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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คํานํา 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและยทุธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียร รวมท้ังการบริหารจัดการดานพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหวาง
ประเทศและมาตรฐานสากล ซ่ึงการติดตามและประเมินผลจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุงรวมกัน
ใหบรรลุเปาหมาย  กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กนผ.) เปน
ผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน จึงไดจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน   

สําหรับขอมูลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในครั้งนี้จะประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญ 
คือ สวนท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดรวมกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของ ปส. 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสวนท่ี 3 การใหขอเสนอแนะจากผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ  

ผลที่ไดรับจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้
จะเปนประโยชนตอผูบริหาร หัวหนาหนวยงานในสังกัด ปส. และบุคลากรภายใน ปส. ในการไดรับทราบถึง 
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของ และสามารถใชเปนขอมูลใน
การสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ (กยผ.กนผ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ ปส. รวมทั้งทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงานโครงการ และหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลประกอบ  
การตัดสินใจของผู้บริหารในการเร่งรัด ผลักดัน สนับสนุนโครงการที่เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกเลิกโครงการที่
ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น น าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานของ ปส. จึงได้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. 
 ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมาย 
และแผนยุทธศาสตร์ ปส. ปี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีตัวชี้วัดร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. รวมทั้งสิ้น 60 ตัวชี้วัด 
และมีโครงการ จ านวน 32 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 109 ,696,800 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 

นอกจากนี้ เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ของ ปส. ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านพิจารณาผลการด าเนินงานโครงการแต่ละโครงการว่า
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
   (1 คะแนน) ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 
  (2 คะแนน)  บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน ควรมีการด าเนินงานเพ่ิมเติม หรือ แก้ไข
   ปรับปรุง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด 
  (3 คะแนน) บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จากการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตัวช้ีวัด รวม สูงกว่า

แผน 
เป็นไป

ตามแผน 
ต  ากว่า
แผน 

ตัวช้ีวัดร่วมกระทรวง 10 7 3 0 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 36 20 8 8 

ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ ปส. 15 9 2 4 

รวม 61 36 13 12 

 
ซ่ึงมีจ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด 

เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า  
1) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) คือ ตัวชี้วัดซึ่งใช้ผลการด าเนินงาน

เดียวกัน ดังนั้น จึงมีประเด็นที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) อยู่เพียง 3 ประเด็น 
คือ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และตัวชี้วัดเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และ
กฎหมาย 

2) ตัวชี้วัดที่สูงกว่าแผนเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่นับจ านวนผลผลิต (จ านวนครั้ง จ านวนคน จ านวน
เรื่อง) ซึ่งมีตั้งค่าเป้าหมายที่ต่ าเกินกว่าการด าเนินการจริง จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายให้มีจ านวนสูงขึ้น 
โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

และมีจ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย รวมทั้งสิ้ น 12 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณา
รายตัวชี้วัด พบว่า  
 1) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดของงบลงทุน คือ รถปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า ส่งออก 
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ผ่าน National Single Window (NSW) และการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
 2) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มีสาเหตุมาจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถ
ก าหนดจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย เช่น การจัดท ากฎหมายล าดับรอง กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่มีการด าเนินการร่วมกัน 
 3) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มีสาเหตุมาจากการด าเนินงาน
ภายในเป็นรูปแบบคณะท างานซึ่งมีหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 



 

ฉ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 421,357,100 บาท โดยมีผลใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 

เทียบกับแผนรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คิดเป็นสัดส่วน 
ได้ดังนี้ 

 
หน่วย : ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดเบิกจ่ายรวม 275,198,064 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.31 
ของงบประมาณทั้งหมด โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน  219,874,024 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.90 
ของรายจ่ายประจ าทั้งหมดของ ปส. (คิดเป็นร้อยละ 52.18 ของงบประมาณทั้งหมด) และรายจ่ายลงทุน 
จ านวน  55,324,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมดของ ปส. (คิดเป็นร้อยละ 13.13 
ของงบประมาณทั้งหมด) ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย 
มาใช้ในการด าเนินการที่จ าเป็นแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ 
 
