฐกิจของ AEC กล่าวคือ จะต้องมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี และต้องมีการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร  
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ให้เริ่มใช้พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (ATHN) ในการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มและพัฒนา
ระบบพิธีการศุลกากร Single Window เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการด าเนินการงาน
ทั้งหมดก็เพ่ือที่จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก าหนดให้เป็นโครงการในวาระแห่งชาติที่
ส าคัญและเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ แบบบูรณาการผ่านระบบ ASW/NSW และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริการที่เป็นเลิศ อีกท้ัง ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้โครงการนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบพื้นฐานในกระบวนการออกใบอนุญาต e-License 
ด้วยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีบทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการออกใบอนุญาต

ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในการใช้ประโยชน์จากวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และ
พลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2508 และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ซึ่งรวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางรังสี และเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตรวจสอบ ประเมิน 
อนุญาต ติดตาม ประสานงานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการด าเนินการด้านฐานข้อมูลการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจากวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และพลังงานปรมาณูจากรังสี
เอกซ์ ทั้งนี้ส านักงานฯ ยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีและสร้างความตระหนัก
แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ของวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และพลังงาน
ปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ซึ่งต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย
ทางรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงสมรรถนะด้าน
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 

ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจในการก ากับดูแลการใช้
ประโยชน์จากวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ให้เกิดความ
ปลอดภัยทางรังสีและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2508 ซึ่งกลุ่มประสานงานความปลอดภัยทางรังสีและฐานข้อมูล ส านักก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการใช้วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และ
พลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ และด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น าหรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง กลุ่ม
ประสานงานความปลอดภัยทางรังสีและฐานข้อมูล ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี จึงมีความจ าเป็นในการ
จัดท าระบบออกใบอนุญาตน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือ
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ใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ด้วยการด าเนินงานผ่านระบบการออกใบอนุญาตการก ากับดูแลควบคุมเกี่ยวกับ
วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-License) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางในการยื่นแบบค าขออนุญาตฯ ช่วยลดปัญหาในการยื่นค าขอที่ไม่ถูกต้อง และ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานต่างๆ เช่น ลดเวลา ลดการใช้เอกสารจ านวนมาก ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการยื่นค าขอแบบต่างๆ ทั้งยังส่งเสริมการสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสีร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สอดคล้อง
ตามที่รัฐบาลก าหนดให้โครงการ NSW เป็นโครงการวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และตัวชี้วัดร่วม 
(Joint KPIs) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ว่าด้วยการร่วมผลักดันการพัฒนาระบบ 
National Single Window เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีการจัดท าตัวชี้วัดระหว่าง
ส่วนราชการที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ซึ่งระบบ e-License เป็นระบบพ้ืนฐานด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสีที่ส าคัญที่น าไปสู่การเชื่อมโยงกับระบบ NSW ของส านักงานฯ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อม
และการขยายบทบาทการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสู่ความเป็นสากล 

ดังนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงมีระบบการออกใบอนุญาตการก ากับดูแลควบคุมเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ 
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลังและพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-License) 
ซึ่งเป็นระบบการจัดการการออกใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตที่ได้มาตรฐานและมีระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับ 
National Single Window ที่พร้อมแล้วนั้น จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ท าให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ การน าเข้า -ส่งออก ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าการซื้อขาย 
การลงทุน ลดต้นทุน เวลาการด าเนินพิธีการทางศุลกากร ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้รับโอกาสในการรักษาด้วยรังสีหรือ
สารรังสีทันเวลาอย่างทั่วถึงและลดปริมาณเอกสารกระดาษท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก วัสดุพลอยได้ วัสดุ
นิวเคลียร์ วัสดุต้นก าลัง ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Atoms Single Window) 

1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบเพ่ือให้เกิดการก าหนดโครงสร้างข้อมูลและประเภทพิกัด/รหัสสถิติที่

จะท าการเชื่อมโยงโครงสร้างข้อมูลและประเภทพิกัด/รหัสสถิติที่จะท าการเชื่อมโยงเป็นไปตามตัวชี้วัด

ระหว่างกระทรวง Joint KPIs 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ  

3. เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ และ

ผู้ประกอบการขนส่งสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันลดความผิดพลาดและการ

ท างานที่ไม่สร้างคุณค่าเพ่ิม อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
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ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร ท าให้ลดต้นทุนการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรต่างๆ              

ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการด าเนินการตามข้อตกลงอาเซียน ส าหรับการพัฒนา 

ASEAN Single Window ด้วย อีกทั้งมีขอบเขตรวมถึงการลดขั้นตอนการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

การปรับปรุงและลดขั้นตอนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะของ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้เอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการน าเข้า ใบอนุญาตการส่งออก และใบรับรองต่างๆ ที่ออกโดย

หน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค

ธุรกิจได้อย่างครบวงจร ท าให้ภาพรวมของการประกอบการค้า มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงมาก

ยิ่งขึ้นซึ่งในงานด้านก ากับดูแลความปลอกภัยทางรังสีนั้นจะได้รับประโยชน์ในด้านการอนุญาต การควบคุม การ

ขนส่ง การเคลื่อนย้ายวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์ วัสดุต้นก าลัง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจปล่อยสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทวัตถุอันตราย ซึ่งต้องคอยตรวจสอบและ

เผ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง และการที่มีระบบ NSW ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบเฝ้า 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบพื้นฐานในกระบวนการออกใบอนุญาต e-License 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความปลอดภัยต่อระบบ e-License ในการรองรับการให้บริการ

ผู้ประกอบการกว่า 3,300 ราย 

2. ให้มีระบบการพัฒนาก าหนดการก ากับดูแลด้านวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสีและพลังงานปรมาณูจาก

เครื่องก าเนิดรังสี ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการ นโยบาย และเทคโนโลยีตามยุคสมัย (2559 – 

2564) 

3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการใช้ระบบ e-License/ASW/NSW 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศไทย 
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6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ   
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบพ้ืนฐานใน
กระบวนการออกใบอนุญาต e-License 
และเชื่อมโยงระบบ NSW   

            

     กิจกรรมที่ 1.1 น าเข้าข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลระบบเชื่อมโยง NSW 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาระบบพ้ืนฐาน
ในกระบวนการออกใบอนุญาต e-
License การน าเข้าข้อมูล กระบวนการ
ออกใบอนุญาตบนระบบ e-license 

            

     กิจกรรมที่ 1.3 จัดซื้อวัสดุส านกังาน
และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรม/ระบบออก
ใบอนุญาตการก ากับดูแล ควบคมุ 
เกี่ยวกับวัสดุกมัมันตรังสี เครื่องก าเนิด
รังสี และการเช่ือมโยงข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-license/ASW/ 
NSW) 

            

     กิจกรรมที่ 2.1 การฝึกอบรม/ระบบ
ออกใบอนุญาตฯ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ จ. ขอนแก่น 
จ านวน 2 วัน 1 คืน 

            

     กิจกรรมที่ 2.2 การฝึกอบรม/ระบบ
ออกใบอนุญาตฯ ในเขตภาคใต้จัดที่ จ. 
สงขลา จ านวน 2 วัน 1 คืน 

            

     กิจกรรมที่ 2.3 การฝึกอบรม/ระบบ
ออกใบอนุญาตฯ ในเขตภาคกลาง จัดที่ 
กทม. จ านวน 2 วัน 1 คืน 
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินความ
ปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังส ี
     ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี
ด้านการแพทย์ จ านวน 4 แห่ง 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
กิจกรรมที่ 1 การน าเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูลระบบเชื่อมโยง NSW 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

การน าเข้าข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลระบบ
เชื่อมโยง NSW 

จ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบ 500 ฉบับ ปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบพื้นฐานในกระบวนการออกใบอนุญาต e-License 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
การน าเข้าข้อมูล กระบวนการ
ออกใบอนุญาตบนระบบ e-
license 

จ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบ 2,500 ฉบับ  

กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรม/ระบบออกใบอนุญาตการก ากับดูแล ควบคุม เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี 
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-license/ASW/NSW) 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ฝึกอบรมตามหลักสูตร จ านวนหลักสูตรที่ฝึกอบรม 
จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

6 หลักสูตร 3,000 ราย 1 ปีงบประมาณ 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

1. เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ                                    ที่ปรึกษาโครงการ 
2. ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลความ     
ปลอดภัยทางรังสี 

 ประธานคณะท างาน 
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ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
3. นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ นายประชา นาดี หัวหน้าโครงการ 
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายอภิชาติ อุทธา ผู้ท างาน 
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์ ผู้ท างาน 
6. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน   นายศักดิ์ชัย แก้วใจรักษ์ ผู้ท างาน 

10. ตารางกิจกรรมด าเนินงาน 2,213,400 บาท  
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การน าเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูลระบบเชื่อมโยง 
NSW 

  

1.ค่าจ้างเหมาบริการ 
(2 งวด ) 
 

ไตรมาสแรก และไตร
มาสสอง 

306,000 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 10,700 บาท ไตรมาสแรก 10,700 
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ส าหรับเครื่องพิมพ์ 20 เครื่อง = 
150,000 บาท  
(30 กล่อง/ปี x เฉลี่ย 5,000 บาท/กล่อง = 150,000 บาท) 
 

ไตรมาสแรก และไตร
มาสสอง 

127,500 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบพื้นฐานในกระบวนการออกใบอนุญาต e-
License 

  

1.ค่าท าการนอกเวลา = 158,400 บาท  
- วันธรรมดา = 57,600 บาท 

(6 คน x 50 บาท/ช.ม. x 4 ช.ม./สัปดาห์ x 48 สัปดาห์ = 57,600 
บาท) 

- วันหยุด = 100,800 บาท 
(5 คน x 60 บาท/ช.ม. x 7 ช.ม./วัน x 48 วัน = 100,800 บาท 
 

12 เดือน 158,400 

2. อุปกรณ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสารค าขอรับใบอนุญาตรองรับ 3,300 
หน่วยงาน) = 85,000 บาท (17 ตู้ x 5,000 บาท = 85,000 บาท) 

ไตรมาสแรก 85,000 

3. วัสดุและอุปกรณ์ เช่น แฟ้มเก็บเอกสาร = 255,000 บาท  
(3,000 แฟ้ม x 85 บาท/แฟ้ม = 255,000 บาท) 

ไตรมาสแรก 255,000 
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กิจกรรมที่ 3 : การฝึกอบรม/ระบบออกใบอนุญาตการก ากับดูแล 
ควบคุม เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี และการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-license/ASW/NSW) 

พ.ย. 58 – พ.ค. 59 650,000 

ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 4ครั้ง* 2 คน*6ชม.*1 วัน*600 บาท = 
57,600 
ค่าอาหาร (ครบมื้อ) 4 ครั้ง* 50 คน*2 วัน*600 บาท = 240,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 ครั้ง*50 คน*2 วัน*2 มื้อ*50 บาท = 
14,400 
ค่าท่ีพัก (ห้องพักคนเดียว) 4 ครั้ง*3 คน*1 คืน*1200 บาท= 14,400 
ค่าท่ีพัก (ห้องพัก 2 คนๆละ) 4 ครั้ง*50 คน*1 คืน*750 บาท = 
150,000 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน  4 ครั้ง*50 คน*200 บาท =40,000
ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 ครั้ง*50 คน*100 บาท 
= 20,000 
ค่าพาหนะ (รถตู+้น้ ามัน) 4 ครั้ง* 2 คัน*2 วัน *5,500 บาท =88,000 

  

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ท าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขออนุญาต มีไว้

ในครอบครองหรือใช้ การน าเข้า-ส่งออก ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าการซื้อขาย การลงทุน ลดต้นทุน เวลาการ
ด าเนินพิธีการ ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้รับโอกาสในการรักษาด้วยรังสี หรือสารรังสีอย่างทันท่วงที และ
ลดปริมาณการใช้เอกสาร 

11.2 บรรลุเป้าหมายโครงการ National Single Window ของประเทศท่ีจะผลักดันขีด ความสามารถด้าน
การค้าระหว่างประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

11.3 การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเก่ียวกับการน าเข้า-ส่งออก ผ่านระบบ National Single Window 
11.4 ลดระยะเวลาและความซ้ าซ้อนในการติดต่อราชการระหว่างผู้ขอรับใบอนุญาตกับส านักงานฯ และ

กรมศุลกากร 
11.5 ขยายบทบาทการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่มีมาตรฐานมากขึ้น โดยมี ระบบตรวจสอบ

ทะเบียนประวัติ การตรวจสอบ การก ากับ และการควบคุม การอนุญาตน าเข้า -ส่งออก วัสดุ
กัมมันตรังสี ที่มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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11.6 สามารถพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการน าหรือส่งออกนอก ราชอาณาจักร น าหรือ
สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุ ต้นก าลัง ของส านักก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 

11.7 สามารถเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในส านักก ากับดูแลความปลอดภัย ทางรังสี ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติที่ เกี่ยวข้องกับการน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือ สั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลัง เพ่ือรองรับการ เชื่อมโยง 
National Single Window 

11.8 สามารถลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล ความปลอดภัยทางรังสี
ของหน่วยงานรัฐ 

11.9 สามารถท าให้พิธีการน าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าหรือสั่งเข้ามาในราช อาณาจักร ซึ่งวัสดุ
นิวเคลียร์ พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลัง ท าในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ได้ท้ังหมด 

11.10 สามารถเชื่อโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
11.11 สามารถพัฒนาระบบให้รองรับการเข้าสู่ AEC 
11.12 ประเทศไทยมีระบบ NSW พร้อมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

สอดคล้องตามความตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกลุ่ม
ประเทศอ่ืนๆ เช่น APEC เป็นต้น 

11.13 การน าเข้าส่งออกสะดวกรวดเร็ว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่การบริการไร้
เอกสารแบบครบวงจรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและระบบโลจิสติกส์ 

11.14 กรมศุลกากรและหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์กันได้แบบไร้เอกสาร และสามารถพัฒนาการให้บริการเต็มรูปแบบในอนาคต 

11.15 หน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ สามารถลดการใช้เอกสารใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ท า
ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการและการให้บริการผู้ประกอบการค้าแบบครบวงจร 

11.16 ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวในการติดต่อหลายส่วนราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดท า จัดส่ง ติดตามและจัดเก็บข้อมูล 

11.17 ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ ท าให้การ
น าเข้าส่งออกมีความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศ 

11.18 ความสะดวกรวดเร็ว และการมีต้นทุนต่ าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศมาก
ขึ้น 

11.19 ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้ช่วยลดการใช้
พลังงานต่างๆ  
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13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. พัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การเพ่ือก ากับการพัฒนาบริการเชื่อมโยงข
อมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจแบบบูรณา
การใหบรรลุตาม นโยบายของรัฐบาล และความ
ตกลงระหวางประเทศ 

ขออนุมัติข้าราชการ 14 ต าแหน่ง กพ. อนุมัติ 7 ต าแหน่ง (นัก
ฟิสิกส์รังสี 4 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ต าแหน่ง)  
ปัจจุบัน ได้รับบรรจุแล้ว 6 ต าแหน่ง (ก าหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 
57) 
หมายเหตุ เริ่มด าเนินการ ม.ค. 55 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน ICT หอง
ทดลองปฏิบัติการและระบบการเชื่อมโยงขอมู
ลแบบบูรณาการและไรเอกสาร รวมถึงการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

จัดท าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านซอฟต์แวร์ ระบบงาน
หลังบ้าน (  Back Office) และฮาร์ดแวร์ พร้อมเชื่อมโยง
เครือข่าย NSW กับกรมศุลกากร   (พร้อมเริ่มใช้งานจริง ต.ค. 
57) 
หมายเหตุ เริ่มด าเนินการ ก.ค. 54 

3. พัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการและเป
นสากล เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน ทางดานการค
าระหวางประเทศ 

พัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) เพ่ือลดขั้นตอนและเวลา ปรับปรุงมาตรฐานการให
บริการภาครัฐให เปนมาตรฐานสากล  (ปรับปรุงเมื่อ 1 เม.ย. 
57) 
หมายเหตุ เริ่มด าเนินการ เม.ย. 57 

4. พัฒนากฎระเบียบรองรับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงขอมูลหน
วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และการเชื่อมโยงข
อมูลระหวางประเทศ 

 

ปรับปรุงกฎระเบียบของหนวยงาน ภาครัฐ รองรับการบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถใชบริการภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส แบบไรเอกสารเสนอร่างระเบียบส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วยการยื่นแบบค าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการผลิต มี
ไว้ในครอบครอง หรือใช้ การน าหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุ
พลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง และโลจิสติกส์ 
หรือพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ปีพ.ศ. ….….                 
ประกาศบังคับใช้ พร้อมแจ้งต่อผู้ประกอบการให้ทราบทั่วกัน    
(ก าหนดแล้วเสร็จเดือน พ.ย. 57) 
หมายเหตุ เริ่มด าเนินการ ก.ค. 57 
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือ
ยกระดับความรู้และอ านวยความสะดวกการ
เคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศ 

 

-  พัฒนา  Legal  Framework  รองรับการเชื่อมโยง ขอมูล
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาค อ่ืน 
ๆ  
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบ National Single Window 
(NSW) ของไทยกับระบบ Single Window ของตางประเทศ  
-  พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระหวาง
ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนรวมประเทศใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ 

 -   พัฒนาการยอมรับและไววางใจรวมกันส าหรับการใชใบ
รับรองอิเล็กทรอนิกส ระหวางประเทศ 
-   พัฒนาความร ูและการประสานกิจกรรมระหวางประเทศ  
(กรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน) 
หมายเหตุ เริ่มด าเนินการ ต.ค. 56 
 

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

ในส่วนของการด าเนินการพัฒนาระบบ
พ้ืนฐานด้าน Software Hardware และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ NSW ได้เป็นผลส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ใน 
Chain ที่ 1 

การประเมิน  
5 คะแนนเต็ม 

การประเมิน  
5 คะแนนเต็ม 

สามารถผลิตมีไว้ในครอบ ครอง หรือใช้
ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุ
ต้นก าลัง  
 

สามารถออกใบอนุญาตฯ ได้
ไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ/ปี 

800 ฉบับ/ปี 1,000 ฉบับ/ปี 

สามารถออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ซึ่งเครื่องก าเนิดรังสี 
 

สามารถออกใบอนุญาตฯ ได้
ไม่น้อยกว่า 2,000 ฉบับ/ปี 

1,500 ฉบับ/ปี  2,000 ฉบับ/ปี 
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รายละเอียดโครงการ  
 

กนผ. 59-2 

13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ในการขอรับใบอนุญาตฯ  ผ่านระบบ    
อิเล็กทรอนิกส์  

ผู้ประกอบการได้รับ 
ความพึงพอใจผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 100  
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 100  
ของผู้รับบริการ 

เพ่ิมช่องทางในการยื่นค า  ขอใบอนุญาตฯ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ประกอบการมี 
ทางเลือกในการยื่นค า 
ขอใบอนุญาตฯผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 50  
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 50  
ของผู้รับบริการ 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลจาก ก.พ.ร. ซึ่งปัจจุบันโครงการ ASW/NSW ของส านักงานได้รับการประเมิน 5 
คะแนนเต็ม  
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กลุ่มที่ 3 : โครงการมาตรวิทยา

ทางรังสี 
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แบบ ผบ. 1/3

หน่วยปฏบิตั ิ: สส.
กลุ่มที ่3  โครงการมาตรวิทยาทางรงัสี

เปา้หมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชงิปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบหุน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มที ่3  โครงการมาตรวิทยาทางรงัสี แผนเงิน กทม. , 54,250,600     501,720      350,380      1,631,280      884,580      274,880      20,632,580     185,080      14,656,280     300,880      14,389,680     321,380      121,880       สส.

ผล และต่างจงัหวดั -               -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             
รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -            -               -            -               -            -            
คงเหลือ 54,250,600     501,720      350,380      1,631,280      884,580      274,880      20,632,580     185,080      14,656,280     300,880      14,389,680     321,380      121,880      

โครงการ 3.1  : โครงการอาคารปฏบิตักิารดา้นนิวเคลียรแ์ละรงัสี แผนเงิน ปส. 41,537,000     120,520      94,180       95,280          115,280      93,080       11,960,280     94,180       14,340,280     94,180       14,340,280     95,280       94,180       
ผล -               -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -            -               -            -               -            -            
คงเหลือ 41,537,000     120,520      94,180       95,280          115,280      93,080       11,960,280     94,180       14,340,280     94,180       14,340,280     95,280       94,180       

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5                10              15                 20              30              40                  50              60                  70              80                  90              100             
ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 1,182,000       120,520      94,180       95,280          115,280      93,080       95,280           94,180       95,280           94,180       95,280          95,280       94,180       
ผล

กิจกรรมที ่1 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏบิติัการด้านนิวเคลียร์และรังสี 342,980           31,180         31,180         31,180            31,180         31,180         31,180             31,180         31,180            31,180         31,180            31,180         

กิจกรรมที ่2 ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏบิติัการด้านนิวเคลียร์และรังสี 369,600           34,100         33,000         34,100            34,100         31,900         34,100             33,000         34,100            33,000         34,100            34,100         

กิจกรรมที ่3 จัดจ้างเอกชนช่วยปฏบิติังานในโครงการก่อสร้างอาคารปฏบิติัการด้านนิวเคลียร์และรังสี 330,000           30,000         30,000         30,000            30,000         30,000         30,000             30,000         30,000            30,000         30,000            30,000         

กิจกรรมที ่4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเปน็ส าหรับโครงการฯ 45,240             25,240         20,000         

งบลงทนุ - สิ่งก่อสรา้ง แผน บาท 40,355,000       -             -             -                -             -             11,865,000       -             14,245,000       -             14,245,000      -             -             

ผล

กิจกรรมที ่5  ก่อสร้างอาคารฯ 40,355,000       

1. ปรับพืน้ทีแ่ล้วเสร็จ  ก่อสร้างงานก าแพงกันดิน แล้วเสร็จ 20 %

2. ก่อสร้างงานก าแพงกันดิน แล้วเสร็จ 60 %

3. ก่อสร้างงานก าแพงกันดิน แล้วเสร็จ 90 %  ขุดดินหอ้งใต้ดิน แล้วเสร็จ 20%

4. ขุดดินหอ้งใต้ดิน แล้วเสร็จ 70 %

5. ขุดดินหอ้งใต้ดิน แล้วเสร็จ 90 %  ท าเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ 40 %

แผนเงิน ปส. 9,593,300       147,700      145,500      167,900        34,200       97,000       8,525,600       44,100       136,300         97,000       19,700          178,300      -             สส.

