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  2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 
สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการก ากับดูแลการใช้ ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยการพิจารณา
ออกใบอนุญาตครอบครอง น าเข้า ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าว เป็นการด าเนินการในลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานแบบภาครัฐต่อภาครัฐ (G2G) ได้แก่ การเชื่อมโยง
ข้อมูลใบอนุญาตส่งออก ให้กับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล ได้แก่ กรมศุลกากร และ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 ปส. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 5.5 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานแบบภาครัฐต่อภาคธุรกิจ (B2G) และรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว (Single Entry Form) ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบพ้ืนฐานในกระบวนการ
พิจารณาออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับขั้นตอน
การพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ปส. ได้ด าเนินการ
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ 
National Single Window (NSW) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เพ่ิมความรวดเร็วในการด าเนินงาน ลดเอกสารของทางราชการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

 2. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ (B2G) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก จากกรมศุลกากร (G2G) ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว (Single Entry Form) 
รวมถึงมีความสอดคล้องรองรับและเป็นมาตรฐาน เดียวกันกับระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ 

 3. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) 
ได้แก่ ข้อมูลบุคคล เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดการขอเอกสารจากประชาชน และเพ่ิมความเชื่อมั่นในการ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยตรงจากกรมการปกครอง 

 4. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ข้อมูลการจด
ทะเบียนบริษัท ข้อมูลหนังสือรับรองบริษัท เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดการขอเอกสารที่ซ้ าซ้อน และ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 



 
 

ภาพที่ 1 : แผนภาพแสดงขอบเขตการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 1. ระบบ Cloud ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) มีข้อติดขัดทางด้าน
เทคนิค เช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบ Cloud ท าให้เมื่อติดตั้ง Data Base แล้วเกิด
ข้อมูลสูญหาย ซึ่ง ปส. ก็ได้มีการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยได้มีการประสานงานกับ สรอ. อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือด าเนินการป้องกันเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบอย่าง
ทันท่วงที รวมถึงมีการบันทึกฐานข้อมูลเก็บไว้เพ่ือลดความเสี่ยงในการเสียหายของฐานข้อมูลอีกด้วย 

 2. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบ ซึ่ง ปส. 
ได้ด าเนินการวางแผนท างานให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน 
รวมถึงเพ่ิมความยืดหยุ่นในการติดต่อประสานงาน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 3. การปรับปรุงกฎระเบียบของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้มีความสอดคล้องกับการรองรั บการ
ด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความชัดเจนในบางประการ และกฎระเบียบข้อบังคับ
ไม่สอดรับกับยุคสมัย ซึ่งขณะนี้ ปส. ได้ด าเนินการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

 
 



 3. แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ 

 และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพ่ิมขีดความสามารถในการพิจารณาออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในทุกกระบวนงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการน าเข้า – ส่งออก และโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอีกทางหนึ่ง 
โดยวางแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการยื่นค าขอรับใบอนุญาต การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้สามารถ
รองรับการด าเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1 รองรับการให้บริการผู้ประกอบการยื่นค าขอน าเข้า - ส่งออก เครื่องก าเนิดรังสี (ใบอนุญาต
ประเภทใหม่ ตาม พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559) ได้แก่ การลงทะเบียน การแนบเอกสารผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การติดตามสถานะค าขอรับใบอนุญาตฯ 
  1.2 รองรับการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า-ส่งออก เครื่องก าเนิดรังสี ของเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้แก่ การตรวจสอบเอกสาร การจัดท าสรุปรายงานเพ่ือเข้าที่ประชุมคณะท างาน
พิจารณาใบอนุญาตฯ 
  1.3 รองรับการให้บริการผู้ประกอบการยื่นรายงานการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
และการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี 