 
 

 ไตรมาสที  1 ไตรมาสที  2 ไตรมาสที  3 ไตรมาสที  4 
แผนรายจ่ายประจ า 45.72 65.17 82.86 100.00 
ผลรายจ่ายประจ า 35.05 58.30 76.47 97.90 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน +คงเหลือ  2.10 
แผนรายจ่ายลงทุน 19.80 37.22 76.64 100.00 
ผลรายจ่ายลงทุน 0.37 0.67 15.61 28.12 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน +คงเหลือ 71.89 
แผนรวม 33.61 52.11 79.95 100.00 

ผลเบิกจ่ายรวม 18.86 31.39 48.05 65.31 
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน +คงเหลือ 34.69 
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รวม 421,357,100 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส. 
 ปส. มีโครงการทั้งหมด 32 โครงการ (ไม่รวมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี) 
ได้รับงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน 109,696,775 บาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 24,031,875 บาท 
และรายจ่ายลงทุน จ านวน  85,664,900 บาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

หน่วย: บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ สรุปได้ว่า ในภาพรวมงบประมาณโครงการ มีการเบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น

ร้อยละ 69.05 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.82 
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และมีงบประมาณโครงการคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.14 ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด เมื่อจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย เห็นได้ว่า รายจ่ายประจ ามีงบประมาณคงเหลือ 
คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าของโครงการ และรายจ่ายลงทุน มีงบประมาณคงเหลือ 
คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนของโครงการ 

โดยรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีการก่อหนี้ผูกพันและกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว จ านวน 3 รายการ คือ 

- ปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1,937,952.40 บาท 
- รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 27,900,000 บาท 
-ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า -ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ National Single Window (NSW) 

และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับน าเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ จ านวน 920,000 บาท 
 

 ทั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ ได้มีการน าไปใช้ในกิจกรรมเร่งด่วนที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนราชการต่อไป  
 
 
 
 

เบิกจ่าย
69.05%

คงเหลือ
10.14%

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายประจ า)

0.18%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายลงทุน)

20.64%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างด าเนินการ
20.82%

รวม 109,696,775 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
รายโครงการ พบว่า ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน โครงการส่วนใหญ่มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน และในจ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนปฏิบัติงาน น้อยกว่า ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
BNCT และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (กตส., กอญ.) เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับแผนการขออนุญาตก่อสร้างที่ถูก เลื่อนออกไปส าหรับการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผลให้ ปส. ต้องยกเลิกการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ ตลอดจนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการใน
ทุกขัน้ตอน ดังนั้น เพ่ือให้การก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในช่วงการก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการก ากับดูแลใน
ระหว่างการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของประเทศยังขาดองค์ความรู้ทาง เทคนิคที่ครบถ้วน
ทั้งในด้านความปลอดภัยทางรังสีและนิวตรอน รวมถึงความแข็งแรงทนทานของโครงสร้างของสถานประกอบการ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของคอนกรีตที่เหมาะสม
จึงตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการทางรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานประกอบการทางรังสีที่มีการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคแบบเชิงเส้น (Linear accelerator) ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะถูกน ามาใช้ในประเทศมากขึ้นในอนาคต ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิจัยในการวิเคราะห์ส่วนผสมของคอนกรีตในการก่อสร้าง
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (ผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 30) 

 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. โดยมีเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) (นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย) เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงานแต่ละกอง และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวนรวมทั้งสิ้น 61 คน และได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานรายโครงการ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป โดยมีสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนผลการด าเนินงานโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 32 โครงการ มีสัดส่วนโครงการที่ได้
คะแนน ดังนี้ 
 

 
 