ผล -               -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -            -               -            -               -            -            

คงเหลือ 9,593,300       147,700      145,500      167,900        34,200       97,000       8,525,600       44,100       136,300         97,000       19,700          178,300      -            

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5                10              15                 20              30              40                  55              60                  70              80                  90              100             

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 958,800         147,700      145,500      33,400          34,200       97,000       25,600           44,100       136,300         97,000       19,700          178,300      -            

ผล

กิจกรรมที ่1  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทีจ่ าเปน็ส าหรับการวิเคราะห์ 829,500           147,700       143,020       30,040            30,000         91,960         18,960             39,060         130,500           66,960         15,500            115,800       

กิจกรรมที ่2  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (1 คร้ัง จัดที ่ปส.) ปส. 58,300             58,300         

ปส. 25,000             25,000         

กิจกรรมที ่4  จัดจ้างอาสาสมัครเพือ่ท าการวิเคราะหตั์วอย่าง 4,000              800             1,600              1,600              

42,000             1,680          3,360             4,200          5,040          5,040              5,040          4,200              5,040          4,200              4,200          

รอ้ยละ (สะสม)

รอ้ยละ (สะสม)

โครงการ 3.2 : โครงการพัฒนามาตรวัดรงัสีทางชวีวิทยาของประเทศ

กิจกรรมที ่3  จัดสัมมนาโครงการ เพือ่เผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายทางด้านมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา (1 คร้ัง 
จัดที ่ปส.)

กิจกรรมที ่5  การเปรียบเทยีบผลการนับวัดการเกิดความผิดปกติของโครโมโซมเพือ่สร้างมาตรฐานระหว่างสมาชิก
เครือข่าย

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุม่บรูณาการ 

ภายใต้แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขัน้ตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 -  ส.ค.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 
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แบบ ผบ. 1/3

หน่วยปฏบิตั ิ: สส.
กลุ่มที ่3  โครงการมาตรวิทยาทางรงัสี

เปา้หมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชงิปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบหุน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุม่บรูณาการ 

ภายใต้แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขัน้ตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

งบลงทนุ - จัดหาครภุณัฑ์ แผน บาท 8,634,500        -             -             134,500          -             -             8,500,000        -             -                 -             -                 -             -             
ผล

1. เคร่ืองตรวจวิเคราะหโ์ครโมโซมแบบอัตโนมัติ  1  ชุด 8,500,000        

2. ชุดแยกตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟา้  1  ชุด 78,400             

3. เคร่ืองลดความชื้น   2  ชุด 56,100             

แผนเงิน กทม. , 2,304,200       161,500      17,000       1,167,400      588,500      29,800       146,700         46,800       29,700           29,700       29,700          29,700       27,700        สส.

ผล และต่างจงัหวดั -               -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -            -               -            -               -            -            

คงเหลือ 2,304,200       161,500      17,000       1,167,400      588,500      29,800       146,700         46,800       29,700           29,700       29,700          29,700       27,700       

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 15              20              25                 50              55              70                  75              80                  85              90                  95              100             

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 1,170,800       161,500      17,000       34,000          588,500      29,800       146,700         46,800       29,700           29,700       29,700          29,700       27,700       

ผล

กิจกรรมที ่1 การเตรียมความพร้อมของหอ้งปฏบิติัการในการขอรับ การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  992,300           42,500         17,000         17,000            680,000       29,800         29,700             29,800         29,700            29,700         29,700            29,700         27,700         

กิจกรรมที ่2 ศึกษาระเบยีบวิธีการพสูิจน์หลักฐานทางนิวเคลียร์ -                 -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

กิจกรรมที ่3 จัดท าฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยและภมูิภาคอาเซียน -                 -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

กิจกรรมที ่4 การตรวจวัสดุนิวเคลียร์ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ต่างจงัหวดั 42,500             42,500         -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

กิจกรรมที ่5 จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการหรือคู่มือการปฏบิติังาน 8,500              -             -             -                8,500          -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

กิจกรรมที ่6 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 17,000             -             -             -                -             -             17,000             -             -                 -             -                 -             -             

กิจกรรมที ่7 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 76,500             76,500         -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

กิจกรรมที ่8 เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือในการตรวจพสูิจน์หลักฐานทางนิวเคลียร์ในระดับประเทศ 2 คร้ัง กทม. 34,000             -             -             17,000            -             -             -                 17,000         -                 -             -                 -             -             

ปส. 100,000           -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

งบลงทนุ - จัดหาครภุณัฑ์ แผน บาท 1,133,400        1,133,400        
ผล

1. เคร่ืองชั่งละเอียดชนิดไฟฟา้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1  ชุด 78,400             

2. เคร่ืองท าน้ าบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water  1  ชุด 550,000           

3. ชุดเตาอบสารตัวอย่าง 1 ชุด 144,500           

4. เตาเผาตัวอย่างอุณหภมูิสูง 1 ชุด 360,500           

แผนเงิน กทม. , 616,100         72,000       43,700       150,700        96,600       5,000         -               -            150,000         80,000       -               18,100       -             สส.

ผล และต่างจงัหวดั -               -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -            -               -            -               -            -            

คงเหลือ 616,100         72,000       43,700       150,700        96,600       5,000         -               -            150,000         80,000       -               18,100       -            

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5                15              30                 40              50              60                  70              80                  85              90                  95              100             

ผล

โครงการ 3.4 : โครงการประกันคุณภาพการฉายรงัสีในโรงงานฉายรงัสี

รอ้ยละ (สะสม)

โครงการ 3.3 : โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

รอ้ยละ (สะสม)

กิจกรรมที ่9 จัดการประชุมเชิงปฏบิติัการการใช้เคร่ืองมือในการตรวจพสูิจน์หลักฐานทางนิวเคลียร์ในระดับประเทศ 1

 คร้ัง (ใน ปส. กรุงเทพฯ)

เดือน ต.ค. 58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

1 คร้ัง  

ลงนาม 

เบิกจ่าย 
ส่งมอบ & 
ทดสอบ  

ลงนาม 
ส่งมอบ
เบิกจ่าย 

ลงนาม 

ลงนาม 

เบิกจ่าย ติดตั้ง & 
ทดสอบ  

ส่งมอบ & 
ทดสอบ  

เบิกจ่าย 

ลงนาม 
ส่งมอบ
เบิกจ่าย 

ลงนาม 
ส่งมอบ
เบิกจ่าย 

ลงนาม 
ส่งมอบ
เบิกจ่าย 

1 คร้ัง  

เดือน ต.ค. 58 - ก.ย.59 

เดือน ต.ค. 58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง  

หน้า 2203



แบบ ผบ. 1/3

หน่วยปฏบิตั ิ: สส.
กลุ่มที ่3  โครงการมาตรวิทยาทางรงัสี

เปา้หมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชงิปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบหุน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุม่บรูณาการ 

ภายใต้แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขัน้ตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน
งบด าเนินงาน แผน บาท 616,100         72,000       43,700       150,700        96,600       5,000         -               -            150,000         80,000       -               18,100       -            

ผล

กิจกรรมที ่1 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการบริหารงานโครงการ 352,660           72,000         -             130,660          150,000           

กิจกรรมที ่2  จัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการใช้บริการสอบเทยีบกับ ปส. 43,700             43,700         

กิจกรรมที ่3  ศึกษาการด าเนินงานของโรงงานฉายรังสีแต่ละแหง่ 36,640             20,000            16,640         

กิจกรรมที ่4 จัดทดสอบความช านาญในการฉายรังสีใหก้ับโรงงานฉายรังสีทัว่ประเทศ 165,000           80,000         5,000          80,000         

กิจกรรมที ่5 จัดประชุมสรุปการฉายรังสีร่วมกับโรงงานฉายรังสีทัว่ประเทศ 18,100             18,100         

เดือน ม.ค. - ก.ค.59 

1 ครั้ง  

เดือน ม.ค. - ก.ค.59 

1 ครั้ง  
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แบบ ผบ. 1/3

หน่วยปฏบิตั ิ: สส.
กลุ่มที ่3  โครงการมาตรวิทยาทางรงัสี

เปา้หมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชงิปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบหุน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุม่บรูณาการ 

ภายใต้แผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขัน้ตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน
แผนเงิน กทม. , 200,000         -            50,000       50,000          50,000       50,000       -               -            -               -            -               -            -             สส.

ผล และต่างจงัหวดั -               -             -             -                -             -             -                 -             -                 -             -                 -             -             

รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -            -               -            -               -            -            

คงเหลือ 200,000         -            50,000       50,000          50,000       50,000       -               -            -               -            -               -            -            

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5                15              40                 50              60              70                  75              80                  85              90                  95              100             

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 200,000         -            50,000       50,000          50,000       50,000       -               -            -               -            -               -            -            

ผล

5,000              5,000          

กิจกรรมที ่2 พฒันาเทคนิคการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 120,000           50,000         50,000            20,000         

กิจกรรมที ่3 บ ารุงรักษาฐานข้อมูลและตรวจสอบเคร่ืองมือตรวจวัด 75,000             30,000         45,000         

หมายเหต ุ: วงเงินรายการหมวดงบด าเนินงานสามารถเบกิถัวจ่ายได้ตามระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง

โครงการ 3.5 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดและประเมนิค่าปรมิาณรงัสีจากภายในรา่งกาย

รอ้ยละ (สะสม)

กิจกรรมที ่1 พฒันาบคุคลากรภายในกลุ่มงานใหม้ีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจาก

ภายในร่างกาย

เดือน ม.ค. - ก.ย.59 

1 คร้ัง  

เดือน ต.ค. 58 - ก.ย.59 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

o กลยุทธ์ส านักงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

o ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

o กิจกรรม : วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสี เป็นสิ่งที่ส าคัญของกระบวนการใช้ประโยชน์จาก

พลังงานนิวเคลียร์ รังสี และการใช้สารกัมมันตรังสี หรือสารเภสัชรังสีในกิจการแพทย์ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรฐานการวัดรังสี และปรับปรุงให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีความทันสมัย  ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ซึ่งรับผิดชอบในด้านกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ต้นก าเนิดรังสีทั้งของผู้ใช้รังสีและในการการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และ               
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 โดยมอบหมายให้ กลุ่มงานมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี 
ซึ่งสังกัดส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบ ารุงรักษามาตรฐาน การศึกษาพัฒนา การสอบเทียบ การออก
ใบรับรอง และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี จึงได้ขอจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตรังสีขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติ  
เพ่ือด าเนินงานทางด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู   

ในปัจจุบันนี้ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความส าเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ตามข้อก าหนดของ สมอ. ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ตาม มอก. 17025  
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เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน 
นอกเหนือจากมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีที่ได้จัดตั้งขึ้นดังกล่าวแล้ว ปส. ยังได้เพียรพยายามจัดหาและรักษา
มาตรฐานด้านการวัดปริมาณสารเภสัชรังสี เช่น สารเภสัชไอโอดีน-131 และ เทคนิเชียม-99เอ็ม ที่ใช้ในงานเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ ในสถานพยาบาลระดับศูนย์มะเร็ง และมหาวิยาลัยใหญ่ๆ รวมถึงมาตรฐานของสารเภสัชรังสีชนิด
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดที่ใช้ในด้านรังสีเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อน าพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยในกิจการต่างๆ 

มาตรวิทยารังสีก่อไอออน ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้พัฒนาขึ้นนี้ จัดเป็นสาขาหนึ่ง ของเครือข่ายของ
ระบบมาตรวิทยาของประเทศ โดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นแม่ข่าย ผ่านทางการท าความร่วมมือ (MOU) 
เพ่ือผลักดันระบบมาตรวิทยาของประเทศ ให้มีความทัดเทียมและเสมอภาคในการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ   
และส านักงานฯ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศในการเปรียบเทียบความสามารถด้านการวัดทางรังสี
ก่อไอออน กับนานาประเทศ รวมถึงการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานสูงสุดในระดับปฐมภูมิ (Designated NMI in 
Ionizing Radiation) อันเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ ซึ่ง ปส. ยังได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ขององค์กร
ระหว่างประเทศด้านมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APMP) ตาม มว. และมีข้อมูลดังกล่าวแสดง
เผยแพร่ ไว้ในฐานข้อมูลของ BIPM 
 ในอนาคตประเทศไทย จ าเป็นต้องน าเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงาน
ทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่างๆ ดังนั้น การมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับ
รังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุด เพ่ือป้องกัน
ความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี การส ารวจ
สถานที่ก่อสร้าง และข้อมูลด้านผลกระทบทางรังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน 
โดยรอบสถานที่ก่อสร้างโรงงานเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงขั้นตอน
การปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต อย่างมีมาตรฐานและความถูกต้องสูงสุด 
 แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดในด้านการขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการฯ จาก 2 สาขา เป็น 6 สาขา 
อันเนื่องจากสถานที่ตั้งของส านักงานฯ ที่ประกอบไปด้วยอาคารวิจัยเก่าที่เลิกใช้แล้ว และอาคารปฏิบัติการต่างๆ ที่
ใช้งานมานานกว่า 30 ปี และทาง สทน. ยังขอแบ่งใช้งานอยู่ ท าให้ ปส. ไม่สามารถขยายห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี ที่มีความจ าเป็นเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
มาตรฐานด้านนิวตรอน ด้านมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีสูงจากเครื่องเร่งอนุภาคในกิจการต่างๆ ส าหรับการ
รักษาพยาบาล โดยใช้รังสีรักษา เพื่อการก ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณูในทางการแพทย์ ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ประเทศไทย มีขีดความสามารถในการก ากับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีเพ่ือการพัฒนาภายในประเทศอย่างครบครัน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการผลักดันโครงการ
ก่อสร้างอาคารมาตรวิทยารังสี  
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ทั้งนี้เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับรองรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีที่มีอยู่กระจัดกระจาย ในอาคารต่างๆ 
หรือมีขนาดจ ากัด ให้มารวมเข้าด้วยกัน และเพ่ือจัดการการใช้พ้ืนที่ของอาคารวิจัยเก่าๆ ที่หมดสภาพแล้ว ให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ สอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีที่ทันสมั ยและมีมาตรฐาน
สูงสุดในระดับนานาชาติ และพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศให้สอดคล้องตาม มอก.17025 เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองได้ในอนาคต 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและการวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี รวมถึง

มาตรฐานการแผ่รังสีจากต้นก าเนิดรังสีต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
4.2 เพ่ือเป็นอาคารศูนย์กลางทางมาตรวิทยารังสีและสารกัมมันตรังสีของประเทศ  สนับสนุนสถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาติ 
4.3 เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสีทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต 
4.4 เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบและรับรองเครื่องมือวัดรังสีและระดับรังสีและโดสมิเตอร์ในกิจ  

การฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตร กิจการอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.5 เพ่ือด าเนินการวิจัยและพัฒนาให้เป็นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด Dose Calibrators ของ

โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งใช้ในการวัดปริมาณสารรังสีที่ใช้กับผู้ป่วยให้มีความถูกต้องได้
มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางด้านการจัดท าสารอ้างอิงและสารมาตรฐานทางรังสี  ส าหรับใช้ในด้าน
การตรวจรับรองต้นก าเนิดรังสี เพ่ือประโยชน์ในการวัดปริมาณการเปรอะเปื้อนไอโซโทปรังสีที่ให้
แอลฟาและเบตาบนพื้นผิวแบบสองมิติได้อย่างถูกต้อง 

4.6 เพ่ือให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างกันส าหรับห้องปฏิบัติการทาง
รังสีต่างๆ ภายในประเทศ ป้องกันกรณีพิพาทเม่ือมีการพิสูจน์ผลการวัดรังสีในทางศาล 

4.7 เพ่ือพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสี ไม่น้อยกว่า 6 สาขา ที่มีความทันสมัย เพ่ือให้
เป็นระบบมาตรฐานอ้างอิงสูงสุดของประเทศ ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 17025 และสนับสนุน 
แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ มว. 

4.8 เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์มาตรวิทยารังสีของอาเซียน 
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5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 1. ทางอุตสาหกรรม ด้านการควบคุมการผลิต การวัดและวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย การเพ่ิมคุณค่า 
คุณภาพผลผลิต จ านวน 788 แห่ง 

2. ทางการแพทย์ ด้านรังสีรักษาที่ใช้เครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องฉายรังสี
แกมมา รั งสีวินิจฉัยที่ ใช้รั งสี เอกซ์และเวชศาสตร์นิว เคลียร์  ตาม
โรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชน จ านวน 84 แห่ง 

3. ทางการศึกษาวิจัย เกษตร และสิ่งแวดล้อม เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน สถาบันวิจัยต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการป้องกัน
ประเทศ ที่มีเครื่องมือวัดรังสีใช้งาน จ านวน 232 แห่ง 

พ้ืนที่เป้าหมาย หน่วยงานที่ใช้พลังงานปรมาณู ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
 
6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
         6.1 กระบวนการ/ขั้นตอนตลอดโครงการ ระยะเวลา 7 ปี (2555-2561) งบประมาณ 903.3409 ล้านบาท 

กิจกรรม พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

1) ร่างข้อก าหนด และสถานที่ก่อสร้าง        
2) ร่างแบบอาคารและประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น        
3) ยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณ        
4) ด าเนินการจ้างเหมา และก่อสร้างอาคาร        
5) จัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุก าบัง
รังสีที่จ าเป็น 

       

6) ด าเนินการทดลอง ก าหนดค่ามาตรฐาน และค่า
อ้างอิง โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

       

7) เปิดให้บริการสอบเทียบและรับรองมาตรฐาน
ทางรังสี 

       

8) ขอการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตาม
ข้อก าหนด มอก.17025 
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6.2 กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการในปีงบประมาณ 2559 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารฯ             

1.ปรับพื้นที่แล้วเสร็จ 
  ก่อสร้างงานก าแพงดินแล้วเสร็จ 20% 

            

2.ก่อสร้างงานก าแพงกันดินแล้วเสร็จ 60%             

3.ก่อสร้างงานก าแพงกันดินแล้วเสร็จ 90% 
  ขุดดินห้องใต้ดินแล้วเสร็จ 20% 

            

4.ขุดดินห้องใต้ดินแล้วเสร็จ 70%             

5.ขุดดินห้องใต้ดินแล้วเสร็จ 90% 
  ท าเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ 40% 

            

6.ท าเสาเข็มเจาะที่เหลือแล้วเสร็จ             

7.หล่อคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  หล่อคอนกรีตเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ 

            

 
7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
7.1 การด าเนินการเพ่ือขอการ
รับรองระบบคุณภาพ 

ใบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 

อย่างน้อย 1 ฉบับ 6 ปี (2555-2561) 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

8.1 ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานทางรังสีก่อไอออนที่ผ่าน
การรับรองและอ้างอิงได้ 

จ านวนห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานทางรังสีก่อ
ไอออนที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

อย่างน้อย 1
ห้องปฏิบัติการ 

6 ปี 

8.2 ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น
ในผลการสอบเทียบเครื่องมือการ
วัดทางรังสีของหน่วยงานนั้นๆ 

ระดับความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการต่อผลการ
สอบเทียบ 

ไม่ต่ ากว่า 80 % 6 ปี 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ - นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ 
นางสาวศิริรัตน์ พีรมนตรี 

ก าหนดนโยบาย 

หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย ผู้จัดการ 
ผู้ร่วมโครงการ นายธงชัย สุดประเสริฐ 

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 
นายภานุพงษ์ พินกฤษ 
ดร.วิทิต ผึ่งกัน 
ดร.วีรชน ตรีนุสนธิ์ 
นายฐิติเดช ตุลารักษ์ 
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ 

รองผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 10.1 งบประมาณท่ีใช้ พ.ศ. 2555 – 2561 รวมทั้งสิ้น 877.3941 ล้านบาท 

กิจกรรม 
พ.ศ.2555 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2557 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2558   
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2559   
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2560   
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2561  
(ล้านบาท) 

1. ออกแบบอาคารและระบบห้องปฏิบัติการ 5.8481      

2. ค่าก่อสร้างอาคาร  67.2 8.736 40.355 182.854 218.855 

3. ค่าครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

     350 

4. ค่าตอบแทนควบคุมงานค่าตรวจการจ้าง และ
จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 

   1.1820 1.1820 1.1820 

รวมทั้งสิ้น 5.8481 67.2 8.736 41.5370 184.036 570.037 

 10.2 รายละเอียดงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น 41.5370 ล้านบาท 
กิจกรรมที่ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

1 
2 

งบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร  40,355,000 
งบด าเนินงานการก่อสร้างอาคาร 1,182,000     

รวมงบประมาณ  41,537,000  
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กิจกรรม รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 1  
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง 
40,355,000 
บาท 
 

ด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
1.1 ปรับพื้นที่แล้วเสร็จ 
1.2 ก่อสร้างงานก าแพงกันดินแล้วเสร็จ 
1.2 ขุดดินห้องใต้ดินแล้วเสร็จ 
1.3 ท าเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ 
1.4 หล่อคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.5 หล่อคอนกรีตเสาตอม้อทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ด าเนินงานคุม
และตรวจรับ
งาน 

     
1,182,000 
บาท 

 

ค่าตอบแทน   (653,400 บาท) 

-  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 คน (1,500 บาท x 1 คน x 24 วัน)= 36,000บาท 

-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 10 คน (1,200 บาท x 10 คน x 24 วัน) = 288,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง ปส. 3 คน (300 บาท x 3 คน x366วัน) = 329,400 บาท 

ค่าใช้สอย   (483,360 บาท) 

-  ค่าพาหนะเดินทาง ผู้คุมงานก่อสร้างจากกรมโยธาฯ (200 บาท x  366 วัน) = 73,200 บาท 
-  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง  (24 ครั้ง x 11 
คน x 190 บาท) = 50,160 บาท 
 - ค่าจ้างเหมาบุลคากรช่วยปฏิบตังิานในโครงการก่อสร้าง (2 คน x 12 เดือน x 15,000  บาท) = 
360,000 บาท 

ค่าวัสดุ   (45,240 บาท) 

 -ค่าวัสดุส านักงาน 17,500 บาท ประกอบด้วย 

ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ ส าหรับเก็บเอกสาร แปลน พิมพ์เขียว 10,000 บาท 

กระดาษถ่ายเอกสาร ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ 50 รีม (50 รีม x 150 บาท) = 7,500 บาท 

 -วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,740 บาท ประกอบด้วย 
เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง 5,000 บาท (5,000 บาท x 1 เครื่อง)  = 5,000 บาท 
หมึกพิมพ์ 5 ชุด ชุดละ 3,000 บาท (3,000 บาท x 5 ชุด) = 15,000 บาท  
เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 5,000 บาท (5,000 บาท x 1 เครื่อง)  = 5,000 บาท 