 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการ
พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตฯ จากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.1 รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลค าขอรับใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี (ทางด้านการแพทย์) 
ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  2.2 รองรับการแลกเปลี่ ยนข้อมูลผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องก าเนิดรังสี  จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้ในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
  2.3 รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสี ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพื่อใช้ในการก ากับดูแลความปลอดภัยในการ
ใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
  2.4 รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูลรังสีประจ าตัวบุคคล ระหว่าง สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือใช้ในการพิจารณาใบอนุญาตและติดตามการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 



  2.5 รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในของส านักงานปรมาณู ได้แก่ ข้อมูล
การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ 

 3. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตฯ และรับผลการน าเข้า - ส่งออกจากกรมศุลกากร (G2G) และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการแจ้งการน าเข้า - ส่งออก กับภาคเอกชน (B2G) ผ่านศุลกากร กับระบบ National Single 
Window (NSW) แบบ Real Time 
  3.1 วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติและกรมศุลกากรที่ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน NSW 
  3.2 พัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล และทดสอบการเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลผ่าน NSW 
  3.3 พัฒนาการเก็บข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งจัดท าการสรุปวิเคราะห์ผลการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
  3.4 จัดหาระบบ Security ให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน ICT 
  3.5 จัดหา License ที่ใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน NSW 

 4. ระบบสามารถรองรับการจัดท ารายงาน สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล การน าเข้า-ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี เพ่ือการตรวจสอบก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์และ
รังสี 
  4.1 วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลใบอนุญาตของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  4.2 พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล การท ารายงาน สรุปผลการออกใบอนญาตฯ 
  4.3 พัฒนาการแสดงผลของชุดข้อมูลในรูปแบบ API และเก็บรักษาข้อมูล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการน าเข้า-ส่งออก จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอ านวยความสะดวกด้านการก ากับดูแล การค้า การใช้ประโยชน์ และการลงทุนด้วยระบบดิจิทัล ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี ผ่านระบบ NSW (แบบไร้เอกสาร) 
รวมทั้งลดขั้นตอนการด าเนินงานและเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะได้รับข้อมูล
เชิงสถิติในการน าเข้า-ส่งออก แบบ Real time ซึ่งจะช่วยในการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศไทย 

 
 



 4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

หน่วยงาน 
งบรายจ่าย 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 
รวมทั้งสิ้น - 3.0000 - - 3.0000 

โครงการ : โครงการพัฒนา
ระบบบริการการเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
National Single Window 
(NSW) 

- 3.0000 - - 3.0000 

 
 



 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 จ าแนกตามหน่วยงาน 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

หน่วยงาน 
งบรายจ่าย 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 
รวมทั้งสิ้น - - - - - 

 
- ไม่มีรายการ - 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 



 6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด จ าแนกตาม
 กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด 

โครงการ - กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยนับ จ านวน 

รวมทั้งสิ้น   3.0000 

เป้าหมายที่ 2 : การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
และการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล 

  3.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2564 (อันดับด้านการค้า
ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) 

  3.0000 

แนวทางที่ 2.1 : พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
กระบวนการน าเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ 

  3.0000 

ตัวชี้วัดที่ 1 : หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G 

  3.0000 

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3.0000 
1.1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   3.0000 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) 

  3.0000 

กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับ
ผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ 
National Single Window (NSW) 

ร้อยละ 80 3.0000 

รายการระดับที่ 1 : ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า-
ส่งออก ผ่านศุลกากรกับระบบ National Single Window 
(NSW) และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับน าเข้า-
ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 

  3.0000 

 



7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 

 
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
เป้าหมายที่ 2 : การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2564 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก 
(Trading Across Border)) 
แนวทางท่ี 2.1 : พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการน าเข้าส่งออก 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ 
NSW ในรูปแบบ B2G 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
National Single Window (NSW) 3,000,000 บาท 
1. งบลงทุน 3,000,000 บาท 
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,000,000 บาท 
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,000,000 บาท 
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,000,000 บาท 

(1) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก ผ่านศุลกากรกับระบบ 
National Single Window (NSW) และปรับลดขั้นตอนการอนุญาต 
ส าหรับน าเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000 บาท 