 
 นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง ลปส. ได้สั่งการผู้รับผิดชอบโครงการให้
ด าเนินการเพิ่มเติม โดยมีข้อเสนอแนะส าคัญ เช่น 
 1) โครงการจะต้องมีการวิเคราะห์ว่า หน่วยงานใดคือผู้ใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของโครงการ 
หรือ จะมีการน าผลการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการวิจัยและพัฒนา 
 2) ควรมีการจัดท ารายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/ผลงานวิจัย  
 3) เร่งด าเนินการจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติต่างๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานใน ปส. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   
ผลการวิเคราะห์จากผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานโครงการ 

จากการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ และการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้ดังนี้  

ประสิทธิภาพ  
 จากข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 ต้องมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 
จึงเห็นได้ว่า โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่าย แต่เมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตเป็นไปตามที่ก าหนด
โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
 ประสิทธิผล 
 จากข้อมูลการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ถึงแม้บางกิจกรรมจะล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ แต่ก็สามารถเร่งรัดด าเนินการตามแผนได้  ทั้งนี้  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ระดับผลผลิต  และการก าหนด
ตัวชี้วัดของผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จในเชิงการใช้ประโยชน์
จากกิจกรรมได้ เช่น ตัวชี้วัดการนับจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือ การนับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 นอกจากนี้ การก าหนดกิจกรรมบางกิจกรรมมีลักษณะที่กว้างเกินไป ท าให้ไม่สามารถเข้าใจ
วัตถุประสงค์หรือวิธีการด าเนินการได้ หรือมีลักษณะที่แคบเกินไป ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการก าหนดกิจกรรมที่เป็นลักษณะขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้การวัดผลผลิตของกิจกรรมไม่สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี ยงระดับองค์การ (ความเสี ยงด้านยุทธศาสตร์) 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้มีการประชุมร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์) เพ่ือจัดท า
แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ ปส. ได้มติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เห็นชอบให้
การติดตามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นปัจจัยเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์ โดยมีระดับความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจาก ปส. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการด าเนินงานโครงการเป็นรายเดือน แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ
ยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส.  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้มีกิจกรรมบริหารความเสี่ยงในปัจจัยการติดตามผลส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับมาตรการติดตามผลการด าเนินงานของ ปส. 
 2) หากมีความจ าเป็น ให้มีการปรับแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์และปัญหา-อุปสรรค หลังจากไตรมาสที่ 2 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ 
สามารถจัดท าข้อเสนอแนะใน 3 มิติ ได้ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโครงการ สื่อสาร
และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและผู้ประสานงานอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหา น าไปสู่การบรรลุผล 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการในภาพรวม

มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ   
เชิงบริหาร 

• ควรเขียนโครงการให้ชัดเจน ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบให้ชัดเจน 
และพิจารณาถึงหน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง

ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้

ข้อเสนอแนะ 
เชิงปฏิบัติงาน 

• เผยแพร่และสร้างความเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ค าแนะน าในการเขียนโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งออกแบบระบบ
การติดตามผลการด าเนินงานที่ง่ายต่อการรายงานผล และการเรียกใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะต่อ
กลุ่มนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์
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แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้
การด าเนินโครงการและตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของ ปส. โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 
กระบวนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 

การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่าย
งบประมาณของ ปส. 

การติดตามและประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

1. หน่วยงานในสังกัด ปส. รายงานผล 
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด การด าเนินงานโครงการ
ทุกวันสิ้นเดือน ผ่านทางระบบงานติดตามและ
ประเมินท่ี Url: 
http://164.115.26.49/EGA_OAEP/ หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นท่ี กยผ. ก าหนด  
2. ใหส้ านักเลขานุการกรม (สลก.) รายงานผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และสถานะการจัดซื้อจัด
จ้าง งบลงทุน ให้ กยผ. ภายในวันท่ี 1 ของเดือน
ถัดไป 
3. ให้มีการประชุมคณะท างานเร่งรัดตดิตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นรายไตรมาส 

1. จัดท ารายงานความก้าวหน้าเมือ่สิ้นปีงบประมาณ 
เพื่อเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในรอบปีกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิ
ความส าเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
2. เมื่อโครงการสิ้นสดุ ให้จัดรายงานฉบับสมบรูณ์ 
(Final Report) เสนอผู้บริหาร ปส. ภายใน 45 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให ้กยผ. รวบรวมน า
เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ปส. 