หน่วยความจ าส ารองภายใน 1 ชุด ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดละ 2,740 บาท  
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11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ด้านเศรษฐกิจ ระบบมาตรฐานทางการวัดรังสีของประเทศ เป็นเครื่องประกันคุณภาพของอาหาร

และผลิตภัณฑ์ส่งออกซึ่งต้องผ่านการรับรองทางกัมมันตภาพรังสี และสามารลดการเสียดุลการค้า
กับต่างประเทศ ด้านการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตรังสีกับต่างประเทศ และลดการ
จัดซื้อสารรังสีมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง เพ่ือน ามาใช้สอบเทียบเอง 

11.2 ด้านพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย เนื่องจากมาตรวิทยาด้านรังสีเป็นระบบมาตรฐานที่
สนับสนุนงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติโดยตรงในด้านการรักษาและสอบเทียบมาตรฐาน
ทางการวัดรังสี จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผล
การทดลองวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารรังสีและการวัด  จะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าไม่มีการประกับ
คุณภาพโดยอ้างอิงกับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ (Traceability) 

11.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข การวัดระดับรังสีและค่าการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม 
การใช้สารกัมมันตรังสี และการใช้รังสีรักษาในด้านการแพทย์ จะมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน
ทางรังสีและผู้ป่วยรวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากมีการใช้สารรังสี และการฉายรังสีที่มีการ
ควบคุมปริมาณรังสีที่ถูกต้องและมีเครื่องวัดที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน 

11.4 ด้านสังคม มาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นนี้ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และใช้เป็นตัวกลางในการสอบ
เทียบด้านความถูกต้อง ป้องกันกรณีพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับหน่วยวัดและค่าปริมาณทางรังสี 
และผลการวัด เนื่องจากมีการอ้างอิงมาตรฐานที่อาจแตกต่างกันได้ในอนาคต 

11.5 ด้านการศึกษาและพัฒนาของเยาวชน อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ที่จะสร้างขึ้น จะสามารถ
รองรับการสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการทดลอง รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้าน
มาตรวิทยารังสี  

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่

เกิดขึ้น 
แผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบต่อ

การน าไปใช้ 
1.งานออกแบบและ/หรืองานก่อสร้าง
ล่าช้า 

งานไม่เป็นไป
ตามแผน 

เร่งรัดใหด้ าเนินการ 
 

หัวหน้าโครงการ 

2.บุคลากรขาดความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 

งานไม่เป็นไป
ตามแผน 

ฝึกอบรมบุคคลากรเพิ่มเติม 
และส่งบุคคลากรไปอบรม ตปท. เฉพาะด้าน 

หัวหน้าโครงการ 

3.งบประมาณไมเ่พียงพอค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมที่เกีย่วกับต่างประเทศเพิม่ขึ้น 

งานไม่เป็นไป
ตามแผน 
 

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้อง หัวหน้าโครงการ 
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4.งบประมาณล่าช้าหรือถูกปรับลด โครงการล่าช้า

และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.ช้ีแจงรายละเอยีดให้ผู้บริหารรับทราบและ
ปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ผู้บริหาร 
2.ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ 

หัวหน้าโครงการ 

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการเตรียมสถานที่
ก่อสร้าง และก่อสร้างอาคาร 

1.  กรมโยธาฯ ได้ส่งมอบแบบอาคารฯทั้งหมด (แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมไฟฟ้า แบบวิศวกรรมเครื่องกล และ
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล) หุ่นจ าลอง รวมถึงเอกสารรายการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุก่อสร้าง 

2.  มีการตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และคณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง และมีการ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯดังกล่าวเพ่ือปรับแบบและรายการให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 

3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
4.  มีการจัดตั้งส านักบริหารโครงการก่อสร้างอาคารฯ เพ่ือด าเนินการ

ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการก่อสร้างอาคารฯ 
 

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

1.คณะกรรมการด าเนินการเตรียม
ก่อสร้างอาคารฯ 

1.คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
2.คณะผู้ควบคุมงาน 

2 คณะ 2 คณะ 

2.พ้ืนที่พร้อมเตรียมส่งมอบก่อนการ
รื้อถอนอาคารเก่า 4 อาคาร 

ความพร้อมของพ้ืนที่ก่อนการรื้อ
ถอนอาคารเก่า 

100% 100% 

3.บริษัทรับเหมาเพ่ือก่อสร้างอาคาร มีบริษัทรับเหมาเพ่ือก่อสร้างอาคาร 100% 100% 
4.อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
อาคารเป็นไปตามแผน 

100% ก าลังด าเนินการ 
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13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

อาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคาร
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

100% ก าลังด าเนินการ 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

o กลยุทธ์ส านักงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

o ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

o กิจกรรม : วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ 
สิ่งแวดล้อม พลังงาน ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ประชาชนทั่วไป จึงต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม เมื่อมีการน าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องก็ตาม มีโอกาส
ได้รับรังสีมากน้อยต่างกัน เมื่อได้รับรังสีจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นผลทาง
ชีววิทยา หากได้รับรังสีในปริมาณที่มากพอ ผลทางชีววิทยาจะสามารถเห็นผลโดยชัดเจน (Deterministic effect) 
เช่น เมื่อได้รับรังสีทั่วร่างกาย ปริมาณ 3 - 5 เกรย์ จะท าให้ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้ และหลังจาก
ได้รับรังสี 30 - 60 วัน อาจท าให้เสียชีวิตได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่หากได้รับรังสีในปริมาณที่ต่ า จ านวนเซลล์ที่ได้รับ
ผลมีจ านวนน้อย ความผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือผลทางชีววิทยานั้นจะเห็นผลไม่ชัดเจน (Stochastic effect) ใน
เบื้องต้นจะไม่แสดงอาการใดๆ ออกมาให้เห็น ต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะสังเกตเห็น ผลที่ตามมานั้น อาจน าไปสู่
การกลายเป็นมะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งกระดูก มะเร็งปอด มะเร็งไทรอยด์ และการกลายพันธุ์ ในที่สุดความ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับรังสีในปริมาณที่ต่ านั้น สามารถตรวจวัดได้จากตัวบ่งชี้ทางชีววิทยา (Biomarker) ซึ่งก็
คือ สารโปรตีน หรือปฏิกิริยาในเซลล์ที่เกิดขึ้นและมีความสัมพันธ์กับรังสีที่ได้รับ ในปัจจุบันการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทาง
ชีววิทยานี้ ได้รับการยอมรับทั้งในทางการแพทย์และการวิจัย ซึ่งมีหลากหลายวิธี โดยที่การวิเคราะห์ด้วยวิธีเซลล์
พันธุศาสตร์ ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ส าหรับการตรวจวัดนี้ 
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 การวิเคราะห์ด้วยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ เป็นวิธีการวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเซลล์ในลักษณะต่างๆ 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ที่ต่างกันตามความผิดปกติที่ต้องการศึกษา เช่น การศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมในลักษณะ
ไดเซ็นตริก ต้องใช้วิธี Dicentric Analysis ส าหรับการวิเคราะห์นี้ หากต้องการศึกษาชิ้นส่วนโครโมโซมที่เกิดการ
แตกหักแล้วกลับมาเชื่อมติดกันในต าแหน่งที่ผิดจากต าแหน่งเดิม ต้องใช้วิธี Translocation Analysis เป็นต้น จาก
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการเหล่านี้ ท าให้ทราบถึงปริมาณของรังสีที่ร่างกายได้รับก่อนที่ร่างกายจะแสดงให้เห็นออกมา
ภายนอก วิธีการเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น มาตรวัดรังสีทางชีววิทยา (Biological Dosimeter) ปริมาณรังสีที่ได้จากการ
วิเคราะห์นี้ ถือได้ว่าเป็นปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับจริง 
 ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้  อีกทั้งแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น        
เวียตนาม มาเลเซีย รวมทั้งแนวโน้มการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทย  โครงการวิจัยนี้ จึงมี
แนวความคิดที่จะศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมชนิดไดเซ็นตริก ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการวิเคราะห์ด้วยวิธี
เซลล์พันธุศาสตร์จากการได้รับรังสี โดยท าการศึกษาจากเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ ของกลุ่มตัวอย่างประชากร
ไทยที่ต่างกันในเรื่อง เพศ และการใช้ชีวิต จัดสร้าง  Dose-Response Curve เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลแสดงค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของโครโมโซมกับรังสีที่ได้รับ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูล
ด้านนี้ หากเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้น การตรวจวัดปริมาณรังสีทางชีววิทยา จะช่วยให้สามารถคัดแยกประเภทของผู้
ได้รับรังสี ตลอดจนการก าหนดแนวทางการรักษาเพ่ือช่วยชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และสามารถดูแลรักษาได้
ทันท่วงท ีอีกท้ังเป็นการสนับสนุนงานด้านมาตรฐานในการระบคุ่าปริมาณรังสีด้วยมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ ให้มีศักยภาพเท่าเทยีมนานาประเทศ 
4.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีววิทยาในประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับมือ

หากเกิดเหตุทางรังสี 
4.3 เพ่ือน ากราฟ Dose-Response Curve ที่ได้จากการศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมชนิดไดเซ็น

ตริกจากการได้รับรังสีที่ปริมาณต่างๆ ไปใช้ในการระบคุ่าปริมาณรังสีจากการได้รับรังสี 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ บุคลากรของหน่วยงานที่มีความสามารถด้านเซลล์พันธุศาสตร์ บุคลากรของ
สถานปฏิบัติการทางรังสี และผู้ที่มีโอกาสได้รับรังสี 

พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 
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6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
 6.1 กระบวนการ/ขั้นตอนตลอดโครงการ ระยะเวลา 5 ปี 

กิจกรรม ปีที่  1 ปีที่  2 ปีที่  3 ปีที่  4 ปีที่  5 

1. จัดหา วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการวิเคราะห์  

     

2. จัดฝึกอบรมบุคคลากรด้านมาตรวัดรังสีทาง
ชีววิทยา 

     

3. จัดสร้าง Dose-Response Curve พร้อมระบุค่า
ปริมาณรังสีที่ได้รับรังสีของกลุ่มตัวอย่างตามเพศ 

     

4. จัดสร้าง Dose-Response Curve พร้อมระบุค่า
ปริมาณรังสีที่ได้รับรังสีของกลุ่มตัวอย่างที่มีการ
ใช้ชีวิตต่างกัน 

     

5. ทดสอบความช านาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความ
ผิดปกติชนิดไดเซ็นตริก ระหว่างหน่วยงาน
เครือข่ายในประเทศ 

     

6. จัดสัมมนาโครงการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และ
สร้างเครือข่ายทางด้านมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

     

7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการและ
เผยแพร่งานวิจัย 

     

 6.2 กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการในปีงบประมาณ 2559 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาวสัดุและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการ
วิเคราะห ์

            

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (1 ครั้ง 
จัดที่ ปส.) 
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนาโครงการ เพื่อ
เผยแพรค่วามรู้ และสร้างเครือข่าย
ทางด้านมาตรวดัรังสีทางชีววิทยา (1 
ครั้ง จัดที่ ปส.) 

            

กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างอาสาสมัครเพือ่ท า
การวิเคราะห์ตัวอยา่ง 

            

กิจกรรมที่ 5 การเปรียบเทยีบผลการนับ
วัดการเกิดความผิดปกติของโครโมโซม
เพื่อสร้างมาตรฐานระหว่างสมาชิก
เครือข่าย 

            

กิจกรรมที่ 6 จัดหา เครื่องมือต่าง ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ พร้อมติดตั้ง 
ทดสอบ ให้พร้อมใช้งาน (งบลงทุน 
8,634,500 บาท) 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผิดปกติของโครโมโซม
กับปริมาณรังสีที่ได้รับ 

การประเมินระบุค่าปริมาณรังสี 
โดยใช้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความผิดปกติของ
โครโมโซมกับปริมาณรังสีที่ได้รับ 

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ระบคุ่าปริมาณรังสี 
 

5 ปี 

มีหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
ทางด้านมาตรรังสีทาง
ชีววิทยา 

จ านวนหน่วยงานที่ร่วมเครือข่าย หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย
สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติ
ของโครโมโซมชนิดไดเซ็นตริกได้ 

5 ปี 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ประเทศไทยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
มาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

สามารถหาค่าปริมาณรังสีด้วย
มาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

ผลการทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ 

5 ปี 

หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมเครือข่ายท าการ
ทดสอบความช านาญในการวิเคราะห์
ความผิดปกติของโครโมโซมชนิดไดเซ็น

ผลการทดสอบความช านาญ ร้อยละ 80 ของจ านวนเครือข่าย
ได้เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ 

5 ปี 
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ตริก 
ประชาชนที่ได้รับรังสี มีความเชื่อถือใน
การประเมินค่าปริมาณรังสี 
ด้วยมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

แบบส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ 80 ของประชาชน มีความ
พึงพอใจ ที่ได้รับการประเมินค่า
ปริมาณรังสี ส าหรับวางแผนการ
รักษาต่อไป  

5 ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ นายธงชัย สุดประเสริฐ ให้ค าแนะน าในฐานะท่ีปรึกษาโครงการ 
หัวหน้าโครงการ นางสาวนาฏนลิน ศาสตรี วางแผนการด าเนินงานของโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นายสุพล คันฉ้อง 

นางสาวอิสริยา ชัยรัมย์ 
ร่วมวางแผนการด าเนินงานของโครงการ 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 17,691,484 บาท 

ปีท่ี 1 พ.ศ. 2557 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2558 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2559 ปีท่ี 4 พ.ศ. 2560 ปีท่ี 5 พ.ศ. 2561 

5,537,024 756,500 9,593,300 950,450 854,210 

 งบด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559  
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ วัสดุ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับการวิเคราะห์ 
สารเคมีต่างๆ อาหารเลี้ยง
เซลล์ และภาชนะเลี้ยง
เซลล์ เครื่องแก้ว 
พลาสติก เป็นต้น 

รวมวงเงิน 829,500 บาท ตามรายละเอียด  
วัสดุวิทยาศาสตร์…สารเคมี อาหารเลี้ยงเซลล์ วัสดุ
อุปกรณ์ 
 
 
 

 

ต.ค. 58 
- ส.ค. 59 

 

กิจกรรมที่ 2 จัด
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

รวมวงเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 58,300 บาท 
ประกอบด้วย 

1. ค่าท่ีพัก(6 คน x 2วัน x 1500บาท/วัน) 9000 
บาท 

2. ค่าอาหาร (20คนx5มื้อx150บาท/มื้อ) 15000 
บาท 

ส.ค. 58 
 
 

58,300 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

ผู้ท าการวิจัยในกลุ่ม
เครือข่ายได้ศึกษา ดูงาน 
และฝึกอบรม พร้อมทั้ง 
ฝึกงานกับหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้าน
การวิเคราะหด์้วยวิธีเซลล์
พันธุศาสตร์ 
 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 20คนx6มื้อx35
บาท/มื้อ) 4200 บาท 

4. ค่าตกแต่งสถานที่ เช่น ค่าปา้ยเวที 800 บาท 
5. ค่าเอกสาร 500 บาท 
6. ค่าวัสดุส านักงาน 500 บาท 
7. ค่าวัสดุทดลอง 9400 บาท 
8. ค่าวิทยากรปฏิบัติการ (2คนx12ชมx600บาท/

ชั่วโมง) 14400 บาท 
9. ค่าเช่ารถรับ-ส่งผู้เชี่ยวชาญ รวมค่าน้ ามัน (2250 

x 2 วัน) 4500 บาท 
กิจกรรมที่ 3 จัดสัมมนา
โครงการ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ และสร้าง
เครือข่ายทางด้านมาตรวัด
รังสีทางชีววิทยา 
 
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
โดยการพัฒนาบุคลากร
และบูรณาการงาน 
 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 
รวม 25,000 บาท ประกอบด้วย 
1. ค่าท่ีพัก (เฉพาะหน่วยงานต่างจังหวัด) (6คนx1วัน

x1500บาท/วัน) 4500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน (30คนx3มื้อx150บาท/มื้อ ) 

13500 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30คนx4มื้อx50

บาท/มื้อ ) 6000 บาท 
4. ค่าเอกสาร 500 บาท 
5. ค่าวัสดุส านักงาน 500 บาท 

มิ.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 

กิจกรรมที ่4 จัดจ้าง
อาสาสมัครเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง 

- จัดจ้างอาสาสมัครเพ่ือท าการวิเคราะห์ตัวอย่าง พ.ย. 58 
มี.ค. 59 
พ.ค. 59 

4,000 

กิจกรรมที ่5 การ
เปรียบเทียบผลการนับวัด
การเกิดความผิดปกติของ
โครโมโซมเพ่ือสร้าง
มาตรฐานระหว่างสมาชิก
เครือข่าย 

1. จัดท ากราฟ Dose-Response Curve 
รวมวงเงิน 42,000 บาท  

- ค่าท าการนอกเวลา  
5,040 บาท (2 คน x 420 บาท x 6 วัน) 
4,200 บาท (2 คน x 420 บาท x 5 วัน) 
4,200 บาท (2 คน x 420 บาท x 5 วัน) 

 
 

มิ.ย. 59 
ก.ค. 59 
ส.ค. 59 

 

 
 

5,040 
4,200 
4,200 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

 - วัสดุส านักงาน  
 
 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

ก.พ. 59 
เม.ย. 59 
พ.ค. 59 
ส.ค. 59 

5,000 
6,000 

13,000 
4,560 

กิจกรรมที่ 6 จดัหา 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการวิเคราะห์ 
พร้อมติดตั้ง ทดสอบ ให้
พร้อมใช้งาน 
งบลงทุน 8,634,500 บาท 

รวมวงเงิน 8,634,500 บาท ได้แก ่
1. เครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ 1ชุด 
2. ชุดแยกตัวอย่างด้วยกระแสไฟฟ้า  1  ชุด 
3. เครื่องลดความชื้น   2  ชุด 

 
มี.ค. 59 
ม.ค. 59 
ธ.ค. 58 

 
8,500,000 

78,400 
56,100 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของโครโมโซมกับการได้รับรังสี (Dose-Response Curve) 

ที่ได้จากการวิจัยนี้ สามารถน ามาใช้ประเมินค่าปริมาณรังสีจากการได้รับรังสีได้ 
11.2 การประเมินค่าการได้รับรังสีนี้ ท าให้ก าหนดแนวทางการรักษาเพ่ือช่วยชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  

และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที 
11.3 มีร่วมมือกับเหล่ามหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือให้นิสิต นักศึกษา สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

ของโครงการวิจัยนี้ ส าหรับท าวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ทางด้านชีววิทยา และชีววิทยารังสี 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

1. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอ
โครงการ 

ด าเนินกิจกรรมได้
บางส่วน 

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้อง กับ
งบประมาณ 

หัวหน้าโครงการ 

2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด าเนินกิจกรรมได้
บางส่วน 

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ 

หัวหน้าโครงการ 

3. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหรือกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินกิจกรรมได้
บางส่วน 

ท าแผนการจัดสัมมนาสร้างความ
เข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าโครงการ 
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13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 จัดหา วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ 

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบการใช้งานเครื่องมือหลัก 
จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมบุคคลากรด้านมาตรวัด
รังสีทางชีววิทยา 

มีแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอบรมเรื่องการวัด
ปริมาณรังสีด้วยเซลล์พันธุศาสตร์แก่กลุ่มเครือข่ายมาตรวัดรังสี
ทางชีววิทยา พย. 2557 

กิจกรรมที่ 3 จัดสร้าง Dose-Response Curve 
พร้อมระบุค่าปริมาณรังสีทีไ่ด้รับรังสีตามเพศ 

ก าลังด าเนินการทดลองวิเคราะห์ซ้ า เพื่อศึกษาความคงตัวของ
ผลการวิเคราะห์ 

 ท าการทดลองผลของรังสีต่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย หรือ
เพศหญิง 

กิจกรรมที่ 4 - 5  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 6 สรุปและจัดท ารายงาน สรุปและจัดท ารายงานปี 2557 

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผิดปกติของโครโมโซม
กับปริมาณรังสีที่ได้รับ 

การระบุค่าปริมาณรังสี โดยใช้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติ
ของโครโมโซมกับปริมาณรังสีที่ได้รับ 

ร้อยละของความส าเร็จในการระบุ
ค่าปริมาณรังสี 
 

ร้อยละ 20 

มีหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
ทางด้านมาตรรังสีทาง
ชีววิทยา 

จ านวนหน่วยงานที่ร่วมเครือข่าย หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย
สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของ
โครโมโซมชนิดไดเซ็นตริกได้ 

ร้อยละ 20 

13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

ประเทศไทยมีศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

สามารถหาค่าปริมาณรังสีด้วย
มาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

ผลการทดสอบความ
ช านาญกับหน่วยงาน
ต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมเครือข่าย
ท าการทดสอบความช านาญในการ
วิเคราะห์ความผิดปกติของ
โครโมโซมชนิดไดเซ็นตริก 

ผลการทดสอบความช านาญ ร้อยละ 80 ของจ านวน
เครือข่ายได้เข้าร่วมการ
ทดสอบความช านาญ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

ประชาชนที่ได้รับรังสี มีความ
เชื่อถือในการระบุค่าปริมาณรังสี 
ด้วยมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 

แบบส ารวจความคิดเห็น ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีความพึง
พอใจ ที่ได้รับการระบุค่า
ปริมาณรังสี ส าหรับวาง
แผนการรักษาต่อไป  