 

1 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
(กยผ.กนผ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ซึ่งในการบริหารงาน
ที่ประสบความส าเร็จนั้น เป็นส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการน าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้
บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ปส. จึงจ าเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานต่างๆ ของ
หน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
 กำรติดตำม (Monitoring) เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้งบประมาณ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องที่ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ กำรประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดและวิเคราะห์ความส าเร็จ
ในการด าเนินงานจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ในแต่ละระดับ รวมถึงน าเสนอข้อมูลต่อหน่วยงาน 
ดังนั้น มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผน
งาน/โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น 
สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร  
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานของ ปส. เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติและการพัฒนาปรับปรุงงานของ ปส. ต่อไป จึงได้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. 
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1.2 วัตถุประสงค์  
 
 1) เพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของ ปส.   
 2) เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงานโครงการและการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปส. 
 3) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 4) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการเร่งรัด ผลักดัน สนับสนุนโครงการที่เกิดประโยชน์ 
ตลอดจนยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 
 
1.3 ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหำ 
 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตาม
กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ ปส. ปี พ.ศ. 2560 - 2564  
 
  1) ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ของ ปส. 
 
  ปส. เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุด ทั้งกับผู้ใช้ ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้านการก ากับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 
  พันธกิจ 
  1. ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
  2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัย 
  4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
  5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่ประชาชน 



 

3 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำน 
  1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
3. ก ากับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการก ากับดูแล

ความปลอดภัย และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
6. ประสานและด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

และด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

  ยุทธศำสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 - 2564 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
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รูปที่ 1.1 โครงสร้ำงหน่วยงำนตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 
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  2) ข้อมูลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการ 32 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 109,696,800 บาท 
ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีรายชื่อโครงการและงบประมาณ 
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

     หน่วย : บาท 

ล ำดับ โครงกำร 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

รำยจ่ำย
ประจ ำ 

รำยจ่ำย
ลงทุน 

รวม 

  รวมท้ังสิ้น   23,661,875 86,034,900 109,696,775 

1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

กตส. 1,190,000 5,900,000 7,090,000 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

กตส. - 39,100,000 39,100,000 

3 โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรก 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 

กตส. 20,000 1,963,800 1,983,800 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการ
เชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 

กตส. - 9,778,500 9,778,500 

5 โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิค
การเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ส าหรับงาน
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

กตส. 650,000 - 650,000 

6 โครงการเตรียมความพร้อมก ากับดูแลเทคโนโลยี
นิ ว เคลี ยร์ แห่ งอนาคต (Nuclear Fusion, Proton 
Therapy, BNCT และ New Research Reactor) 

กตส. - 50,000 50,000 

7 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยี 
เครื่ องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  BNCT และเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

กอญ. 
กตส. 

1,241,200 - 1,241,200 

8 โครงการประเมินความปลอดภยัของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย 

กอญ. 400,000 - 400,000 

9 โครงการพัฒนาระบบบริการการเ ช่ือมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) 

กอญ. - 940,600 940,600 

10 โครงการเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

กอญ. 307,870 - 307,870 

11 โครงการพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ทั่วประเทศ 

กอญ. 595,000 - 595,000 

12 โครงการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร ์

กพม. 170,000 - 170,000 

13 โครงการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย 
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

กพม. 1,275,000 263,000 1,538,000 
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ล ำดับ โครงกำร 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

รำยจ่ำย
ประจ ำ 

รำยจ่ำย
ลงทุน 

รวม 

14 โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจาก 
เครื่ องปฏิกรณ์นิ ว เคลียร์ วิ จั ยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

กพม 707,000 209,000 916,000 

15 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลยีรแ์ละ
รังสีในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 

กพม. 1,100,000 1,000,000 2,100,000 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี
เพื่อการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับ
สถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในประเทศและ
ข้ามพรมแดน 

กพม. 1,400,000 500,000 1,900,000 

17 โครงการวิ เคราะห์หาตัวบ่ง ช้ีทางชีวภาพเพื่อการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 

กพม. 800,000 - 800,000 

18 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิด 
ไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสี
ภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

กพม. 600,000 - 600,000 

19 โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้น 
โดยปริมาณรังสีระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉัย 

กพม. 850,000 - 850,000 

20 โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่าย 
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

กพม. 500,000 - 500,000 

21 โครงการพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสีเพื่อก าหนด 
ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ 

กพม. 200,000 12,500,000 12,700,000 

22 โครงการพัฒนาการวัดปรมิาณรังสดีูดกลืนในระดับรังสี
รักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร ์

กพม. 100,000 - 100,000 

23 โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออก
ไซค์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า  
ส าหรับการวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 

กพม. 400,000 - 400,000 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
ทดสอบความช านาญการ วั ดปริ ม าณรั ง สี แ ล ะ
กัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล 

กพม. 2,000,000 - 2,000,000 

25 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่การปฏิบัต ิ

กยผ. 715,020 - 715,020 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM) 

กยผ. 1,510,800  1,510,800 

27 โครงการศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

กยผ. 500,000 - 500,000 

28 โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

กยผ. 1,785,000 - 1,785,000 

29 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ กยผ. 1,615,000 - 1,615,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ โครงกำร 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

รำยจ่ำย
ประจ ำ 

รำยจ่ำย
ลงทุน 

รวม 

30 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

กยผ. 1,700,000 - 1,700,000 

31 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

สลก. - 13,460,000 - 

32 โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ า
ภูมิภาค 

ศปส. 1,700,000 - 1,700,000 

 
  3) ข้อมูลตัวช้ีวัด 
    
   (1) ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วย 
งำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คน ปส. 
ลสก. 

135 
135 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ านวนผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

คน ปส. 
กยผ. 
สลก. 

24,000 
18,000 
6,000 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสรา้งความตระหนักด้าน วทน. ของ
ประเทศ 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง ปส. 
กตส. 
กพม. 
กอญ. 

10 
2 
6 
2 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมท้ังพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
ของ วท. 

คะแนน ปส. 
กพร. 

83 
83 

ตัวช้ีวัดที่ 16 : จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ เรื่อง ปส. 
กยผ. 

3 
3 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วย 
งำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : เพ่ิมประสิทธิภำพควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือลดควำมเสี่ยงและควำม
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสมีีระบบการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

50 
50 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ปส. 
กพม. 

5 
5 

ตัวช้ีวัดที่ 21 : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับการพัฒนาและรบัรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ ปส. 
กพม. 

2 
2 

 
   (2) ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ มีจ านวน 36 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนอง
เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

80 
80 

โครงกำร : พัฒนำศักยภำพควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบตัิงานระบบตอบสนองต่อ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

80 
80 

กิจกรรม : ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จตามแผน  ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : สถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีเข้ำร่วมใช้งำนระบบ  
National Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของสถานปฏบิัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ท่ีร่วมใช้งานระบบ 
National Single Window (NSW) 

ร้อยละ 
 

ปส. 
กอญ. 

100 
100 

โครงกำร : พัฒนำระบบบริกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ National Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนรายการการด าเนินการผ่านระบบ National Single Window 
(NSW) 

รายการ 
 

ปส. 
กอญ. 

450 
450 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบกำรและกำรเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National 
Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน  
และโลจสิติกส์ ด้านวัสดุกัมมันตรังส ี

ร้อยละ 
 

ปส. 
กอญ. 

80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : กำรบังคับใช้กฎหมำยภำยใต้ พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ปส. 
กตส. 

2 
2 

โครงกำร : เพ่ิมศักยภำพกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

ตัวช้ีวัดที ่8 : ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถานปฏบิัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 

กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมำยให้มปีระสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จตามแผน ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ข้อเสนอแนะ นโยบำย แผนและมำตรกำร สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบยีบและนโยบายด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 
กอญ. 