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
     เปรียบเทียบค่าเป้าหมายที่ได้ กับค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริห าร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

o กลยุทธ์ส านักงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

o ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

o กิจกรรม : วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อโลกเป็นอย่างมาก ทุกประเทศในโลกมีโอกาสตกเป็นเหยื่อ
ของการก่อการร้ายได้เท่าๆกัน ไม่ว่าประเทศเล็กหรือใหญ่ แม้แต่ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้ง ก็ยังมีโอกาสถูก
ภัยนี้คุกคามอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศให้ความส าคัญมาก คือการก่อการร้ายที่
ใช้อาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง ได้แก่อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี และอาวุธนิวเคลียร์ 
  อาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่ทุกประเทศให้ความส าคัญไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่าอาวุธ
อานุภาพท าลายล้างสูงอย่างอ่ืน  ทุกประเทศมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่จะป้องกันไม่ให้วัสดุนิวเคลียร์ตกไปอยู่ใน
มือผู้ก่อการร้ายหรือองค์การก่อการร้าย แต่ถึงแม้จะมีการป้องกันอย่างดีอย่างไรก็ตามโอกาสที่วัสดุนิวเคลียร์ 
จะตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายก็ยังคงมีอยู่ และหากวัสดุนิวเคลียร์นั้นถูกน าไปใช้ประกอบอาวุธนิวเคลียร์ ความ
หายนะที่ไม่อาจประเมินได้คงเกิดแก่ประชาคมโลกอย่างแน่นอน 
 การลักลอบถ่ายโอนวัสดุนิวเคลียร์จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีความต้องการแต่ไม่โปร่งใสในการใช้กฎหมายบังคับ ท าให้ประเทศอ่ืนๆ จ าเป็นต้องหามาตรการในการเฝ้าระวัง 
 การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ที่อาจมีการลักลอบอย่างผิดกฎหมาย ต้องมีความแม่นย า และรวดเร็วในการ
ตรวจพิสูจน์ และประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงกันควรมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการข่าวและความ
แม่นย ารวดเร็วในการตรวจพิสูจน์ ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาค 
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 การด าเนินการตรวจพิสูจน์ จ าเป็นต้องใช้วิธีวิเคราะห์หลากหลายแนวทางที่มีความถูกต้อง
แม่นย า และเชื่อถือได้ การค้นคว้าวิจัยต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นค้นคว้าข้อมูลวิธีวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับกัน
โดยทั่วไปจากสารมาตรฐานที่ทราบค่าแน่นอน น าผลที่ได้จากแต่ละวิธีมาสรุปหาแนวทางวิจัยที่เหมาะสมกับตัวอย่าง
วัสดุนิวเคลียร์ที่ได้จากในธรรมชาติ และหรือที่มาจากกระบวนการที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น โดยมีการรวบรวมตัวอย่าง
วัสดุนิวเคลียร์จากสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศไทย ท้ายที่สุดด าเนินการสรุปผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่
การวิเคราะห์ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน บุคลากร หรือประชาชนทั่วไป 
 อุปกรณ์และวิธีการในการตรวจพิสูจน์ที่แม่นย ารวดเร็ว จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูง เนื่องจากเป็น
เทคโนโลยีชั้นสูง และยังมีประเทศอ่ืนในแถบภูมิภาคท่ีไม่อาจหาเทคโนโลยีที่ทัดเทียมมาใช้ได้ตามล าพัง 
 นอกจากนี้ในอนาคตเมื่อภูมิภาคอาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเนื่องจากลักษณะ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งของภูมิภาค การขนส่งสินค้า
ผ่านแดนในภูมิภาคอาเซียนจะมีมากข้ึนรวมถึงการลักลอบขนส่งของผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุนิวเคลียร์ที่
อาจน าไปผลิตเป็นอาวุธ ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ก่อการร้ายหรือองค์การก่อการร้ายจะใช้เป็นทางผ่านใน
การลักลอบอย่างผิดกฎหมาย   อันจะท าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค ความเสี่ยงที่
ประเทศไทยจะเป็นจุดล่อแหลมของการก่อการร้ายยิ่งมีสูงขึ้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์
เครือข่ายความเป็นเลิศในด้านนี้ เพ่ือความปลอดภัยในภูมิภาคและของประเทศไทยเอง  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ของอาเซียน เพ่ือความปลอดภัยจากอาวุธ

ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงทางนิวเคลียร์ของภูมิภาค 
4.2 เป็นฐานข้อมูลการลักลอบของวัสดุนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการ

ลักลอบในระดับนานาชาติ 
4.3 เพ่ือเก็บข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ในธรรมชาติของประเทศไทย 
4.4 เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภูมิภาคอาเซียน 
พ้ืนที่เป้าหมาย ภูมิภาคอาเซียน 
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6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  

6.1 โครงการปีที่ 1- 5 (พ.ศ. 2556 - 2560)  
 6.1.1 จัดหาเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

1. ICP-MS 
2. Scanning Electron Microscope 
3. X-ray Diffraction 
4. X-ray Fluorescence 
5. วัสดุนิวเคลียร์มาตรฐาน 
6. วัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 

 6.1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์กับเครื่องมือที่ได้รับ 
6.1.3 ด าเนินการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์โดยใช้ทั้งวัสดุนวิเคลียร์มาตรฐานและที่เกิดตามธรรมชาติใน

ประเทศไทย 
6.2 กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ในปีทีข่อ (พ.ศ. 2559)  

 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
กิจกรรม 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรร และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงานในระบบ 
ISO/IEC 17025 

            

กิจกรรมที่ 2  ศึกษา และ
รวบรวม เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

            

กิจกรรมที่ 3 จัดท าคู่มือ
คุณภาพ วิธีการปฏิบัติงาน
และคู่มือทางเทคนิค 

            

 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
กิจกรรม 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

กิจกรรมที่ 4 ด าเนินการ
ตามระบบมาตรฐานที่
จัดท าขึ้น 
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กิจกรรมที่ 5 เปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์กับ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรอง 

            

กิจกรรมที่ 6 ขอรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

            

 
7.  ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
7.1 ภูมิภาคอาเซียนมีศูนย์พิสูจน์
เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่
ประเทศไทย 

7.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ขอรับการรับรอง ISO/IEC 
17025 
 

7.1.1 ร้อยละ 100 
 
 

ภายใน 5 ปี 
(2556-2560) 

[อาจขอขยายอีก 1 
ป]ี 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

1. ภูมิภาคอาเซียนมีความ
ปลอดภัยจากการก่อการร้ายที่ใช้
อาวุธนิวเคลียร์ในการท าลายล้าง
สูง 

ร้อยละความส าเร็จในการป้องกัน
การลักลอบทางนิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละ 100 5 ป ี
(2556 - 2560) 

2. การวิเคราะห์ปริมาณวัสดุ
นิวเคลียร์ในตัวอย่างธรรมชาติ
หรือมาจากกระบวนการที่มนุษย์
สังเคราะห์ข้ึนมีความแม่นย าสูง 

ระดบัความส าเร็จในการวิเคราะห์
ตัวอย่างวัสดุนิวเคลียร์ 

ระดับ 5 5 ป ี
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวศิริรัตน์ พีรมนตรี ให้ค าปรึ กษาและค าแนะน าแก้ ไข  

เมื่อเกิดปัญหา 
หัวหน้าโครงการ นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ บริหารโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางลฎาภา ศรีจิตตะวา ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง ผู้ปฏิบัติงาน 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2559 รวมเป็นเงิน 2,304,200 บาท 
 10.1 งบลงทุน 

กิจกรรม รายละเอียด 
งบลงทุน งบประมาณ รวม 1,133,400 บาท 

 1) เครื่องชั่งละเอียดชนิดไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1  ชุด    ราคา  78,400 บาท 
 2) เครื่องท าน้ าบริสุทธิ์ชนิด Ultra Pure Water 1  ชุด ราคา 550,000 บาท 
 3) เตาอบสารตัวอย่าง  1 ชุด    ราคา  144,500 บาท 
 4) เตาเผาตัวอย่างอุณหภูมิสูง 1 ชุด ราคา 360,500 บาท 

 10.2 งบประมาณในการด าเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2559 - 2560 รวมเป็นเงิน 2,304,200 บาท 
กิจกรรม 2559 2560 

กิจกรรมที ่1 การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการขอรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

992,300 1,227,000 

1.งบด าเนินงาน 
1.1พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  

   
100,000   

1.2 งบด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ ICP-MS    

-         ก๊าซอาร์กอน และฮีเลียม   500,000 

-        วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สารมาตรฐานส าหรับใช้ในการปรับเครื่อง (tuning 
solution for ICP-MS) สารมาตรฐานส าหรับใช้ในการตรวจสอบสภาพเครื่อง 
(internal standard) และสารมาตรฐานส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
-     ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี 

 200,000 
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1.3 งบด าเนินงานส าหรับศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศฯ เพ่ือจัดการฝึกอบรมฝึก
ปฏิบัติการ เช่น การเก็บตัวอย่าง การตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี 

 447,000 

2. วัสดุส านักงาน   50,000 
  
  

   2.1 อุปกรณเ์ครื่องเขียน แฟ้มเอกสาร  
   2.2 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัสดุคอมพิวเตอร์   30,000 

  
  
  

   3.1 หมึกพิมพ์  
   3.2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
   3.3 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาระเบียบวิธีการพิสูจน์หลักฐานทางนิวเคลียร์ - 2,771,680 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและยานพาหนะ     
   1.1 การเดินทางเพ่ือเก็บตัวอย่างวัตถุพยานที่มีวัสดุนิวเคลียร์ เพ่ือหาแหล่งที่มา     
- เบี้ยเลี้ยง (3 คนX7วันX240บาทX2ครั้ง = 10,080 )  10,080 
- ที่พัก (3 คนX6 วันX800 บาทX2 ครั้ง = 28,800 )  28,800 
- ยานพาหนะ (3 คนX800 บาท X 2 ครัง้ = 4,800 )  4,800 

2.จ้างเหมาบริการ    
   2.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ป.ตรี  2 คน (2 คน x 15000 บาท 
x 12 เดือน) 

 360,000 

3.วัสดุวิทยาศาสตร์  500,000 
   3.1 สารรังสีมาตรฐานที่ใช้กับเครื่องมือต่างๆ              
   3.2 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาชนะบรรจุตัวอย่าง ไมโครปิเปต เป็นต้น    
4.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับการเดินทางเพ่ือเก็บตัวอย่างวัตถุพยาน (10,000 
บาท X 2 ครั้ง = 20,000 บาท) 

 20,000 

5.การฝึกอบรมที่ ITWG Nuclear Forensics Laboratory  และ/หรือฝึกอบรม
ที่ IAEA National Laboratory และ/หรือฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น 

   

  5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและยานพาหนะ    
 ค่าเบี้ยเลี้ยง (2คน x 90วัน x 2,100บาท)  378,000 
 ค่าท่ีพัก  (2คน x 90วัน x 7,500 บาท)  1,350,000 
 ค่าพาหนะ (2 คน x 60,000 บาท)  120,000 
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กิจกรรมที่ 3 จัดท าฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน 

- 50,000 

1.จ้างเหมาบริการ     
   1.1 จัดท าฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
   1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย 

-  
50,000  

      

กิจกรรมที่ 4 การตรวจวัสดุนิวเคลียร์ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

42,500 82,700 

5.1 ค่าอาหารกลางวัน 
 

11,000 
5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กรณีขอเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และสถานที่
อ่ืนๆ) 

 
600 

5.3 ค่าของที่ระลึกชาวต่างชาติ 3 คน x 1000 บาท 
 

3,000 
5.4 ค่าเลี้ยงรับรองและชมการแสดงเอกลักษณ์ไทย 6 คน ๆละ 1,500 บาท 

 
9,000 

5.5 ค่าพาหนะรับ-ส่งผู้เชี่ยวชาญ (กรณีขอเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และ
สถานที่อ่ืนๆ) 

 
3,000 

5.6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถรับ – ส่งผู้เชี่ยวชาญ 
 

6,000 
5.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (240 บาท x 5 คน x 5 วัน) 

 
6,000 

5.8 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่ (1850 บาท x 2 หอ้ง x 4 คืน) 
 

14,800 
5.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (240 บาท x 1 คน x 5 วัน) 

 
1,200 

5.10 ค่าท่ีพักพนักงานขับรถเหมาจ่าย (800 บาท x 1 คน x 4 คืน) 
 

3,200 
5.11 ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานปฏิบัติการต่างจังหวัด เดินทางโดยรถ
โดยสารประจ าทาง ค่าพาหนะรับจ้างท้องถิ่น และค่าโดยสารเครื่องบิน ของ
เจ้าหน้าที่ 4 คนๆละ 5000 บาท (เบิกตามสิทธิ) 

 
20,000 

5.12 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 

4,900 
กิจกรรมที่ 5 จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
โครงการหรือคู่มือการปฏิบัติงาน  

8,500 100,000 

1.วัสดุโฆษณาเผยแพร่     
  1.1 รายงาน แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือเอกสารเผยแพร่  50,000 
       การด าเนินงานของโครงการในรูปแบบต่างๆ    
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  1.2 จัดหาหนังสือ วารสารวชิาการ จากในและต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ (ASTM, Chemistry, Physics, Analytical 
Chemistry, Advanced Technique Instrument เป็นต้น) 

 50,000 

กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ 

17,000 30,400 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและยานพาหนะ     
  ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 5 วัน x 240 บาท = 2,400 บาท)  2,400 
  ค่าท่ีพัก  (2 คน x 4 วัน x 800 บาท = 6,400 บาท)  6,400 
  ค่าพาหนะ (2 คน x 800 บาท = 1,600 บาท)  1,600 
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน  และค่าจัดพิมพ์
โปสเตอร์ เป็นต้น   (2 คน x 10,000 บาท = 20,000 บาท) 

 20,000 

กิจกรรมที่ 7 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

76,500 167,200 

9.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและยานพาหนะ     
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (1คนx 7 วัน x 2,100 บาท = 14,700 บาท)  14,700 

 - ค่าท่ีพัก  (1 คน x 7 วัน x 7,500 บาท = 52,500 บาท)  52,500 
 -  ค่าพาหนะ (1 คน x 80,000 บาท = 80,000 บาท)  80,000 
9.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าหนังสือ เดินทาง วีซ่า และ
ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ เป็นต้น  (1 คน x 20,000 บาท = 20,000 บาท) 

 20,000 

กิจกรรมที่ 8 เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางนิวเคลียร์ในระดับประเทศ ปีละ 2 ครั้ง 

34,000 192,000 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและยานพาหนะ     
  ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 5 วัน x 240 บาท x 2 ครั้ง = 14,400 บาท)  14,400 
  ค่าท่ีพัก  (6 คน x 5 คืน x 800 บาท x 2 ครั้ง = 38,400 บาท)  48,000 
  ค่าพาหนะ (6 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง = 9,600 บาท)  9,600 
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน  เป็นต้น   (6 คน x 
10,000 บาท x 2 ครั้ง = 120,000 บาท) 

 120,000 

กิจกรรมที่ 9 จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
นิวเคลียร์ในระดับประเทศ 1 ครั้ง (ใน ปส. กรุงเทพฯ) 

100,000 672,000 
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1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและยานพาหนะ     
  ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 5 วัน x 240 บาท x 2 ครั้ง = 14,400 บาท)  14,400 
  ค่าท่ีพัก  (6 คน x 5 คืน x 800 บาท x 2 ครั้ง = 38,400 บาท)  48,000 
  ค่าพาหนะ (6 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง = 9,600 บาท)  9,600 
2.ค่าใช้จ่ายจัดการฝึกอบรมร่วมกับต ารวจพิสูจน์หลักฐาน    
อาหารว่างและเครื่องดื่ม    
 - ส าหรับเจ้าหน้าที่ ปส.และวิทยากร (10 คน x 50 บาท x 10 มื้อ) 

 
5,000 

 - ส าหรับผู้เข้าอบรม (50 คน x 50 บาท x 10 มื้อ) 
 

25,000 

ค่าอาหาร     
 - ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ปส. และวิทยากร (12 คน x 350 บาท x 10 มื้อ) 

 
42,000 

 - ส าหรับผู้เข้าอบรม (50 คน x 350 บาท x 9 มื้อ) 
 

157,500 

ค่าท่ีพัก    
 - ส าหรับผู้บริหาร 3 คน (3 ห้องเดี่ยว x 1450 บาท x 4 คืน) 

 
17,400 

 - ส าหรับเจ้าหน้าที่ ปส. 10 คน (5 ห้องคู่ x 1800 บาท x 5 คืน) 
 

9,000 
 - ส าหรับผู้เข้าอบรม 50 คน (25 ห้องคู่ x 1800 บาท 4 คืน) 

 
180,000 

ค่าเช่าห้องประชุม (5 วัน) 
 

50,000 
ค่าอินเตอร์เน็ต (5 วัน) 

 
20,000 

ค่าเลี้ยงรับรองและชมการแสดงเอกลักษณ์ไทย 25 คน ๆละ 1000 บาท 
 

25,000 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ปส. (240 บาท x 5 คน x 1 วัน) 

 
1,200 

ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (240 บาท x 1 คน x 6 วัน) 
 

1,440 
ค่าท่ีพักพนักงานขับรถเหมาจ่าย (800 บาท x 1 คน x 5 คืน) 

 
4,000 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

20,000 
ค่าวัสดุและเครื่องเขียน 

 
4,990 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
 

4,990 
ค่าถ่ายเอกสาร (100 ชุด x 120 บาท) 

 
12,000 

ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 2 คน x 1000 บาท 
 

2,000 
ค่าเช่ารถบัส 1 คัน (5 วัน) 

 
50,000 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าท่ีจอดรถ 
 

10,000 
งบประมาณปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,304,200 5,392,980 

หมายเหต:ุ งบประมาณในการด าเนินงานสามารถเบิกจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 
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11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

11.1 ด้านสังคมและความมั่นคง ภูมิภาคอาเซียนมีความปลอดภัยจากการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์
เป็นอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เนื่องจากมีระบบการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ที่แม่นย ารวดเร็ว 
อันส่งผลถึงภูมิภาคอื่นของโลกด้วยหากองค์การก่อการร้ายจะใช้ภูมิภาคอาเซียนเป็นทางผ่าน 

11.2 ด้านเศรษฐกิจ 
 -  มีศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ ของภูมิภาคอาเซียน ประเทศสมาชิก

สามารถใช้บริการ โดยใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป และมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากในการท างาน 
 - การค้าขายระหว่างประชาคมอาเซียนมีความคล่องตัว เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับการลักลอบขนย้าย

ของวัสดุนิวเคลียร์ในภูมิภาคหรือใช้ภูมิภาคเป็นทางผ่าน 
11.3 ด้านการวิจัยและการศึกษาและการเรียนรู้ 
 - เป็นศูนย์กลางการวิจัย การศึกษาและการเรียนรู้ ทางการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์ของภูมิภาค

อาเซียน 
 -  เผยแพร่ผลการวิจัยและช่วยให้บุคลากรที่ท างานมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ทางวัสดุ

นิวเคลียร์เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากองค์กรทั้งในและ

ระหว่างประเทศ 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุมความ

เสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
1.บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจต่อความส าคัญของ
ระบบ ISO/IEC 17025 

รุนแรงมากที่สุด ฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อระบบ  
 

หัวหน้าโครงการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวิเคราะห์ไม่
เพียงพอ 

รุนแรงมากที่สุด 1.ศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพ่ือหา
วิธีการวิเคราะห์ที่เป็น
มาตรฐานสากล ส าหรับรองรับการ
ด าเนินการดังกล่าว 
2.เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ
กับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่
ได้รับการรับรอง 
 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุมความ

เสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
3. การจัดหาเครื่องมือล่าช้า
กว่าก าหนด 

รุนแรงมาก ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มี
เครื่องมือดังกล่าว (แต่ปกติไม่ได้รับ
การอนุญาต เนื่องจากตัวอย่างอาจ
ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี) 

หัวหน้าโครงการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการประกันคุณภาพการฉายรังสีในโรงงานฉายรังสี 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง กลุ่มมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี  

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เป็นหน่วยงานมาตรฐานรังสีก่อไอออนของ
ประเทศ มีหน้าทีในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี (Dosimeter) ในกระบวนการฉายรังสี การวัด
ปริมาณรังสีท าให้ทราบปริมาณที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่น ามาฉายรังสีเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ ชีววิทยา และ
ทางเคมี การวัดปริมาณรังสีที่เที่ยงตรงและแม่นย าท าให้กระบวนการฉายรังสีเป็ นที่ยอมรับ และมีความมั่นใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการฉายรังสีที่ต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ ยิ่งต้องการการวั ดปริมาณรังสีที่
ถูกต้อง แม่นย าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งห้องปฏิบัติการฯ ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการวัดปริมาณรังสี จึงได้น าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลมาใช้ในการด าเนินการของห้องปฏิบัติการ ขอการรับรองจากหน่วยรับรอง และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน (Absorbed dose to water) ในปีงบประมาณ 
2557 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของห้องปฏิบัติการฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ทางห้องปฏิบัติการฯ จึงมี
แนวคิดที่จัดท าโครงการประกันคุณภาพการฉายรังสีให้กับโรงงานฉายรังสีทั่วประเทศ เพ่ือถ่ายทอดค่าปริมาณรังสี
มาตรฐานจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานของภาครัฐสู่ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนเพ่ือให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 
อีกท้ังยังเป็นการยกระดับงานบริการของภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือถ่ายทอดค่าปริมาณรังสีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานของภาครัฐสู่ห้องปฏิบัติการของ

ภาคเอกชนเพ่ือให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 
4.2 เป็นการรักษามาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.3 เป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีในทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ของประเทศ 
4.4 ลดการสูญเสียเงินตราจากการปรับเทียบมาตรฐานจากต่างประเทศ 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ โรงงานฉายรังสีทั่วประเทศ 
พ้ืนที่เป้าหมาย ภายในประเทศ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
6.1 กระบวนการ/ขั้นตอนตลอดโครงการ ระยะเวลา 1 ปี (งบประมาณ 2559) 

กิจกรรม 
1. จัดหาเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ 
2. จัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดรังสี กับ ปส. 
3. ศึกษาการด าเนินงานของโรงงานฉายรังสีแต่ละแห่งทั่วประเทศ 
4. ทดสอบความช านาญในการวัดปริมาณรังสีของโรงงานฉายรังสี 
5. สรุปผลการวัดปริมาณรังสี/จัดสัมมนาโครงการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฉายรังสีในประเทศไทยและจัดท ารายงานสรุป 

 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาวสัด/ุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนาสรา้งความ
เชื่อมั่นการใช้บริการสอบเทียบกับ ปส. 

            

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการด าเนินงานของ
โรงงานฉายรังสีแต่ละแห่ง 
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กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 4 จัดทดสอบความช านาญใน
การฉายรังสีให้กับโรงงานฉายรังสทีั่ว
ประเทศ 

            

กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมสรุปการฉายรังสี
ร่วมกับโรงงานฉายรังสีทั่วประเทศ 

            

 
7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
โรงงานฉายรังสีทั่วประเทศ 
ให้การยอมรับในการใช้
บริการกับ ปส. 