80 
80 
80 

ผลผลิต : กำรผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 11 : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่ไดร้ับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

เรื่อง 
 
 

ปส. 
กยผ. 
กกม. 

10 
8 
2 

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบำย แผน และมำตรกำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจดัการด้านนิวเคลียร์
และรังส ี
 

เรื่อง ปส. 
กยผ. 
กกม. 

7 
5 
2 

กิจกรรม : สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นนิวเคลยีรแ์ละรังสี กิจกรรม ปส. 
กยผ. 

320 
320 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และประชำชน  
มีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละของหน่วยงานท่ีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังส ี
ที่ไม่เกิดอุบตัิเหตุทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 

100 
100 
100 

ผลผลิต : กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละความส าเรจ็ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 16 : รายการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี รายการ ปส. 
กอญ. 
กตส. 

2,200 
2,000 
200 

กิจกรรม : สนับสนุนกำรก ำกับดแูลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนวิเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 17 : รายการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภยัการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังส ี

รายการ ปส. 
กพม. 

1,500 
1,500 

กิจกรรม : เฝ้ำระวังและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
 

ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80  

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์ เรื่อง ปส. 
กพม. 
กตส. 

5 
3 
2 

โครงกำร : วิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัย 
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 20 : ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 21 : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้านวิจัย
และพัฒนา 

ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภำพในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม 

ตัวช้ีวัดที่ 22 : ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนาแผนการก ากับดูแลความปลอดภัย 
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 

80 
80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ระบบกำรเฝ้ำระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีได้มำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กพม. 

80 
80 

โครงกำร : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม ระงับ และบรรเทำผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงนิวเคลียร์และ
รังสีข้ำมพรมแดน 

ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ านวนระบบ รายการ เกณฑม์าตรฐาน ด้านการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์ 
และรังสี ทีไ่ดร้ับการพัฒนา 
 

รายการ ปส. 
กพม. 
กตส. 

3 
2 
1 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนำระบบเฝ้ำระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 25 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนด าเนินงาน ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : มำตรวิทยำทำงรังสีของประเทศได้มำตรฐำน 

ตัวช้ีวัดที่ 26 : จ านวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ขอบข่าย ปส. 
กพม. 

1 
1 

โครงกำร : พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีในระดับปฐมภมูิ 

ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนระบบวัดปรมิาณรังสี/กมัมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ ระบบ ปส. 
กพม. 

1 
1 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภำพด้ำนมำตรวิทยำรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 28 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังส ี ร้อยละ ปส. 
กพม. 

80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : กำรปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
เพ่ือให้บริกำรด้ำนภำคกำรผลิต สังคม และชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 29 : จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรงัสี อาคาร ปส. 
สบค. 

0 
0 

โครงกำร : ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

ตัวช้ีวัดที่ 30 : ร้อยละความส าเรจ็ของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี ร้อยละ ปส. 
สบค. 

75 
75 

กิจกรรม : ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 31 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการด าเนินงาน 1 ปี 
 

ร้อยละ ปส. 
สบค. 

100 
100 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ประชำชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนควำมปลอดภัยของพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 32 : ร้อยละของการมีทศันคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

ผลผลิต : ประชำชนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนนิวเคลยีร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 33 : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

กิจกรรม : เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภยัทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 34 : บุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพดา้นนิวเคลียร์และรังส ี คน ปส. 
กยผ. 

300 
300 

 
 



 

12 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : ส่งเสริมควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 35 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดา้นนิวเคลียร์และรังส ี คน ปส. 
กยผ. 
สลก. 

24,000 
18,000 
6,000 

ตัวช้ีวัดที่ 36 : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ครั้ง ปส. 
กยผ. 

900 
900 

 
   (3) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส. มีจ านวน 15 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 

2562 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

เป้ำประสงค์ที่ 1  ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จในการจัดท ากฎหมายที่ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
สามารถบังคับใช้ได้ 

ร้อยละ ปส. 
 