จ านวนโรงงานฉายรังสีที่
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 
 

ภายใน 1 ปี 

อุปกรณว์ัดปริมาณรังสีมี
มาตรฐานเดียวกัน 

ผลการเปรียบเทียบผล
การวัดปริมาณรังสี 

ผลการวัดปริมาณรังสี
ของแต่ละหน่วยงานมี
ค่าแตกต่างกันไม่
มากกว่าร้อยละ 10 

ภายใน 1 ปี 

ความพึงพอใจของโรงงาน
ฉายรังสีที่เข้าร่วมโครงการ 

แบบประเมิน ความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ภายใน 1 ปี 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ปส. เป็นหน่วยงานกลางใน
การวัดปริมาณรังสีเพ่ือ
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

โรงงานฉายรังสีทั่ว
ประเทศเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี 

ผลิตภัณฑ์มีผ่านการฉายรังสี
ได้รับปริมาณรังสีถูกต้องตรง
ตามต้องการ 

ผลการวัดปริมาณรังสี 
จากใบรับรองการวัด
ปริมาณรังสี 

ผลการวัดปริมาณรังสี
ของแต่ละหน่วยงานมี
ค่าแตกต่างกันไม่
มากกว่าร้อยละ 10 
 

ภายใน 1 ปี 
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ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ลดการสูญเสียเงินตราจาก
การปรับเทียบมาตรฐานจาก
ต่างประเทศ 

โรงงานฉายรังสีใช้
บริการวัดปริมาณรังสี
จาก ปส. 

ร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ นายธงชัย  สุดประเสริฐ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก้ไข 
การปัญหา 

หัวหน้าโครงการ นางสุมาลี  นิลพฤกษ์ บริหารโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวหริเนตร  มุ่งพยาบาล 

นางสาวภาวิณี  ทองเอียด 
นางสาวขวัญภากร บัณฑิตชยกร 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 616,100 บาท 

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์ในการบริหารงาน
โครงการ 

งบด าเนินงาน วงเงิน 352,660 บาท  
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ อาทิ สารเคมี กระบอก

ฉายรังสี อุปกรณ์วัดปริมาณรังสี น้ าบริสุทธิ์ 
2. สอบเทียบ/บ ารุงรักษาเครื่องมือ  

 
ต.ค 58 

ธ.ค. 58 - ม.ค. 
59 

พ.ค. 59 

 
72,000 

130,660 
150,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนา
สร้างความเชื่อม่ันในการ
ใช้บริการสอบเทียบ/ทวน
สอบอุปกรณ์วัดรังสี กับ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 
 

งบด าเนินงาน วงเงิน 43,700 บาท  
จัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
สอบเทียบอุปกรณ์วัดรังสี พร้อมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ในการวัดปริมาณรังสี 
1. ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง) 
2. ค่าอาหาร (400 บาท x 30 คน x 1 มื้อ) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 30 

คน x 2 มื้อ) 
4. ค่าวัสดุส านักงาน (2000 บาท) 

 
พ.ย. 58 

 
43,700 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

5. ค่าถ่ายเอกสาร (2000 บาท) 
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์  

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (20,000 บาท) 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ป้ายเวที (2000 บาท) 

กิจกรรมที ่3 ศึกษาการ
ด าเนินงานของโรงงาน
ฉายรังสีแต่ละแห่งทั่ว
ประเทศ 

งบด าเนินงาน  วงเงิน 36,640 บาท   
เดินทางเพ่ือศึกษางานของโรงงานฉายรังสีทั่ว
ประเทศ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 2 วัน x 240 บาท  

x 2ครั้ง = 3,840 บาท) 
2. ที่พัก (4 คน x 2 วัน x 800 บาท x 2 ครั้ง 

= 12,800 บาท) 
3. ค่าพาหนะ (ค่าเชื้อเพลิง = 20,000 บาท) 

ธ.ค. 58 - ก.ค. 
59 

36,640 

กิจกรรมที ่4 วางแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือจัดทดสอบ
ความช านาญในการวัด
ปริมาณรังสีให้กับโรงงาน
ฉายรังสี 

งบด าเนินงาน วงเงิน 165,000 บาท  
1. สอบกลับการวัดปริมาณรังสี (80,000 บาท 

x 2 ครั้ง) 
2. วัสดุอุปกรณ์/ค่าจัดส่ง อาทิ ซองบรรจุ

อุปกรณ์วัดรังสี ค่าจัดส่ง 
 

 
ธ.ค. 58 - พ.ค. 

59 
ก.พ. 59 

 
160,000 

5,000 

กิจกรรมที ่5 สรุปผลการ
วัดปริมาณรังสี/จัดสัมมนา
โครงการ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ สร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการฉาย
รังสีในประเทศไทยพร้อม
จัดท ารายงานสรุป 

งบด าเนินงาน รวมวงเงิน 18,100 บาท  
จดัประชุมสรุปการวัดปริมาณรังสีร่วมกับ
โรงงานฉายรังสี 
1. ค่าอาหาร (400 บาท x 30 คน x 1 มื้อ) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 30 

คน x 2 มื้อ) 
3. ค่าวัสดุส านักงาน (2,000 บาท) 
4. ค่าถ่ายเอกสาร (2,000 บาท) 

 
ส.ค. 59 

 
18,100 
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11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ได้พัฒนางานมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนของชาติ และเป็นการยกระดับงานบริการของภาครัฐให้

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
11.2 ได้สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รังสี ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และ

ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามท่ีเสนอโครงการ 

ด าเนินกิจกรรมได้เพียง
บางส่วน 

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับงบประมาณ 

หัวหน้าโครงการ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

ด าเนินกิจกรรมได้เพียง
บางส่วน 

จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าโครงการ 

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
-  
  

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

-    
    
    

 
13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 
-    
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14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
พิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด จากรายงานการปฏิบัติงาน     
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มใช้สารรังสีชนิดไม่ปิดผนึกเพ่ิมมากขึ้น และใช้สารรังสีหลากหลายไอโซโทป

ในด้านการแพทย์ทั้งการวินิจฉัยและรักษา เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงในการได้รับสารรังสีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของ
บุคคลากรทางการแพทย์ และหากฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมจะท าให้ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น และท าให้
ประชาชนมีโอกาสได้รับเข้าสู่ร่างกายได้    

กลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย (ปม.) มีหน้าที่ตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสได้รับสารรังสีเข้าสู่ร่างกายทั้งกรณีปกติและ
กรณีฉุกเฉินทางรังสี จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย เพ่ือ
รองรับการใช้งานสารรังสีที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งรองรับการได้รับสารรังสีเข้าสู่ร่างกายของประชาชนทั่วไปในกรณีเกิด
การรั่วไหลของสารรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมจากการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต
อันใกล้นี้ ซึ่งในปัจจุบัน ปม. สามารถตรวจวัดสารรังสีต่างๆ ได้ค่อนข้างครอบคลุมกับสารรังสีชนิดไม่ปิดผนึกที่มีใช้
ในประเทศไทย ยกเว้นสารรังสีบางสารรังสีที่ ปม. ยังมีช านาญน้อยในการตรวจวัดและยังไม่เคยตรวจวัด รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของ ปม. เองจ าเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและการประเมินค่าปริมาณรังสีปัจจุบันให้ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ปม. จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพดังกล่าวมาข้างต้นให้ทันต่อ
การใช้งานสารรังสีที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานอย่างหลากหลายมากขึ้นในประเทศและท่ัวโลกในปัจจุบัน   

และเนื่องจาก ปม. มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวัดปริมาณรังสีเพ่ือประเมินค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจาก
ภายในร่างกาย จ าเป็นต้องพัฒนาให้ได้รับรองมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ ผู้รับบริการ และ       
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เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปัจจุบัน ปม. ได้ด าเนินการในด้านนี้ไปแล้วบางส่วน และยังเหลือบางส่วนซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของ ปม. ดังกล่าว ปม. ได้ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจาก US.DOE เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ ปม. มีความช านาญน้อย หรือที่ยังขาดความเชี่ยวชาญและช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ที่
จ าเป็น และ US.DOE ได้ให้ความช่วยเหลือโดยมอบแบบจ าลองคอเพ่ือใช้ในการปรับเทียบประสิทธิภาพการนับวัด
และส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ ปม. เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ตามค าร้องขอของ ปม. พร้อมทั้งมี
การวางแผนการรับความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไปจนกว่าเจ้าหน้าที่ของ ปม. จะมีความเชี่ยวชาญด้าน
นั้นๆ และสิ้นสุดการขอรับความช่วยเหลือ 

จากเหตุผลดังกล่าว ปม. จึงจ าเป็นต้องได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทั้ง
ทางด้านบุคคลากร เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และเทคนิคในการตรวจวัดให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการใช้
งานสารรังสีชนิดไม่ปิดผนึกที่มีการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้โครงการนี้ยัง
สามารถใช้ประโยชน์ในการรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีผลกระทบต่อประชากรของ
ประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
อนาคตได้อีกด้วย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภายในกลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย ให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.2 เพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดให้สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีได้ครอบคลุมกับจ านวนสารรังสีชนิด

ไม่ปิดผนึกที่มีใช้งานในปัจจุบัน และสารรังสีที่มีโอกาสฟุ้งกระจายกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี 

4.3 เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 เพ่ือศึกษาการได้รับปริมาณรังสีจากภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป 
4.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการฟุ้งกระจายของสารรังสีสู่บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อม 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย    
ผู้ปฏิบัติงานกับสารรังสีชนิดไม่ปิดผนึกในหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยในพ้ืนที่เป้าหมาย 

พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 
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6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคคลากรภายใน
กลุ่มงานให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจวัดและประเมินค่าปรมิาณรังสีจาก
ภายในร่างกาย 

            

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเทคนิคการตรวจวัด
และประเมินค่าปรมิาณรังสีจากภายใน
ร่างกาย 

            

กิจกรรมที่ 3 บ ารุงรักษาฐานข้อมลูและ
ตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัด 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

ความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตรวจวัดและ
หรือประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกาย 

จ านวนรายการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตรวจวัดและหรือ
ประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายใน
ร่างกาย 

พัฒนาเทคนิค 6 รายการ 
(แอลฟา2/เบต้า 2/แกมม่า 2) 
พัฒนาห้องปฏิบัติการ 3 
รายการ 

1 ปี 

ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป
ได้รับการตรวจวัดปริมาณรังสี
จากภายในร่างกาย 

จ านวนผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ทั่วไปได้รับการตรวจวัดปริมาณรังสี
จากภายในร่างกาย 

ผู้ปฏิบัติงาน 100 คน 
ประชาชน 60 คน 

1 ปี 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

บุคคลากรและห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การตรวจวัดและหรือประเมิน
ค่าปริมาณรังสีจากภายใน
ร่างกาย 
 

จ านวนรายงานที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
ตรวจวัดและหรือประเมินค่า
ปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

10 ฉบับ 
 

1 ปี 
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ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ทั่วไปปลอดภัยจากการได้รับ
สารรังสีเข้าสู่ร่างกาย 

รายงานผลสรุปการตรวจวัด
ปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนทั่วไป 

2 ฉบับ 1 ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

หัวหน้าโครงการ นางดารุณี พีขุนทด วางแผน จัดกิจกรรม ควบคุมโครงการให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้และด าเนินการ
โครงการตามกิจกรรม 

ผู้ร่วมโครงการ นางจิตติมา บ่างวิรุฬรักษ ์
นางสาวสุจิตรา แสนสาคร 
นายธีรวุธ ปึกขาว 
นายอ านาจ นุกูลธรรม 
นางศรีสวรรค์ สมคิด 

ด าเนินการโครงการตามกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าโครงการ 

10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ งบประมาณในปี 2559 จ านวน 200,000 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
บุคคลากรภายในกลุ่มงาน
ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจวัดและประเมินค่า
ปริมาณรังสีจากภายใน
ร่างกาย 

รวมวงเงิน 5,000 บาท ดังนี้ 
1. วัสดุส านักงาน 5,000 บาท 

 
 
 

ก.พ. 59 
 

5,000  
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
เทคนิคการตรวจวัดและ
ประเมินค่าปริมาณรังสี
จากภายในร่างกาย 

รวมวงเงิน 120,000 บาท ดังนี้ 
1. วัสดุวิทยาศาสตร์ 120,000 บาท 

 

พ.ย. 58 
ธ.ค. 58 
ม.ค. 59 

 

50,000  
50,000  
20,000 

 
กิจกรรมที่ 3 บ ารุงรักษา
ฐานข้อมูลและตรวจสอบ
เครื่องมือตรวจวัด 

รวมวงเงิน 75,000 บาท ดังนี้ 
1. ค่าจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมประวัติการได้รับ
รังสี 

ม.ค. 59 
ก.พ. 59 

 

30,000 
45,000 
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11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ท าให้สามารถตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีชนิดไม่ปิดผนึก ครอบคลุมการใช้งานในปัจจุบัน 

และท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
สากล 

11.2 ห้องปฏิบัติการได้การรับรองมาตรฐานสากล 
11.3 มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลการค านวณทั้งหมด และเก็บบันทึก

ประวัติการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.4 มีข้อมูลการได้รับปริมาณรังสีจากภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป เพ่ือใช้

เปรียบเทียบปริมาณรังสีและแสดงแนวโน้มการได้รับรังสีในอนาคตได้ 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
บุคคลากรมีน้อยและ
ต้องได้รับการพัฒนาใน
เทคนิคใหม่ๆในขณะที่
ต้องท างานประจ าร่วม
ด้วย 

อาจท าให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายช้ากว่าที่
ก าหนด 

รับนักศึกษาฝึกงานช่วย
ในบางส่วน 

ดารุณี พีขุนทด 
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กลุ่มที่ 4 : โครงสร้างความตระหนัก

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์          

ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
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แบบ ผบ. 1/4

หน่วยปฏบิตั ิ: สบ.
กลุ่มที ่4 โครงสรา้งความตระหนักและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ดา้นนิวเคลียรแ์ละรงัสี 

เปา้หมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชงิปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบหุน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มที ่4 โครงสรา้งความตระหนักและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ดา้นนิวเคลียรแ์ละรงัสี แผนเงิน กทม. , 4,699,400       50,000       50,000       440,000        934,000      392,700      360,000         1,296,700    370,000      260,000      366,000      40,000       140,000       สบ.

ผล และต่างจงัหวดั -               -             -             -                -             -             -                 -              -             -             -             -             -             
รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -             -            -            -            -            -            
คงเหลือ 4,699,400       50,000       50,000       440,000        934,000      392,700      360,000         1,296,700    370,000      260,000      366,000      40,000       140,000      

โครงการ 4.1  : โครงการสรา้งความตระหนักดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แผนเงิน 2,405,300       50,000       50,000       200,000        624,000      118,600      50,000           1,086,700    50,000       50,000       46,000       40,000       40,000        สบ.

ผล -               -             -             -                -             -             -                 -              -             -             -             -             -             
รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -             -            -            -            -            -            
คงเหลือ 2,405,300       50,000       50,000       200,000        624,000      118,600      50,000           1,086,700    50,000       50,000       46,000       40,000       40,000       

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5                10              20                 30              40              50                  60               70              80              90              95              100             

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 2,405,300       50,000       50,000       200,000        624,000      118,600      50,000           1,086,700    50,000       50,000       46,000       40,000       40,000       
ผล

กิจกรรมที ่1 พฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 268,600           -             -             -                200,000       68,600         -                 -              -             -             -             -             -             

1.1 จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ (Road Show) ไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน (ขอนแก่น) ขอนแกน่ 68,600             68,600         

1.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายส่วนร่วมเยาวชนรักอะตอม สถานศึกษาในภาคเหนือและอีสาน ไม่น้อย

กว่า 10 แหง่

  ภาคเหนือ   ภาค

อสีาน
200,000           200,000       

กิจกรรมที ่2 นิทรรศการสัญจร 1,612,700        50,000         50,000         50,000            50,000         50,000         50,000             1,086,700     50,000         50,000         46,000         40,000         40,000         

2.1 จัดนิทรรศการสัญจร ไม่น้อยกว่า 20 คร้ัง ร่วมกับ ศปส. และ ศวภ. 576,000           50,000         50,000         50,000            50,000         50,000         50,000             50,000          50,000         50,000         46,000         40,000         40,000         

2.2 จัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 2559 1,036,700        1,036,700     

กทม, นครนายก, 

ระยอง, ชลบรีุ
150,000           150,000          

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมเวทชีุมชนปรมาณูเพือ่สันติ 1 คร้ัง (เชียงใหม)่ เชียงใหม่ 374,000           374,000       

จัดหาวัสดุไฟฟา้ อุปกรณ์หวัวัดรังสีส าหรับงานพฒันาและซ่อมบ ารุง 100,000           
แผนเงิน กทม. , 2,294,100       -            -            240,000        310,000      274,100      310,000         210,000      320,000      210,000      320,000      -            100,000       สบ.

ผล และต่างจงัหวดั -               -             -             -                -             -             -                 -              -             -             -             -             -             
รอ้ยละ -               -            -            -               -            -            -               -             -            -            -            -            -            
คงเหลือ 2,294,100       -            -            240,000        310,000      274,100      310,000         210,000      320,000      210,000      320,000      -            100,000      

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 5                10              20                 30              40              50                  60               70              80              90              95              100             

ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 2,294,100       -            -            240,000        310,000      274,100      310,000         210,000      320,000      210,000      320,000      -            100,000      

ผล

กิจกรรมที ่1 ผลิตเอกสารเผยแพร่ และส่ือมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 รายการ 450,000         -             -             -                60,000         60,000         70,000             60,000          70,000         60,000         70,000         -             -             

กิจกรรมที ่2 ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือหนังสือพมิพ ์หรือวารสารทีเ่กี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 คร้ัง 480,000           -             -             100,000          100,000       -             80,000             -              100,000       -             100,000       -             -             

กิจกรรมที ่3 ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวิทยุ  เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 130 คร้ัง 410,000           -             -             50,000            50,000         50,000         60,000             50,000          50,000         50,000         50,000         -             -             

กิจกรรมที ่4 ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์  เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 40 คร้ัง 790,000           -             -             90,000            100,000       100,000       100,000           100,000        100,000       100,000       100,000       

กิจกรรมที ่5 ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ ไม่น้อยกว่า 2คร้ัง 64,100             -             -             -                -             64,100         -                 -              -             -             -             -             -             

กิจกรรมที ่๖ ประเมินผลเชิงส ารวจ 100,000           -             -             -                -             -             -                 -              -             -             -             -             100,000       

หมายเหต ุ: วงเงินรายการหมวดงบด าเนินงานสามารถเบกิถัวจ่ายได้ตามระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง

กทม, นครนายก, 

ระยอง, ชลบรีุ, 

เชียงใหม่, ขอนแกน่

โครงการ 4.2 : โครงการส่งเสรมิเผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์

รอ้ยละ (สะสม)

ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

รอ้ยละ (สะสม)

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมรณรงค์อยู่ปลอดภยักับรังสี ไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง (กทม. 2 คร้ัง, นครนายก, ระยอง, ชลบรีุ จังหวัด
ละคร้ัง)

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏิบตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขัน้ตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 ครั้ง  

เดือน ต.ค.58 -  ส.ค.59 

เดือน ต.ค.58 -  ส.ค.59 

เดือน ต.ค.58 -  ส.ค.59 

เดือน ต.ค.58 -  ส.ค.59 
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1. ชื่อโครงการ 
โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การสร้างองค์ความรู้ และความตระหนัก เพ่ือให้เป็นสังคมฐานความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงาน

ปรมาณ ู
o กลยุทธ์ส านักงาน : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในประเทศ 
o ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู 
o กิจกรรม : สร้างความตระหนักด้านพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได้

ระบุยุทธศาสตร์ของแผนฯ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในภาคการเกษตรผลิตและ

บริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และตาม

พันธกรณี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงาน
ปรมาณู 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู 
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ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประกอบกับการที่ส านักงานฯ มีภารกิจที่เป็นหน่วยงานที่อยู่
เบื้องหลังของความปลอดภัย ประชาชนทั่วไปอาจยังไม่รู้จักส านักงานฯ เท่าที่ควร อีกทั้ง ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบการที่มีการขออนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู เครื่องก าเนิดรังสี หรือเครื่องเอกซเรย์ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลัง ซึ่งพ้น
สภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี เพ่ือประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งมักประสบปัญหาการต่อต้านเนื่องจากความไม่
เข้าใจของประชาชนอยู่  ซึ่งการที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจ หรือยอมรับการน าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้น หากไม่รีบด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวนี้ให้มากขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงได้
ในอนาคต 

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ส านักงานฯ  จึงได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา ส านักงานฯ ได้รับงบประมาณในโครงการ
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพ่ือด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม
นิทรรศการสัญจร เสวนาให้ความรู้ ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ เวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ แต่ก็ยังมิสามารถ
จัดกิจกรรมครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ได้ ส านักงานฯ จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง ความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ 
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมากขึ้น  ซึ่งนอกจากท าให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
เข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์แล้ว ยังเป็นการสร้างแนวร่วมที่จะมีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนให้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู 
4.2 เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู  
4.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และเอกชน 

5. ขอบเขตของโครงการ 
 ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

กิจกรรมที่ 1.1 เยาวชนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด 5 โรงเรียน 
    1.2 เยาวชน นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

กิจกรรมที่ 2 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
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 ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ 3 ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในสถานที่ที่มีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณู

ทั่วประเทศ 
กิจกรรมที่ 4 ผู้น าชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่น นักวิชาการท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

พื้นที่เป้าหมาย - สถานที่ที่มีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณูภายในประเทศ 
 
6. กระบวนการ / ขั้นตอนของโครงการ 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรูด้า้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร ์

            

     กิจกรรมที่ 1.1 จัดกิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร์ (Road Show) 
ไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน (ขอนแก่น) 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 สนับสนุนกิจกรรม
สร้างเครือข่ายส่วนร่วมเยาวชนรัก
อะตอม สถานศึกษาในภาคเหนือและ
อีสาน ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

            

กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการสญัจร             
     กิจกรรมที่ 2.1 จัดนิทรรศการสัญจร 
ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง ร่วมกับ ศปส. และ 
ศวภ. 