100 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลความปลอดภัย 
สถานประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสี ตามมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 

80 
80 
80 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน ร้อยละ ปส. 
กยผ. 
สลก. 

80 
80 
80 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ ปส. 80 
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  

ตำม พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนร่างกฎหมายล าดับรองที่จัดท าแล้วเสร็จ เรื่อง ปส. 21 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
และกำรเฝ้ำระวังภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม ISO/IEC ตามแผน 
ที่ก าหนด 

เรื่อง ปส. 
 

100 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
และกำรใช้ประโยชนจ์ำกกำรใชพ้ลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ความส าเร็จของการจัดท า Specific job description ทั้งองค์กรตามแผนที่ก าหนด แผน ปส. 
กยผ./ 
สลก. 

100 
100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 

2562 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการด าเนินการตามแผน เรื่อง ปส. 

กตส. 
กอญ. 
กพม. 

3 
1 
1 
1 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จในการท า MOU/การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกที่น าไปสู่ 
การปฏิบัติ 

ร้อยละ ปส. 80 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวดัที่ 10 : จ านวนความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น 

เรื่อง ปส. 
กยผ. 
กพม. 
กตส. 

7 
3 
2 
2 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยัจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
ของพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับ 
การถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : จ านวนองค์ความรู้/หลักสูตร/กิจกรรม ที่จัดเก็บ/ถ่ายทอด เรื่อง ปส. 

กยผ. 
20 
20 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : จ านวนบุคลากรภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน ปส. 
กยผ. 

 

300 
300 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ านวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 

ครั้ง ปส. 
กยผ. 

900 
900 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1.3.2 ขอบเขตของทฤษฎี 
 
  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดส าคัญของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับความส าเร็จของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบพร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ 
  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของโครงการที่
ก าลังด า เนินอยู่  โครงการที่แล้ว เสร็จ  แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ 
ซึ่ งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือ การประเมินความสอดคล้อง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน 
ผลการประเมินจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การตัดสินใจ
ที่ดีข้ึนในอนาคต 
  ในปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐ ใช้วิธีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management : RBM) ซึ่งเป็นวิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผล
การปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ท าให้ผู้บริหารทราบ
ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เป็นการควบคุมทิศทาง       
การด าเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
  ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ คือ กิจกรรมที่เกิดจากการท างานได้ผลผลิต (Outputs) ตามเป้าหมายและ
เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
หรือเป็นทีพึ่งพอใจ  
 
 

รูปที่ 1.2 ผังควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรกับประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธภิำพ (Efficiency) 
Short-term View 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 
Long-term View 

ควำมยั่งยืน 
(Ecological) 

เป้ำหมำย 
(Goals)

ปัจจัย
น ำเข้ำ 
(Input)

กระบวนกำร
บริหำร 

(Process)

ผลผลิต 
(Output)

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณว่า
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ มีปัญหา-อุปสรรคใด และเสนอให้
ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน ส าหรับการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณในครั้ งนี้ จึงมุ่งเน้นการประเมิน
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และประเมินประสิทธิผล
การด าเนินงาน (Output ) เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Goal ) โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานและตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรม  
  นอกจากนี้ เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญของ ปส. ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านพิจารณาผลการด าเนินงานโครงการแต่ละ
โครงการว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
   (1 คะแนน) ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 
  (2 คะแนน)  บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน ควรมีการด าเนินงานเพ่ิมเติม หรือ แก้ไข
   ปรับปรุง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด 
  (3 คะแนน) บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
 
  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
  ส าหรับผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) จะสามารถวัดได้เมื่อโครงการสิ้นสุด 
โดยอาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะเห็นผล คณะผู้จัดท าจึงยังไม่น ามาประเมินในครั้งนี้   
   
1.4 ค ำนิยำม 
 
 แผนปฏิบัติรำชกำร หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติ
ในเดือนตุลาคม 2561 
 
 แผนปฏิบัติงำน หมายถึง แผนการด าเนินงานของโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีงบประมาณ 
 