            

     กิจกรรมที่ 2.2 จัดนิทรรศการ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 2559 

            

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์อยู่
ปลอดภัยกบัรังสี ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
(กทม. 2 ครั้ง, นครนายก, ระยอง, 
ชลบุรี จังหวัดละครั้ง) 

            

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณู
เพื่อสันติ 1 ครั้ง (เชียงใหม)่ 
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7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  10,000 คน 12 เดือน 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และ
สื่อมวลชน มีความความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู                                                                

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณู  

ร้อยละ 80 12 เดือน 

 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ 
หัวหน้าโครงการ นางสิริวรรณ เรืองรอง 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

บริหารโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นายธวัชชัย เต็งชัยภูม ิ
นางสาวกมลพร ภักดี 
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ 
นายสุทธิพัฒน์ ฟ้ืนมา 

ปฏิบัติการให้ประสบความส าเร็จ 
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10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 2,405,300 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์     268,600 
1.1 คาราวาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
(Road Show) 
(ขอนแก่น) 
 
 
 
 

     กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเรื่อง
พลังงานปรมาณูไปตามโรงเรียน ต่าง ๆ รูปแบบ ความรู้คู่ความบันเทิง 
ทั่วทุกภาคของประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน รายละเอียด ดังนี้ 
- ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่  10 คน x 800 บาท x 2 คืน    =  16,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง     10 คน x 240 บาท x 3 วัน      =  7,200 บาท 
 - ค่ารถตู้ 1,800 บาท x 3 วนั    =   5,400 บาท 
 - ค่าน้ ามันรถตู้    7,000 บาท x 3 วัน   = 21,000  บาท 
 - ค่าแท็กซี่ไป-กลับ   10 คน x 800 บาท  = 8,000  บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ ตลอด
ปีงบประมาณ  (โปสเตอร์ สื่อนิทรรศการ ฯลฯ)    =  11,000 บาท  

ต.ค. 58 - 
ก.ย. 59 

68,600 

    1.2 สร้าง
เครือข่าย ส่วน
ร่วมเยาวชนรัก
อะตอม  
       

      เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2558  วิธีการด าเนินการโดยให้การ
สนับสนุนชมรม “รักอะตอม” ในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
จากปี 2558 และให้ชมรมเป็นเครือข่ายหรือสื่อกลางในการให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นแนวร่วมใน
การช่วยประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู โดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่ชมรมด าเนินการ อย่างน้อย 10 แห่ง 
- ค่าสนับสนุนด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการของเครือข่าย 20,000 
x 10 แห่ง = 200,000 บาท 

ต.ค.58-ก.ย.
59 

200,000 

2. นิทรรศการสัญจร   1,612,700 
    2.1 แสดง
นิทรรศการ
สัญจร ไม่น้อย
กว่า 20 ครั้ง  

 จัดกิจกรรมนิทรรศการตามนโยบายของ สป. เช่น งานบูรณาการ วทน. 
หรือนิทรรศการตามค าขออนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ  
(โปสเตอร์ สื่อนิทรรศการ ฯลฯ) 5,000 x 20 ครั้ง   =  100,000 บาท  
- ค่าท่ีพัก      5 คน x 800 บาท x 2 คืน  x 20 ครั้ง  = 160,000 บาท 
- เบี้ยเลี้ยง     5 คน x 240 บาท x 3 วัน  x 20 ครั้ง    = 72,000 บาท  
- ค่าเช่ารถตู้  1,800 บาท x 4 x 20 ครั้ง = 144,000  บาท  
- ค่าน้ ามันรถตู้ 5,000 x 20 ครั้ง = 100,000 บาท 
 

ต.ค.58-ส.ค.
59 

576,000 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

    2.2 
นิทรรศการงาน
มหกรรม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 2559 
(สิงหาคม 
2559) 

  จัดกิจกรรมนิทรรศการตามนโยบายของ สป. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องพลังงานปรมาณูและบทบาทภารกิจของ ปส. 
       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช่วงเดือน สิงหาคมของทุกปี    
       - ค่าจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2559 
 

ม.ค.59-ส.ค.
59 

1,036,700 

3. กิจกรรม
รณรงค์ “อยู่
ปลอดภัยกับ
รังส”ี   
(กทม. นคร
นายก,ระยอง, 
ชลบุรี)  

   เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ
บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์ โดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรังสีวินิจฉัย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ นิทรรศการ การ
พูดคุยซักถามแก่ผู้รับบริการในสถานประกอบการทางรังสีทั่วประเทศไม่
น้อยกว่า 5 แห่ง รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ (กทม., นครนายก, ระยอง, 
ชลบุรี ) 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ  
(โปสเตอร์ สื่อนิทรรศการ ฯลฯ) 9,200 x 5 ครั้ง   =  46,000 บาท 

ต.ค.58-ส.ค.
59 

150,000 

 - ค่าท่ีพัก      5 คน x 800 บาท x 1 วัน  x 5 ครั้ง  = 20,000 บาท 
 - เบี้ยเลี้ยง     5 คน x 240 บาท x 2 วัน  x 5 ครั้ง    = 12,000 บาท 
 - ค่าเช่ารถตู้ 1 คันx 1,800 บาทx 2 วัน x 5 ครั้ง    = 18,000 บาท      
 - ค่าน้ ามันรถตู้  5,000 x 2 วัน x 5 ครั้ง  = 50,000 บาท 
 - ค่าแท๊กซี่ไป-กลับ = 800 x 5 ครั้ง = 4,000บาท 

 

 

 

4. เวทีชุมชน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ  
(เชียงใหม่) 

   กิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณู รวมถึงภารกิจของ ปส. อีกท้ัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องแก่ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ประชาชนในระดับท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการ
ด าเนินงานของ ปส. ในอนาคตโดยจัดกิจกรรมรูปแบบสัมมนาเชิงบูรณา
การ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ๆ ละ  ไม่น้อยกว่า 120 
คน  รายละเอียด ดังนี้  (เชียงใหม่) 
- ค่าอาหาร    130 คน x 1 มื้อ x 400 บาท  = 52,000 บาท  
- ค่าอาหารว่าง   130 คน x  2 มื้อ x 50 บาท   = 13,000 บาท 
- ค่าวิทยากรบรรยาย 3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท = 5,400 บาท 

ต.ค.58-ก.ย.
59 

374,000 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

 - ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติฯ 5 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท = 9,000 
บาท 
 - ค่าวิทยากรสันทนาการ  5 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท = 6,000 
บาท   
 - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่ 10 คน x 3 คืน x 750 บาท = 22,500 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.เดินทางไปเตรียมการ 10 คน x 240บาท x 3 วัน 
=7,200 บ. 
 - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่ไปเตรียมงาน 10 คน x 3 คืน x 800 บาท = 
24,000 บาท 
 - ค่าเช่าสถานที่        = 7,020 บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสาร       = 5,000 บาท 
 - ค่าวัสดุเครื่องเขียน  = 9,800 บาท 
 - ค่าวัสดุสันทนาการ  = 14,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ประกอบด้วย 
 - ค่าเช่ารถตู้   2 คัน x 1,800 บาท x 3 วัน  = 10,800 บาท 
 - ค่าน้ ามันรถ   2 คัน x 8,000 บาท = 16,000 บาท 
 - ค่าโดยสารเครื่องบินของประธาน 1 คน x 10,000 บาท  = 10,000 
บาท 
 - ค่าโดยสารเครื่องบินของผู้ติดตาม 2 คน x 10,000 บาท  = 20,000 
บาท 
 - ค่าท่ีพักประธานเปิดงาน   2 คืน x 1,200 บาท    =  2,400 บาท 
 - ค่าท่ีพักผู้ติดตามประธาน   2 คืน x 2 คน x 750 บาท    =  3,000 
บาท 
 - ค่าโดยสารเครื่องบินของวิทยากร  3 คน x 7,000 บาท = 21,000 
บาท 
 - ค่าท่ีพักวิทยากร  3 คน x 2 คืน x 1,200 บาท   =  7,200 บาท 
 - ค่ายานพาหนะแท๊กซี่ไป-กลับ  10 คน x 800 บาท = 8,000 บาท 
 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม  130 คน x 600 บาท = 78,000 บาท  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส ารวจพื้นที่ก่อนการจัดกิจกรรม   ประกอบด้วย  
 - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่    4 คน  x 2  คืน x 800 บาท  = 6,400 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่    4 คน x 240บาท x 3 วัน  = 2,880 บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

 - ค่าเช่ารถตู้    1 คันx 1,800 บาทx 3 วัน = 5,400 บาท      
 - ค่าน้ ามันรถ   1 คัน x 8,000 บาท = 8,000 บาท 

 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ลดการต่อต้าน และสร้างแนวร่วม ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ จะมีการต่อยอดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น  สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องสู่ภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง 
12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบต่อการ
น าไปใช้ 

12.1 กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
12.2 เวทีชุมชนปรมาณู
เพ่ือสันติ 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็น
เรื่องท่ียากต่อความเข้าใจ 
อีกท้ัง คนส่วนใหญ่มองว่า
เป็นเรื่องที่ไกลตัว อาจท า
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาด
ความสนใจ และความ
ตั้งใจจริงในการรับรู้ข้อมูล  

- ออกแบบกิจกรรมให้
น่าสนใจ เข้าใจง่ายและ
เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

- ประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็น
ให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมมากข้ึน 

ส านักบริหารจัดการ
ด้านพลังงานปรมาณู 
 

13. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลโครงการอย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามหลักวิชาการโดยหน่วยงานที่สาม ที่มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการติดตามและประเมินผล 
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รายละเอียดโครงการ   
 

 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การสร้างองค์ความรู้ และความตระหนัก เพ่ือให้เป็นสังคมฐานความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงาน

ปรมาณ ู
o กลยุทธ์ส านักงาน : ถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูแก่

ทุกภาคส่วน 
o ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู 
o กิจกรรม : เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณ ู

3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
ตามที่แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) ได้

ระบุยุทธศาสตร์ของแผนฯ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในภาคการเกษตรผลิตและ

บริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอ้ือด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และตาม

พันธกรณี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงาน
ปรมาณู 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณู 
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ และ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประกอบกับปัจจุบันมักมีข่าวสารจากแหล่งอ่ืนที่ส่งผลให้เกิด
ทัศนคติเชิงลบ อาทิ ข่าวอุบัติเหตุนิวเคลียร์จากต่างประเทศ การน าเรื่องราวนิวเคลียร์มาสร้างเป็นภาพยนตร์
เชิงลบ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนัก รวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วม
ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
ของประเทศไทย โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
มัลติมีเดีย 

นอกจากนี้ จากผลการส ารวจและประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานปรมาณูของ
ประชาชนในหลายปีที่ผ่านมาที่ด าเนินการส ารวจโดย “สวนดุสิตโพล” ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความ
ต้องการให้ส านักงานฯ ขยายการให้ความรู้กับประชาชนด้านพลังงานปรมาณูให้มากยิ่งขึ้น โดยสื่อที่ประชาชนมี
ความต้องการในการรับรู้มากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คือ สื่อสังคมออนไลน์ 

4. วัตถุประสงค ์
4.1 เพ่ือผลิตสื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

ปรมาณ ู
4.2 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นต่อ

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู 

5. ขอบเขตของโครงการ 
 ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มผู้รับบริการ - เยาวชน สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ 

- ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในสถานที่ที่มีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณูทั่ว
ประเทศ 

พื้นที่เป้าหมาย - ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
- สถานที่ที่มีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณูทั่วประเทศ 

6. กระบวนการ / ขั้นตอนของโครงการ 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตเอกสารเผยแพร ่และ
สื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 
8 รายการ 
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กิจกรรม 1 

ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

- หาข้อมูล ออกแบบสื่อรูปแบบตา่งๆ 
- ติดต่อโรงพิมพ์ 
- ส่งต้นฉบับและจดัพิมพ ์
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่เกีย่วข้อง ไม่
น้อยกว่า 20 ครั้ง 
- วางแผน และเลือกสื่อ 
- ติดต่อ และว่าจ้างหน่วยงานเจ้าของสื่อ 
- จัดท าส่งต้นฉบับและจัดพมิพ ์

            

กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่วิทยุ  
เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 130 ครั้ง 
- วางแผน และเลือกสื่อ 
- ขออนุมัติว่าจ้างด าเนินการ 
- ผลิตและออกอากาศ 

            

กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
โทรทัศน์ เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 
40 ครั้ง 
- วางแผน และเลือกสื่อ 
- ขออนุมัติว่าจ้างด าเนินการ 
- ผลิตและออกอากาศ 

            

กิจกรรมที่ 5 สื่อมวลชนสัมพันธ์ ไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง 
- เลือกประเภทกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ อาทิ แถลงข่าว พบปะ
สื่อมวลชน สื่อมวลชนสัญจร 
- ประสานงาน และเตรียมการด้านต่างๆ 
และเชิญสื่อมวลชน 
- ด าเนินการ 

            

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลเชิงส ารวจ 
radiography) 
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7. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณู  

จ านวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกับพลังงานปรมาณู และความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณู  

ไม่ต่ ากว่า 
500 ครั้ง 

12 เดือน 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณู และความ
ปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูมากข้ึน                                                         

- ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มากข้ึนของ
ประชาชน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 

ร้อยละ 10 12 เดือน 

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานปรมาณูมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

ร้อยละ 80 12 เดือน 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและบริหารด้าน
พลังงานปรมาณู 

ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ 

หัวหน้าโครงการ นางสิริวรรณ เรืองรอง 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

บริหารโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ 
นายสุทธิพัฒน์  ฟื้นมา 
นายธวัชชัย เต็งชัยภูม ิ
นางสาวกมลพร ภักดี 
นางสาวนุชจรีย์ สัจจา 

ปฏิบัติการให้ประสบความส าเร็จ 
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10. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 2,294,065 บาท   

กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 
เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 

1. ผลิตเอกสารเผยแพร่ และสื่อ
มัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ไม่
น้อยกว่า 7 รายการ 

วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
5 รายการ x 50,000 = 250,000 บาท 
2 รายการ x 100,000 = 300,000 บาท 
 

ต.ค.58–ก.ย.
59 

450,000 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่
เกี่ยวข้อง   

วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
เผยแพร่ผ่านนสพ.รายวันที่มียอดพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 850,000 ฉบับ/วัน   
-  16 ครั้ง x 30,000 บาท = 600,000 บาท 

ต.ค.58–ก.ย.
59 

480,000 

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ  
เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 110 
ครั้ง  

วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
- 70 ครั้ง x 3,000 บาท = 210,000 บาท 
- 40 ครั้ง x 5,000 บาท = 200,000 บาท 
 

ต.ค.58–ส.ค.
59 

410,000 

4.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  
เผยแพร่ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 35 
ครั้ง 

วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
- 26 ครั้ง x 20,000 บาท = 520,000 บาท  
- 9 ครั้ง x 30,000 บาท = 270,000 บาท  

ต.ค.58–ส.ค.
59 

790,000 

5.สื่อมวลชนสัมพันธ์    64,100 
   5.1 สื่อมวลชนสัญจร จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

(1) ค่าวิทยากร (12,600 บาท) 
- ค่าวิทยากรบรรยาย 3 คน x 600 บาท 

x 1 ช.ม. เท่ากับ 1,800 บาท 
- ค่าวิทยากรปฏิบัติ 6 คน x 600 บาท x 

3 ช.ม. เท่ากับ 10,800 บาท 
(2) ยานพาหนะ (9,000 บาท) 

- ค่าเช่ารถตู้ 3 คัน  x 3,000 บาท x 1 
วัน เท่ากับ 9,000 บาท 
(3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (18,500 บาท)  

- ค่าอาหาร 50 คน x 300บาท x 1 มื้อ 
เท่ากับ 15,000 บาท 

- ค่าอาหารว่าง 50 คน x   35 บาท x 2 
มื้อ เท่ากับ 3,500 บาท 

 

ต.ค.58–ก.ค.
59 

53,100 
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กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
(4) อ่ืนๆ (13,000 บาท) 
      - ค่าวัสดุส านักงานฯ เท่ากับ  5,000 
บาท   

- ค่าของที่ระลึก  เท่ากับ   3,000 บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่ ป้ายเวที  5,000 บาท 

5.2 สื่อมวลชนสัมพันธ์รูปแบบ
อ่ืนๆ จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ค่ากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ อื่น ๆ (11,000 
บาท)  

ม.ค.59–พ.ค.
59 

11,000 

6.ประเมินผลเชิงส ารวจ  ค่าประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่
ประชาชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 300 
ตัวอย่าง และสรุปผลในภาพรวม (100,000 
บาท) 

ก.ค.–ก.ย.59 100,000 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ไดส้ื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

ปรมาณูรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย 
11.2 ประชาชนที่ได้รับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับพลังงานปรมาณมูากยิ่งขึ้น 
11.3 ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติ 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

สื่อเอกสารเผยแพร่ เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นเรื่องทีย่ากต่อความเข้าใจ อีกทั้ง ด้วย
งบประมาณท่ีอาจมีไม่เพียงพอท าให้ไม่
สามารถผลิตสื่อในรูปแบบที่น่าสนใจได้ 

ออกแบบสื่อให้น่าสนใจ 
เข้าใจง่ายและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักนโยบาย
และบริหารด้าน
พลังงานปรมาณู 

สื่อโทรทัศน์ และสื่อ
วิทยุ 

การเผยแพร่ออกอากาศผ่านสื่อดังกล่าว 
อาจเข้าถึงประชาชนได้น้อย เนื่องจาก
งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอ ท าให้สามารถ
ออกอากาศได้เฉพาะในรายการหรือ
ช่วงเวลาที่มีปริมาณผู้ชมน้อย 

หาช่องทางรายการของ
สื่อดังกล่าว ที่เป็นที่ชื่น
ชมของประชาชน แต่ใช้
งบประมาณท่ีอยู่ใน
วงเงินที่สามารถท าได้ 

ส านักนโยบาย
และบริหารด้าน
พลังงานปรมาณู 
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13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ 

13.1 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมาย

ที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย

ที่ได้ 
สื่อและกจิกรรมประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณู  

ไม่ต่ ากว่า 
200 ครั้ง 

943 ครั้ง 

    13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมาย

ที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย

ที่ได้ 
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณู                                                          

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานปรมาณู                                                           

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
71.80 

 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลโครงการอย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยหน่วยงานที่สาม ที่มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการติดตามและประเมินผล 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. การผลิตเอกสารเผยแพร่และสื่อมัลติมีเดีย    26 รายการ 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ     
    ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ  82 ครั้ง 
    ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 49 ครั้ง 
    ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  57 ครั้ง 
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์  2 ครั้ง 60 คน 
4. สื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืนๆ 253 ครั้ง 
5. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์  54 ครั้ง 257 ข่าว 
6. การให้สัมภาษณ์  8 ครั้ง 
7. การบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  3 ครั้ง 250 คน 
8. การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  17 ครั้ง 
9. ประเมินผลเชิงส ารวจ 1 ครั้ง 1,020 ตัวอย่าง 
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กลุ่มที่ 5 : โครงการเกี่ยวกับ

นโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์

และรังสี 
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แบบ ผบ. 1/5

หน่วยปฏบิัต ิ:  สบ.
กลุ่มที่ 5 โครงการเก่ียวกับนโยบายและแผนดา้นนิวเคลียรแ์ละรงัสี 

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปริมาณงาน ด าเนินการ ค่าใชจ้่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มที่ 5 โครงการเก่ียวกับนโยบายและแผนดา้นนิวเคลียรแ์ละรงัสี แผนเงิน กทม. , 320,200          5,600         3,900         245,500         -             10,000        24,200            3,700         5,200         11,700        4,200         6,200         -              สบ.

ผล และต่างจังหวัด -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             
ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             
คงเหลือ 320,200          5,600         3,900         245,500         -             10,000        24,200            3,700         5,200         11,700        4,200         6,200         -             
แผนเงิน กทม. 214,400          -             -             214,400         -             -             -                -             -             -             -             -             -              สบ.  ใช้งบกลาง

ผล -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             
ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             
คงเหลือ 214,400          -             -             214,400         -             -             -                -             -             -             -             -             -             

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              30              50                 80              100            100                100            100            100            100            100            100            
ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 214,400          -             -             214,400         -             -             -                -             -             -             -             -             -             
ผล

กทม 214,400          214,400         

1.1 เตรียมการประชุมและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

1.2 ด าเนินการจัดประชุม

1.3 ติดตามและประเมินผล

แผนเงิน 105,800          5,600         3,900         31,100           -             10,000        24,200            3,700         5,200         11,700        4,200         6,200         -              สบ.

ผล -                -             -             -                -             -             -                 -             -             -             -             -             -             
ร้อยละ -                -             -             -               -             -             -                -             -             -             -             -             -             
คงเหลือ 105,800          5,600         3,900         31,100           -             10,000        24,200            3,700         5,200         11,700        4,200         6,200         -             

ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10              15              30                 30              40              50                  60              70              80              90              100            100            
ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 105,800          5,600         3,900         31,100           -             10,000        24,200            3,700         5,200         11,700        4,200         6,200         -             
ผล

32,200            5,600          5,600             7,400          3,700          3,700          6,200          

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะท างานด าเนินการโครงการ INSC TH 3.01/13 จ านวน 6 คร้ังต่อปี 22,400            3,900          3,900             2,600          2,600              5,200          4,200          

43,200            21,600           21,600            

กิจกรรมที่ 4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 8,000              8,000          

หมายเหต ุ: วงเงินรายการหมวดงบด าเนินงานสามารถเบกิถัวจ่ายได้ตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

โครงการ 5.2  : โครงการความรว่มมือกับ EU เพ่ือการเสรมิสรา้งศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
ก ากับดแูลความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณู

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างกลยุทธ์ด้านความสัมพนัธ์และความเข้าใจระหว่างผู้บริหารโครงการและผู้ปฏบิติั
 จ านวน 2 คร้ัง

โครงการ 5.1  : โครงการขบัเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศไปสู่การปฏบิัติ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารการด าเนินการโครงการ INSC TH 3.01/13 จ านวน 6 คร้ัง
ต่อปี

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดมความคิดเหน็ และสร้างการมีส่วนร่วมในการน านโยบายและแผนสู่การปฏบิติั 
(กทม.)

ร้อยละ (สะสม)

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบรูณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/โครงการ/งาน

ร้อยละ (สะสม)

1 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1 ครั้ง  

หน้า 1266
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กนผ. 59-2 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ           
ไปสู่การปฏิบัติ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ  
o กลยุทธ์ส านักงาน : ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศไปสู่

การปฏิบัติ  
o ผลผลิต : กฎหมาย ระเบียบ และโยบายด้านพลังงานปรมาณู 
o กิจกรรม : เสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (คณะกรรมการ พปส.) ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นต้องมี

เอกสารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพ่ือใช้อ้างอิงในการขับเคลื่ อนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาและใช้พลังงานให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน จึงได้
เห็นชอบให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นผู้บริหาร
จัดการ การจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และการขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 
มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและเสนอกลไกการก ากับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ปรมาณูของประเทศ เพ่ือ
ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมความเห็น
และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหายของแต่ละนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือระดมความเห็นในการจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณู

ของประเทศ 
4.2 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
4.3 เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ขอบเขตของโครงการ 
 

เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 
กลุ่มผู้รับบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ด้านพลังงานปรมาณ ู(จ านวน 200 คน) 
พ้ืนที่เป้าหมาย ใน กทม.  

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ   
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดมความ
คิดเห็น และสร้างการมสี่วนร่วมในการ
น านโยบายและแผนสู่การปฏิบตัิ (กทม.) 

            

     กิจกรรมที่ 1.1 เตรียมการประชุม
และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 

            

     กิจกรรมที่ 1.2 ด าเนินการจัด
ประชุม 

            

     กิจกรรมที่ 1.3 ติดตามและ
ประเมินผล 
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7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย 
และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้าน
พลังงานปรมาณู มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณู
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 

- ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวข้องด้านพลังงานปรมาณู มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณู
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 ปี งปม. 
2559 

8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

- การน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละความส าเร็จของการน า
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณู
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 ปี งปม. 2559 

9. ผู้รับผิดชอบ  ส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู ประกอบด้วย 
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที่ปรึกษาโครงการ ผสบ. ด าเนินการให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

หัวหน้าโครงการ นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ ด าเนินการตรวจสอบโครงการให้
เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 

ผู้ร่วมโครงการ นางสาวเสาวนีย์ กรีพร วางแผนการด าเนินงานและ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นายนิรันดร บัวแย้ม วางแผนการด าเนินงานและ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นางสางจีระนันท์ เจียกวัฒนา วางแผนการด าเนินงานและ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นายปราลม จาดโห้ วางแผนการด าเนินงานและ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ นางสาวรัตติญา เขียวทอง วางแผนการด าเนินงานและ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 
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10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 214,400 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดมความ
คิดเห็น และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การน านโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ 

- ค่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 คน*6 ชม.*1,200 บาท*1 
วัน = 14,400 บาท  
- ค่าอาหาร 200 คน*1มื้อ*700 บาท =140,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 200 คน*2มื้อ*50 บาท =20,000 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน= 10,000บาท 
- ค่าเอกสาร 200คน*100บาท= 20,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 บาท 

 214,400   

 
11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

11.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานปรมาณูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และสามารถน านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ด้านพลังงานปรมาณูท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อการ

น าไปใช้ 
- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาอาจ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการน านโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานปรมาณูของประเทศไปสูก่าร
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ ท าให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ไม่
มีประสิทธิภาพ 

- ประสานและท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และสถาบันการศึกษา ให้เข้าใจ
และเห็นความส าคัญของการสร้าง
ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ

- หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา  
คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการต่างๆ 
และส านักงานปรมาณู
เพื่อสันต ิ
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1. ชื่อโครงการ 
 ความร่วมมือกับ EU เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของการก ากับดูแลความปลอดภัย   
จากพลังงานปรมาณู 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาต หรือก าหนดเงื่อนไขเพ่ือประโยชน์
ความปลอดภัยไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ในการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 
พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นก าลังซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็ นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  โดยคณะกรรมการฯ มีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเป็นหน่วยปฏิบัติด้านเทคนิคให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้
วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบสถานประกอบการ จัดท าร่างกฎระเบียบ ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้ง
ประมวลความคิดเห็นผสมผสานกับหลักทางวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค และความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการก ากับดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และ
รังสีของคณะกรรมการ ดังนั้น ส านักฯ จึงจ าเป็นต้องสร้างมีการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลการด าเนินงานจัดท าร่างกฎระเบียบ ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย 
การวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบสถานประกอบการ เพ่ือการให้ข้อเสนอทางเทคนิคในการประกอบการพิจารณา
ก ากับดูแลความปลอดภัยของคณะกรรมการนั้น มีความถูกต้อง มีข้อมูลครบถ้วน เป็นจริงและทันสมัย            
ตามสถานการณ์ พร้อมทั้งเป็นไปตามหลักการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
 การก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ท าให้เกิด
ความมั่นใจว่าการใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นไปในเชิงสันติ การก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีจึงมุ่งเน้น
ใน 3 ด้านหลัก (หรือเรียกว่า Nuclear 3S) คือ ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคง (Security)  
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และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) นอกจากนี้ อีกภาระหน้าที่หลักของ ปส. คือเป็นผู้ประสานงาน
แห่งชาติในการก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ เพื่ออนุวัติการตามสนธิสัญญา อนุสัญญา พันธกรณีกับ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งด าเนินการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) และองค์การต่างๆ 
 โครงการความร่วมมือกับ EU เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการก ากับดูแล โดยความร่วมมือดังกล่าว
ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 

Task1 : Strategy, and its practical implementation, for enhancing the capacity and 
effectiveness of the national regulatory body, the OAP 

Task 2 : Regulatory framework 
Task 3 : Assessing and verifying the safety of nuclear installations 
Task 4 : Human Resources Development Plan 
Task 5 : National strategy and regulatory framework for radioactive waste management 
Task 6 : Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) 
Task 7 : Radiation Metrology 
Task 8 : Dose assessment of radiation in, or released into, the environment 
โครงการความร่วมมือดังกล่าว จะท าให้ระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ

ประเทศมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางทั้ง ๘ ส่วนที่ได้มีการพิจารณาในโครงการ ซึ่งจะท าให้ข้อเสนอ
ทางข้อมูลทางเทคนิคที่จะน าเสนอประกอบการพิจารณาก ากับดูแลของคณะกรรมการ และการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและศักยภาพ เพ่ือให้สามารถประมวลข้อมูลทั้งในเชิงเทคนิคนิวเคลียร์และเชิงกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริงและทันสมัยตามสถานการณ์ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากพลังงานปรมาณ ู
4.2 เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาบุคลากรการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากพลั งงาน

ปรมาณ ู
4.3 การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีและวัสดุรังสีในสิ่งแวดล้อม 
4.4 การเพ่ิมศักยภาพการตรวจวัดและการประเมินค่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม 
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5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 5.1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
5.2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
5.3 มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่เป้าหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ  
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 1 
ต.ค.
58 

2 
พ.ย.
58 

3 
ธ.ค.
58 

4 
ม.ค.
59 

5 
ก.พ.
59 

6 
ม.ีค. 
59 

7 
เม.ย.
59 

8 
พ.ค.
59 

9 
มิ.ย.
59 

10 
ก.ค.
59 

11 
ส.ค.
59 

12 
ก.ย.
59 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารการด าเนินการโครงการ INSC 
TH 3.01/13 จ านวน 6 ครั้งต่อปี 

            

กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะท างาน
ด าเนินการโครงการ INSC TH 3.01/13 
จ านวน 6 ครั้งต่อป ี

            

กิจกรรมที่ 3 การเสรมิสร้างกลยุทธ์ด้าน
ความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหารโครงการและผู้ปฏิบัติ จ านวน 2 
ครั้ง 

            

กิจกรรมที่ 4 การจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 

            

7. ผลผลิตและตัวช้ีวัด 
ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก ากับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 

หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก ากับดูแลการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีที่น าเสนอต่อ สนง. 

หลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับ
ดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
ที่ผ่านความเห็นชอบ 

๑ ปี 

ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามท่ีท าการติดตั้ง
แล้วเสร็จ 

จ านวนอุปกรณ์ติดตามท่ีท าการ
ติดตั้งแล้วเสร็จ 
 

๑๐๐% ๖ เดือน 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ระบบฐานข้อมูลและซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ส าหรับการติดตามผล 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
การติดตามผล 

๑๐๐% ๖ เดือน 

การติดตามผล รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและ
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีประเภท
ที่เป็นอันตรายมากถึงอันตรายสูงสุด 

จ านวนและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ได้รับจากการ
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี 

๑๐๐% ๑ ปี 

 
8. ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
ร่างกฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่สามารถ
น ามาใช้ในการก ากับดูแลวัสดุ
กัมมันตรังสี 

ร้อยละความส าเร็จของกฎ/ระเบียบ/
แนวปฏิบัติที่สามารถน ามาใช้ในการ
ก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสี 

 ๑ ปี 

มีระบบและอุปกรณ์ติดตามการ
เคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จระบบและ
อุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนย้าย 

๑๐๐% ๑ ปี 

ความสามารถในการติดตามการ
เคลื่อนย้ายหลังการติดตั้งจากปริมาณ
ข้อมูลที่เก็บได้ ความต่อเนื่องของระบบ 
และความแม่นย าของข้อมูลที่ได้รับ 

รอ้ยละของความสามารถในการ
ติดตามการเคลื่อนย้ายหลังการติดตั้ง
จากปริมาณข้อมูลที่เก็บได้ ความ
ต่อเนื่องของระบบ และความแม่นย า
ของข้อมูลที่ได้รับ 

๑๐๐% ๑ ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

หัวหน้าโครงการ นางสาววราภรณ์ วัชรสุรกุล ควบคุมโครงการ 
 นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาวเสาวนีย์ กรีพร ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายนิรันดร บัวแย้ม ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายปราลม จาดโห้ ผู้ปฏิบัติงาน 
 นางสาวรัตติญา เขียวทอง ผู้ปฏิบัติงาน 
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10. งบประมาณในการด าเนินโครงการ รวมทัง้สิ้น 105,800 บาท 
กิจกรรม รายละเอียด  แผนการใช้จ่ายเงิน 

เดือน/ปี วงเงิน (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การประชุม
คณะกรรมการบริหารการ
ด าเนินการโครงการ INSC 
TH 3.01/13 จ านวน 6 ครั้ง
ต่อปี 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,400 บาท 
   (35 บาท/มือ้ x 1 มื้อ/คน x 40 คน/ครั้ง 
   x 6 ครั้ง = 8,400 บาท) 
2. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 6 ครั้ง 
23,800 บาท 

ต.ค. 58 
ธ.ค. 58 
ก.พ. 59 
เม.ย. 59 
มิ.ย. 59 
ส.ค. 59 

32,200 

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
คณะท างานด าเนินการ
โครงการ INSC TH 3.01/13 
จ านวน 6 ครั้งต่อปี 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,250 บาท 
   (35 บาท/มื้อ x 1 มื้อ/คน x 25 คน/ครั้ง 
   x 6 ครั้ง = 5,250 บาท) 
2. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 6 ครั้ง 
17,150 บาท 

พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 
ก.พ. 59 - มี.ค. 59 

พ.ค. 59 
ก.ค. 59 

22,400 

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้าง
กลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร
โครงการและผู้ปฏิบัติ จ านวน 
2 ครั้ง 

งบด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 43,200 บาท ธ.ค. 58 
มี.ค. 59 

43,200 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

งบด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 8,000 บาท มิ.ย. 59 8,000 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 การก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพ 
11.2 เกิดความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการก ากับดูแลการใช้พลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี 
11.3 บุคลากรในด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพ 
11.4 ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี 
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12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

    

13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
13.1 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  
  

 13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    
    

 13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    
    

14. วิธีการติดตามและประเมินผล 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       
  

276



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 6 : โครงการพัฒนา

บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน

ทางนิวเคลียร์และรังสี 
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แบบ ผบ. 1/6

หน่วยปฏิบตัิ : สบ. สน. สล. กพร.
กลุ่มที่ 6 โครงการพัฒนาบคุลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

เป้าหมาย พ้ืนที่ วงเงิน
เชิงปรมิาณงาน ด าเนินการ ค่าใช้จ่าย
(ระบุหน่วยนับ) (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มที่ 6 โครงการพัฒนาบคุลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี แผนเงิน กทม. , 1,657,500       137,750      389,500      777,515        -            97,230       255,505         -            -            -            -            -            -             สบ.สน.

ผล และต่างจงัหวัด -                -            -            -               -            -            -                -            -            -            -            -            -             สล. กพร.

รอ้ยละ -                -            -            -               -            -            -                -            -            -            -            -            -            
คงเหลือ 1,657,500       137,750      389,500      777,515        -            97,230       255,505         -            -            -            -            -            -            

โครงการ 6.1  : โครงการจัดตั้งศูนยพั์ฒนาบคุลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ แผนเงิน กทม. , 1,657,500       137,750      389,500      777,515        -            97,230       255,505         -            -            -            -            -            -             สบ.สน.

ผล และต่างจงัหวัด -                -            -            -               -            -            -                -            -            -            -            -            -             สล. กพร.

รอ้ยละ -                -            -            -               -            -            -                -            -            -            -            -            -            
คงเหลือ 1,657,500       137,750      389,500      777,515        -            97,230       255,505         -            -            -            -            -            -            

ตัวชี้วดั :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน แผนงาน 10             30             50                50             60             80                 85             90             95             100            100            100            
ผล

งบด าเนินงาน แผน บาท 1,657,500       137,750      389,500      777,515        -            97,230       255,505         -            -            -            -            -            -            
ผล

กจิกรรมที่ 1. การจดัฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเจา้หน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 642,430          -            181,000      401,200         -            30,230        30,000           -            -            -            -            -            -            

1.1 จดัฝึกอบรมทางการแพทย์และภาคอตุสาหกรรม 300,000          150,000      150,000         

1.2 จดัสอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเจา้หน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 82,230           21,000        21,000           20,230        20,000           

1.3 จดัสอบภาคปฏิบัติระดับสูง 40,000           10,000        10,000           10,000        10,000           

1.4 ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพนูความรู้จา้หน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อการต่อใบรับรอง 220,200          220,200         

135,235          37,750        -            30,485           -            67,000        -                -            -            -            -            -            -            

2.1 ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจดัการในภาพรวมของหน่วยงานและการ
เสริมสร้างประสิทธภิาพในการท างาน

37,750           37,750        

2.2 ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานระบบวดัและระบบควบคุมเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วจิยั 30,485           30,485           

2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Research Reactor Inspection and Inspector Qualification 
Program”

67,000           67,000        

513,145          100,000      100,000      87,640           -            -            225,505          -            -            -            -            -            -            

3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการและพฒันาศักยภาพบุคลากร
เตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Strategic Succession)  (จดัใน ปส.)

248,370          100,000      100,000      48,370           

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแผนงานและการสร้างมาตรฐานด้านก ากบัเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

39,270           39,270           

3.3 ค่าลงทะเบียบฝึกอบรมนักบริหารระดับอ านวยการ/ ผชช. (2 คน) 76,500           76,500           

3.4 ค่าลงทะเบียบฝึกอบรมข้าราชการและเจา้หน้าที่ 149,005          149,005          

กจิกรรมที่ 4 การจดัท าฐานข้อมูลอตัราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 216,750          -            108,500      108,250         -            -            -                -            -            -            -            -            -            

4.1 จดัสัมมนาเพื่อเกบ็ข้อมูล 166,750          83,500        83,250           

4.2 เกบ็รวบรวมข้อมูลบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 50,000           25,000        25,000           

กจิกรรมที่ 5 พฒันาการบริหารจดัการองค์กรของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 149,940          -            -            149,940         -            -            -                -            -            -            -            -            -            

5.1 ส่งเสริมและพฒันาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 85,850           85,850           

5.2 พฒันาโครงสร้างและระบบบริหารขององค์กร อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 64,090           64,090           

กจิกรรมที่ 6 ประสานและด าเนินจดัฝึกอบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายในหลักสูตรต่างๆ -                 งบโครงการ

หมายเหตุ : วงเงินรายการหมวดงบด าเนินงานสามารถเบิกถัวจา่ยได้ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง

กจิกรรมที่ 2 การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานก ากบัดูแลความปลอดภัย SARCON (Systemmatic 
Assessment of Regulatory Competence Needs)

กจิกรรมที่ 3 การพฒันาศักยภาพ สมรรถนะหลักที่จ าเป็นของบุคลากรและโครงสร่งพื้นฐานด้านอ านวยการ
ภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ไตรมาส 4
/โครงการ/งาน

รอ้ยละ (สะสม)

แผนการด าเนินงานของโครงการตามกลุ่มบูรณาการ 

ภายใตแ้ผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการ/ขั้นตอน/ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1 คร้ัง  

1 ครั้ง  

1 คร้ัง  

1 ครั้ง  

1 ครั้ง  

1 คร้ัง  

2 ครั้ง พ.ย.- ธ.ค.58 

พ.ย.-ธ.ค.58 

2 ครั้ง พ.ย.-ธ.ค.58 

3 ครั้ง ต.ค.- ธ.ค.58 

ต.ค.58 - ก.ย.59 

1 คร้ัง  
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1. ชื่อโครงการ 
 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยาน

วิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหาร
จัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงาน : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

o กลยุทธ์ส านักงาน : พัฒนาระบบก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
o ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
o กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ที่มีแผนการด าเนินงาน

ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 นั้น 
โดยการพัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศซึ่งถือเป็นภารกิจด้านหนึ่งที่ส าคัญของ 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีภารกิจในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องก าเนิดรังสีของแต่ละสถานประกอบการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ผ่านการรับรองตาม
สมรรถนะที่ก าหนดจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังนั้นความจ าเป็นในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้เกิดระบบการท างานที่ปลอดภัย เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลประสบการณ์เฉพาะทาง แนวทางการบริหารงาน การตัดสินใจ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้เป็นแนวทาง
ในการต่ออายุใบรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  อีกทั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีจะเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลบุคลากรด้านนี้ทั้งหมดของประเทศเพ่ือการวางแผนนโยบาย
พัฒนาอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ ปี พ.ศ. 2559  
4.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ด้านนิวเคลียร์และรังสี

ให้ก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 
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4.2 เพ่ือการบริหารฐานข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศในการวาง

นโยบายการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

5. ขอบเขตของโครงการ 
เป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ 

กลุ่มผู้รับบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
และบุคลากรภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

พ้ืนที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ 

6. กระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี                     
(RSO : Radiation Safety Officer) 

1.1 การฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี
เฉพาะทาง  

 ด้านการแพทย์ 1 ครั้ง 

 ทางภาคอุตสาหกรรม 1 ครั้ง 
1.2 การจัดสอบเพื่อรับรองและข้ึน

ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี 
1.2.1 จัดสอบภาคทฤษฎี 

 ค่าอุปกรณ์ส านักงานในการ
จัดสอบ 

 ค่าเอกสารส าหรับผู้เข้าอบรม 

 ค่าจ้างจัดท าข้อสอบออนไลน์
เพ่ือรองรับและขึ้น
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีระดับ 
ต้นและระดับกลาง 
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กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.2 จัดสอบภาคปฏิบัติทางรังสี
ระดับสูง 

 การต่ออายุเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี 

 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 2. โครงการจัดประเมินสมรรถนะ
ของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัย 
SARCoN (Systematic Assessment of 
Regulatory Competence Needs) 

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Legal Basis (NQ1-01) จัดใน ปส. 
2.2 การฝึกอบรม เรื่องการทบทวนฟ้ืนฟู
ความรู้ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ จัดใน ปส. 

            

 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 3. การฝึกอบรม/สัมมนา เรื่อง0 
การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะหลักที่จ าเป็น
ของบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
อ านวยการภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
     3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะของข้าราชการและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เตรี ยมพร้ อมรองรับการ เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน  (Strategic Succession) 
จัดใน ปส 
     3.2 .โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนงานและการสร้างมาตรฐานด้านการ
ก ากับเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี 
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     3.3 ส่งข้าราชการฝึกอบรมนักบริหาร
ระดับอ านวยการ/ผชช. (2คน) 
     3.4 ส่ งข้ าราชการและเจ้ าหน้าที่ เข้ า
ฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (10 คน) 

 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 4.  การฝึกอบรม/สัมมนา เรื่อง 
การจัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

4.1 การอบรม/สัมมนาเก็บรวบรวม
ข้อมูลบุคลากรด้านนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ ( 2 ครั้ง) 

            

 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

5.1 ประชุมคณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส านักงานปรมาณู เ พ่ือสันติ 
หมวดที่ ๓ การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5.2 ส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและจัดท าสารสนเทศ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5.3 ประชุมคณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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 หมวดที่ ๓ การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือสรุป และประเมินผลการส ารวจ 
และก าหนดแนวทางในการน า
สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงสร้าง
องค์และระบบบริหารของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะห์ภาระงานจากสารสนเทศ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างองค์และ
ระบบบริหารของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

 
7.  ผลผลิตและตัวช้ีวัด 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
7.1 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวนบุคลากร คน 1 ปี 

7.2 จ านวนผู้สมัครสอบเพ่ือ
รับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี 

จ านวนผู้สมัคร คน 1 ปี 

7.3 จ านวนผู้ผ่านการรับรองและ
ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 

จ านวนผู้ขึ้น
ทะเบียน 

คน 1 ปี 

7.4 บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม 

80 คน 6 เดือน 

7.5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
ปส. ทุกระดับได้รับการพัฒนา 

จ านวนผู้เข้ารับการ
พัฒนาตามโครงการ 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

12 เดือน 
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7.6 การยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ร้อยละ
ความสามารถ
ยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ตามเกณฑ์ของ

ส านักงาน ก.พ.ร. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

7.7 8 ฐานข้อมูลบุคลากร ได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละความ
ครบถ้วนของ
ฐานข้อมูลบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 80% ปี 2559 

 
8.  ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีการ
น าความรู้ไปใช้กับงานได้ 

ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่
น า ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร
ฝึกอบรมไปใช้งาน 

ร้อยละ80 ตามแผนทีก่ าหนด 

8.2     
8.3 เจ้าหน้าที่ ปส.  มีการ
พัฒนาความรูด้้าน Nuclear 
and Radiation Safety  

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาความรู้  

ร้อยละ80 ตามแผนที่ก าหนด 

8.4 ความรู้เข้าใจในการ
ปฏิบัติภารกิจการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

แนวทางการปฏิบัติงานที่
ได้จากการฝึกอบรม 

1 ฉบับ 1 ปี 

8.5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
มีส่วนในระบบการพัฒนา 
สร้างสรรค์ ให้ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติเจริญขึ้น 

ร าย ง านส รุ ป ผ ลกา ร
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

จ านวน 1 ฉบับ 12 เดือน 
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8.6 การยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การผ่านเกณฑ์พัฒนา
คุ ณ ภ า พก า ร บ ริ ห า ร
จั ดการภาครั ฐ ร ะดั บ
ก้าวหน้าตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ตามเกณฑ์ของ

ส านักงาน ก.พ.ร. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

8.7 มีระบบจัดการฐานข้อมูล
บุคลากรด้านนิวเคลียร์และ
รังสี 

ความส าเร็จของระบบ
จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล
ครบถ้วนและทันสมัย 

80% ปี 2559  

 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล วางแนวทางการด าเนินโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ ผสบ. อ านวยการโครงการ 
หัวหน้าโครงการ นางสิริวรรณ  เรืองรอง บริหารงานโครงการภาพรวม 
ผู้ร่วมโครงการ นายจรูญ  วรวาส บริหารงานโครงการกิจกรรมที่ 1 
ผู้ร่วมโครงการ นางรัตนาภรณ์  ชอบเพราะ          บริหารงานโครงการกิจกรรมที่ 1 
ผู้ร่วมโครงการ นายภานุพงศ์  พินกฤษ                ด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 2 
ผู้ร่วมโครงการ นายพนม  แพทย์คุณ ด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 3 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ ด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 4 
ผู้ร่วมโครงการ ว่าที่ ร.ต. สุรัตน์  หงษ์จันทร์ ด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ 5 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ เลขานุการโครงการฯ 
ผู้ร่วมโครงการ นางปุณณภา  รักษอุดมโชค ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ 
ผู้ร่วมโครงการ นางสาวสุดา  บริบูรณ์สกุลสุข ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ 
ผู้ร่วมโครงการ นายณภวรรธ  หวังชูชอบ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ 
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10.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น   1,657,500 บาท 

กิจกรรม รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรม/สัมมนา เรื่อง การ
ฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี (RSO : Radiation Safety Officer) 

1.1 การจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทางด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทาง 
(300,000 บาท) 

 การแพทย์ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาคอุตสาหกรรม 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรวม 642,430 บาท 
 
 
 
 
งบประมาณ 150,000 บาท 
1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคคลภาครัฐ)  
(2 คนx1 ครั้ง x6 ชม. X 1,200 บาท =14,400 บาท) 
2.  ค่าอาหาร (ไมค่รบมื้อ) 
(1 ครั้ง x 100 คนx 1 วัน x400 บาท = 40,000 บาท) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(1 ครั้งx 100คนx1วัน x 2 มื้อ x50 บาท =10,000 
บาท) 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 
(1 ครั้ง x100 คนx100 บาท =10,000 บาท) 
5.ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(1 ครั้ง x100 คน x70 บาท = 7,000 บาท ) 
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อทดลองภาคปฏิบัติ 
 = 68,600 บาท 
งบประมาณ 150,000 บาท 
1. ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคคลภาครัฐ)  
(2 คนx1 ครั้ง x6 ชม. X 1,200 บาท =14,400 บาท) 
2.  ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) 
(1 ครั้ง x 100 คนx 1 วัน x400 บาท = 40,000 บาท) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(1 ครั้งx 100คนx1วัน x 2 มื้อ x50 บาท =10,000 
บาท) 
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กิจกรรม รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 

1.2 จัดสอบเพ่ือรับรองและขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
1.2.1 จัดสอบภาคทฤษฎี 

 ค่าอุปกรณ์ส านักงานในการจัด
สอบ 

 ค่าเอกสารส าหรับผู้ เข้าอบรม/
สอบ 

 ค่าจ้างท าคลังข้อสอบออนไลน์ 
เ พ่ื อ ร อ ง รั บ แ ล ะ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ระดับ ละระดับกลาง 
1.2.2 จัดสอบภาคปฏิบัติทางรังสี
ระดับสูง 

 การต่ ออายุ เ จ้ าหน้ าที่ ค ว าม
ปลอดภัยทางรังสี 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน 
(1 ครั้ง x100 คนx100 บาท =10,000 บาท) 
5.ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(1 ครั้ง x100 คน x70 บาท = 7,000 บาท ) 
6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อทดลองภาคปฏิบัติ 
 = 68,600 บาท 
งบประมาณรวม 342,430บาท 
 
 
งบประมาณครั้งละ 25,500 บาท x 4 ครั้ง = 102,000 
บาท 
งบประมาณครั้งละ 15,000 x 4 ครั้ง = 60,000 บาท 
 
งบประมาณ 100,430 บาท 
 
 
 
 
 
งบประมาณครั้งละ 20,000 x 4 ครั้ง  
= 80,000 บาท 

กิจกรรม รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 2. โครงการจัดประเมินสมรรถนะ 
ของหน่ วยง านก า กับดู แลคว ามปลอดภั ย
SARCoN (Systematic Assessment of 
Regulatory Competence Needs) 
2.1 ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระบบบริหารจัดการในภาพรวมของหน่วยงาน
และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

135,235 บาท 
 
 

 
37,750 บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 3. การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ
หลักท่ีจ าเป็นของบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านอ านวยการภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 

งบประมาณรวม 513,145 บาท 
 

 3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง
สมรรถนะของข้าราชการและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

(1) ค่าวิทยากร 
(2) ค่าท่ีพัก 

 
(3) ยานพาหนะ 

  (4) ค่าอาหาร 
  (5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (6) ค่าถ่ายเอกสาร 
  (7) ค่าวัสดุและอ่ืนๆ 
 

จ านวน 248,370.- บาท 
 
 
 
-  1200.- x 4 คน x 17 ชม.  = 81,600 บาท 
-   750.- x 34 คน x 2 วัน  = 51,000 บาท 
-  1200.- x 6 คน x  2 วัน = 14,400 บาท 
-  10,000.- บาท x 3 วัน = 30,000 บาท 
-   400.- x 40 คน x 3 วัน = 48,000 บาท 
-    50.- x 40 คน x 6 มื้อ   = 12,000 บาท 
-    5,000 บาท 
-    6,370 บาท 
 

3.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
ด้านก ากับเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี 

จ านวน 39,270.- บาท 
 
 
 

2.2 ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานระบบวัด
และระบบควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
 
2 . 3  ฝึ ก อบ รม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  “Research 
Reactor Inspection and Inspector 
Qualification Program” 

           30,485 บาท 
 
 
           67,000 บาท 
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กิจกรรม รายละเอียด 

(1) ค่าวิทยากร 
(2) ยานพาหนะ 
(3) ค่าอาหาร 
(4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(5) ค่าถ่ายเอกสาร 
(6) ค่าวัสดุและอ่ืนๆ 

 

-  600.- x 2 คน x 6 ชม.  = 7,200  บาท 
-  1800.- x 4 คัน            = 7,200  บาท 
-   400.- x 45 คน           =18,000 บาท 
-    50.- x 45 คน x 2มื้อ   = 4,500  บาท 
-                                = 1,370  บาท 
-                                = 1,000  บาท 

3.3 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมนักบริหารระดับ
อ านวยการ/ ผชช.  
 

จ านวน 76,500.-บาท 
- 2 คน x 38,250 บาท= 76,500 บาท 
 

3.4 ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม 
3.4.1 ค่าลงทะเบียนส่งข้าราชการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (10 คน)  

งบประมาณ 149,005 บาท 
ค่าลงทะเบียน ส่งข้าราชการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ (พ.ย.58 – ส.ค.59) 
(14,900.5 บาท x 10 คน = 149,005 บาท) 

กิจกรรมที่  4 .  โครงการจัดท าฐ านข้ อมู ล
อัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 
 
4.1. จัดสัมมนาเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (2 ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 216,750 บาท 
 
 
 

งบประมาณ 166,750 บาท 
1 .ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ)  
(2 ครั้ง *1 คน*6ชม.*2 วัน *1200บาท = 28,800 บาท 
2.ค่าอาหาร (ครบมื้อ) 
(2 ครั้ง *50 คน* 2 วัน *400 บาท =80,000 บาท) 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(2 ครั้ง *50 คน *50 บาท *2 วัน *2  มื้อ = 20,000 
บาท) 
5.ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ผู้เข้ารับฝึกอบรม 
(2 ครั้ง *50 คน *100 บาท =10,000  บาท) 
6.ค่าตกแต่งสถานที่ 
(2 ครั้ง*8,975 บาท =17,950 บาท) 
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รายละเอียดโครงการปี พ.ศ. 2559   
 

 
กิจกรรม รายละเอียด 

 
 
4.2 เก็บข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศและสรุปข้อมูล (ส่งแบบสอบถาม) 

7.ค่าวัสดุส านักงาน 
(2 ครั้ง* 5000 บาท = 10,000) 
งบประมาณ 30,000 บาท 

 
กิจกรรมที่  5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

149,900 บาท 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการ
ให้บริการประชาชนอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

85,850 บาท 

5.2พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารขององค์กร 
อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

64,090 บาท 

11. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
11.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีได้ฟ้ืนฟูความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ เกิดความ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
11.2 ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางรังสี (เฉพาะทาง) 
11.3 พัฒนากระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะของการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีส าตาม

มาตรฐานสากลหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
11.4 มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พัฒนาความรู้ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.5 การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการสื่อสารที่ดีสร้าง

ความเข้าใจร่วมกัน 
11.6 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) มีระบบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และธรรมาภิบาล ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ 
ปส. เป็นหน่วยงานที่ใสสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

11.7 มีฐานข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเท 

12. ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงาน/มาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบต่อ
การน าไปใช ้

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามท่ีเสนอโครงการ 

 แบกรับความเสี่ยง/ชี้แจงให้
ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณ 
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13. ผลความก้าวหน้าของโครงการ (โดยเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหากเป็น 

13.1 ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

  
 

13.2 ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 

    
    

 
 13.3 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าป้าหมายที่ก าหนด ค่าเป้าหมายที่ได้ 
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ส่วนที่ 3   รายละเอียดงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

ตามเอกสารงบประมาณ 
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ภาพรวมงบประมาณจ าแนกตาม

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
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สรุปรายละเอียดงบรายจา่ยปงีบประมาณ พ .ศ. 2559 ( ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558)

           งบรายจา่ย

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธาร- รวม ค่า ที่ดินและ รวม งบเงิน งบรายจ่าย รวมทั้งสิ้น

      ผลผลติ / กิจกรรม ประจ า พนักงานฯ ตอบแทน ณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

หน่วยงาน : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ 71.8132 8.5638   18.3389 98.7159   4.6616   32.5594   4.5850   5.4389   47.2449   42.5686 40.3550   82.9236   53.6673 1.7448   284.2965 

แผนงาน : การสง่เสริมการวิจยัและพัฒนา -           -           -           -             0.7906   3.7700    -           -           4.5606    10.3963 40.3550   50.7513   -           -           55.3119   

ผลผลติ : การวิจยัและพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม
ดา้นความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู

-           -           -           -             0.7906   3.7700    -           -           4.5606    10.3963 40.3550   50.7513   -           -           55.3119   

(1) กจิกรรม : วิจัยและพฒันามาตรฐานทาง
นวิเคลียร์และรังสี

-           -           -           -             0.7906   3.7700    -           -           4.5606    10.3963 40.3550   50.7513   -           -           55.3119   

แผนงาน : การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

71.8132 8.5638   18.3389 98.7159   3.8710   28.7894   4.5850   5.4389   42.6843   32.1723 -             32.1723   53.6673 1.7448   228.9846 

ผลผลติ : การสร้างมาตรการความ
ปลอดภยัในการก ากับดแูลความปลอดภยั
ทางนิวเคลยีร์และรังสี

53.5874 7.7458   10.0770 71.4102   0.0800   19.0739   4.0350   5.4389   28.6278   32.1723 -             32.1723   -           -           132.2103 

(1) กจิกรรม : ก ากบัดูแลความปลอดภยัทาง
นวิเคลียร์และรังสี

22.3139 0.4202   2.7605   25.4946   0.0400   9.1485    0.4500   5.4389   15.0774   8.8550   -             8.8550    -           -           49.4270   

(2) กจิกรรม : สนบัสนนุการก ากบัดูแลความ
ปลอดภยัจากพลังงานปรมาณู

31.2735 7.3256   7.3165   45.9156   0.0400   7.7736    2.0150   -           9.8286    23.3173 -             23.3173   -           -           79.0615   

(3) กจิกรรม : พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการก ากบัดูแลความ
ปลอดภยัทางนวิเคลียร์และรังสี

-           -           -           -             -           1.3460    1.5700   -           2.9160    -           -             -             -           -           2.9160    

(4) กจิกรรม : บริหารจัดการกากกมัมนัตรังสี -           -           -           -             -           0.8058    -           -           0.8058    -           -             -             -           -           0.8058    

หนว่ย : ล้านบาท  (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
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           งบรายจา่ย

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธาร- รวม ค่า ที่ดินและ รวม งบเงิน งบรายจ่าย รวมทั้งสิ้น

      ผลผลติ / กิจกรรม ประจ า พนักงานฯ ตอบแทน ณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

ผลผลติ : กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบาย
ดา้นพลงังานปรมาณู

18.2258 0.8180   8.2619   27.3057   3.7910   4.1868    0.5500   -           8.5278    -           -             -             53.6673 1.7448   91.2456   

(1) กจิกรรม : เสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกบั
พลังงานปรมาณู

18.2258 0.8180   8.2619   27.3057   3.7910   2.8447    0.5500   -           7.1857    -           -             -             -           -           34.4914   

(2) กจิกรรม : สร้างความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานปรมาณู

-           -           -           -             -           1.3421    -           -           1.3421    -           -             -             53.6673 1.7448   56.7542   

ผลผลติ : ประชาชนไดร้ับความรู้ ความ
เขา้ใจดา้นพลงังานปรมาณู

-           -           -           -             -           5.5287    -           -           5.5287    -           -             -             -           -           5.5287    

(1) กจิกรรม : เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ด้านพลังงานปรมาณู

-           -           -           -             -           2.6989    -           -           2.6989    -           -             -             -           -           2.6989    

(2) กจิกรรม : สร้างความตระหนกัด้าน
พลังงานปรมาณู

-           -           -           -             -           2.8298    -           -           2.8298    -           -             -             -           -           2.8298    
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งบประมาณจ าแนกรายการ                   

ตามเอกสารงบประมาณ 
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งบประมาณตามแบบเอกสาร

งบประมาณ สงป. 301 , 302 , 302/1, 

301(IP) , 302(IP) , 302/1(IP) 
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งบประมาณโครงการปรับลด 15 % 
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ปรับลด คงเหลือ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ/รายการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน รวม งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน รวมทัง้สิน้

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม 15%

รวมทัง้สิน้ 42.5686    40.3550    82.9236    27.3342      0.3700        110.6278       4.1001       23.2341     106.5277

ส่วนกลาง -       -       -       0.1245        -         0.1245          0.0187       0.1058       0.1058

โครงการความร่วมมือกับ EU เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของ

การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

-       -       -       0.1245        -         0.1245          0.0187       0.1058       0.1058

ศปส. 4.4000     -       4.4000      2.8400        -         7.2400          0.4260       2.4140       6.8140

โครงการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 4.4000     -       4.4000      2.8400        -         7.2400          0.4260       2.4140       6.8140

1. เคร่ืองวเิคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระเป๋าหิว้ (Identifinder)

 (1,100,000 บาท/เคร่ือง) จ านวน 4 เคร่ือง

4.4000      -        4.4000       -          -          4.4000           -         -         4.4000

ส านักบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี -       40.3550    40.3550    1.3906        -         41.7456        0.2086       1.1820       41.5370

โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี -       40.3550    40.3550    1.3906        -         41.7456        0.2086       1.1820       41.5370

1 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 1 อาคาร -       40.3550     40.3550     -          -          40.3550         -         -         40.3550

สส. 28.6852    -       28.6852    5.3102        -         33.9954        0.7965       4.5137       33.1989

โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 1.1334     -       1.1334      1.3774        -         2.5108          0.2066       1.1708       2.3042

1.เคร่ืองชัง่ละเอียดชนิดไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1  ชุด 0.0784      -        0.0784       -          -          0.0784          -        -        0.0784

2.เคร่ืองท าน้ าบริสุทธิช์นิด Ultra Pure Water  1  ชุด 0.5500      -        0.5500       -          -          0.5500          -        -        0.5500

3.ชุดเตาอบสารตัวอยา่ง 1 ชุด 0.1445      -        0.1445       -          -          0.1445          -        -        0.1445

4.เตาเผาตัวอยา่งอุณหภูมิสูง 1 ชุด 0.3605      -        0.3605       -          -          0.3605          -        -        0.3605

วงเงนิจัดสรรตามเอกสารงบประมาณ

งบลงทุน

ณ วันที ่7 กรกฎาคม 2558 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

งบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับลด 15 %)
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ปรับลด คงเหลือ

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ/รายการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน รวม งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน รวมทัง้สิน้

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม 15%

วงเงนิจัดสรรตามเอกสารงบประมาณ

งบลงทุน

โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ 8.6345     -       8.6345      1.1280        -         9.7625          0.1692       0.9588       9.5933

1.เคร่ืองตรวจวเิคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ  1  ชุด 8.5000      -        8.5000       -          -          8.5000           -         -         8.5000

2.ชุดแยกตัวอยา่งด้วยกระแสไฟฟ้า  1  ชุด 0.0784      -        0.0784       -          -          0.0784           -         -         0.0784

3.เคร่ืองลดความชืน้   2  ชุด 0.0561      -        0.0561       -          -          0.0561           -         -         0.0561

โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิง่แวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN 

Environmental Radiation Monitoring Center) ระยะที ่1 (2559-2561) : 

ศูนย์ข้อมูลทางรังสีในสิง่แวดล้อมแห่งอาเซียน (ASEAN Environmental 

Radiation Data Center)

18.9173    -       18.9173    -         -         18.9173        -        -        18.9173

1.ระบบวเิคราะห์รังสีแอลฟา-บีตาชนิดระดับรังสีพืน้หลังต่ า 1 ระบบ 9.9008      -        9.9008       -          -          9.9008           -         -         9.9008

2.ระบบตรวจวดัระดับรังสีแกมม่าใต้น้ า 2 ระบบ 4.3000      -        4.3000       -          -          4.3000           -         -         4.3000

3.โปรแกรมแสดงผลข้อมูลปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อมจากสถานีเฝ้าระวงัภัย

ทางรังสีบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที ่ 1 โปรแกรม

1.0165      -        1.0165       -          -          1.0165           -         -         1.0165

4.ชุดตรวจวดัระดับรังสีแกมมาในน้ าแบบเคล่ือนที ่1 ชุด 2.3000      -        2.3000       -          -          2.3000           -         -         2.3000

5.โปรแกรมส าหรับวเิคราะห์ Geostatistic  Analysis 1 โปรแกรม 1.4000      -        1.4000       -          -          1.4000           -         -         1.4000

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี -       -       -       2.0800        2.0800          0.3120       1.7680       1.7680

โครงการประกันคุณภาพการฉายรังสีในโรงงานฉายรังสี -       -       -       0.7248        0.7248          0.1087       0.6161       0.6161

สร. 8.8550     -       8.8550      7.3933        -         16.2483        1.1090       6.2843       15.1393

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 8.8550     -       8.8550      1.1944        -         10.0494        0.1792       1.0152       9.8702

1. ระบบวเิคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววดั HPGe 35%  1 ระบบ 4.2400      -        4.2400       -          -          4.2400           -         -         4.2400

2. เคร่ืองวดัรังสีภาคสนาม จ านวน 5 ชุด 0.8500      -        0.8500       -          -          0.8500           -         -         0.8500

3. ระบบวเิคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อมหัววดันิวตรอนแบบสะพายหลัง

 พร้อมระบบแสดงพิกัดแผนที ่1 ระบบ

1.1500      -        1.1500       -          -          1.1500           -         -         1.1500

4. เคร่ืองบินไร้คนขับพร้อมกล้องแบบ HD และระบบพิกัดแผนที ่จ านวน 2

 ชุด

0.1600      -        0.1600       -          -          0.1600           -         -         0.1600
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ/รายการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน รวม งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน รวมทัง้สิน้

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม 15%

วงเงนิจัดสรรตามเอกสารงบประมาณ

งบลงทุน

5. เคร่ืองบันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล  (Personal Dosimeter) จ านวน 5 ชุด 0.4200      -        0.4200       -          -          0.4200           -         -         0.4200

6. เคร่ืองเก็บตัวอยา่งอากาศ 1 ชุด 1.2000      -        1.2000       -          -          1.2000           -         -         1.2000

7. ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอยา่งส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้นพร้อมติดต้ัง 1 ชุด 0.5600      -        0.5600       -          -          0.5600           -         -         0.5600

8. ระบบประมวลผลและรับส่งข้อมูลศูนยป์ฏิบัติการตรวจวดัรังสีใน

ส่ิงแวดล้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี 1 ระบบ

0.0750      -        0.0750       -          -          0.0750           -         -         0.0750

9. ระบบส่ือสารและรับสัญญาณดาวเทียมประจ าศูนยเ์คล่ือนที ่1 ระบบ 0.2000      -        0.2000       -          -          0.2000           -         -         0.2000

โครงการพัฒนาระบบเชือ่มโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก

 การร าผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Thailand National 

Single Window

-       -       -       2.6040        -         2.6040          0.3906       2.2134       2.2134

โครงการด าเนินการคลินิกใบอนุญาต -       -       -       0.8151        -         0.8151          0.1223       0.6928       0.6928

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูทาง

การแพทย์

-       -       -       1.1550        -         1.1550          0.1733       0.9818       0.9818

โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีส าหรับวัสดุ

กัมมันตรังสีทีเ่ป็นอันตรายมากถึงเป็นอันตรายสูงสุด

-       -       -       0.3950        -         0.3950          0.0593       0.3358       0.3358

โครงการพัฒนาการก ากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใช้งาน -       -       -       0.4240        -         0.4240          0.0636       0.3604       0.3604

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศไทย -       -       -       0.8058        -         0.8058          0.1209       0.6849       0.6849

สบ. -       -       -       8.8208        0.3700        9.1908          1.3231       7.4977       7.8677

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)

-       -       -       1.3421        0.3700        1.7121          0.2013       1.1408       1.5108

โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับนิวเคลียร์ -       -       -       2.6989        -         2.6989          0.4048       2.2941       2.2941

โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ -       -       -       2.8298        -         2.8298          0.4245       2.4053       2.4053

โครงการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ -       1.9500        -         1.9500          0.2925       1.6575       1.6575
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ/รายการ งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน รวม งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน รวมทัง้สิน้

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม 15%

วงเงนิจัดสรรตามเอกสารงบประมาณ

งบลงทุน

สน. 0.6284     -       0.6284      1.4548        -         2.0832          0.2182       1.2366       1.8650

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 0.6284     -       0.6284      0.6646        -         1.2930          0.0997       0.5649       1.1933

1. โปรแกรมรหัสประมวลผลทางสถิติ 1 โปรแกรม 0.0784      -        0.0784       -          -          0.0784           -         -         0.0784

2. ระบบควบคุมเอกสารตามมาตรฐานระบบ ISO ด้านก ากับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 1 ระบบ

0.5500      -        0.5500       -          -          0.5500           -         -         0.5500

โครงการพิทักษ์และรักษาความมัน่คงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญา

ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

-       -       -       0.7902        -         0.7902          0.1185       0.6717       0.6717
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