 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562  หมายถึง แผนการด าเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บท (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  โดย ปส. มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นรายไตรมาส และ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดังนี้ 
 

ประเภทงบประมาณ เป้าหมาย 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ภาพรวม (ร้อยละ) 33.61 52.11 79.95 100 

รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 45.72 65.17 82.86 100 

รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 19.80 37.22 76.64 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
 ปส. มีการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน และจัดท าเอกสารตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และมีการรายงานผลให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส านักงบประมาณ 
และผู้บริหาร ปส. ทราบเป็นรายไตรมาสและรายเดือน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
เร่งรัดการด าเนินงาน รวมทั้งสามารถรับทราบปัญหา อุปสรรค ซึ่งน ามาสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดเป้าหมายไว้  
  
2.1 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 

ปส. มีตัวชี้วัดร่วมกระทรวงฯ จ านวน 10 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน %  

ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ านวนบุคลากรที่ท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สลก. 135  
คน 

แผน 135 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 135 100.00  

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ านวนผู้เข้ารับ 
การถ่ายทอดความรู้และเรยีนรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

รวม 24,000 
คน 

แผน   24,000  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล  53,724  223.85 

 

กยผ. 18,000 
   

แผน   18,000  100.00  
 

ผล 43,541 241.89 
 

ศปส. 6,000 
 

แผน      6,000  100.00  
 

ผล  10,183  169.72 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการสร้างความตระหนกั 
ด้าน วทน.ของประเทศ 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน      80.00  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 97.81 122.26 

 

ตัวช้ีวัดที ่10 : จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์
และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

รวม 10  
เรื่อง 

แผน           10  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 16 160.00  

 

กตส. 2 
 

แผน             2  100.00  
 

ผล 3 150.00  
 

กพม. 
 

6 
 

แผน             6  100.00  
 

ผล 8 133.33  
 

กอญ. 2 
 

แผน 2 100.00  
 

ผล 5 250.00  
 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละการน าแผน/
นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์      
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 
 
 
 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 83 103.75 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน %  

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ วท. 

กพร. 83  
คะแนน 

แผน           83  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล           86 100.00  

 

ตัวช้ีวัดที่ 16 : จ านวนเรื่องที่เกิดจาก  
การสร้างความร่วมมือด้าน วทน.  
ระหว่างประเทศ 

กยผ. 3  
เรื่อง 

แผน 3 100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 4 133.33  

 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละของ 
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร์และ
รังสีมีระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

กตส. ร้อยละ 
50 

แผน 50 100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 100 200.00 

 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

กพม. 
 

ร้อยละ  
5 

แผน 5 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 5 100.00  

 

ตัวช้ีวัดที่ 21 : จ านวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

กพม. 2  
รายการ 

แผน 2 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 2 100.00  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 
 ปส. มีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จ านวน 36 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพการเตรยีมความพร้อม
ตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภยั 
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

กตส. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 95 118.75 

 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานระบบตอบสนอง
ต่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี

กตส. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 100 125.00 

 

กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน  กตส. ร้อยละ 

100 
แผน         100  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 90 90.00 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเข้าร่วมใช้งานระบบ National Single Window (NSW) 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังส ี
ที่ร่วมใช้งานระบบ National Single 
Window (NSW) 

กอญ. ร้อยละ 
100 

แผน         100  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 18.68 18.68 

 

โครงการ : พัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนรายการ 
การด าเนินการผา่นระบบ National 
Single Window (NSW) 

กอญ. 450
รายการ 

แผน   450  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 291 64.67 

 

กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับ 
ระบบ National Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาการให้บริการน าเข้า - ส่งออก  
น าผ่าน และโลจิสติกส์ดา้นวัสดุ
กัมมันตรังส ี

กอญ. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 45 56.25 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละของการตรวจสอบ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น 

กตส. ร้อยละ 2 แผน 2 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 5.91 295.50 

 

โครงการ : เพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละความส าเร็จ 
ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ 
ทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่ก าหนด 

กตส. ร้อยละ 
100 

แผน         100  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 101.59 101.59 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผน 

กตส. ร้อยละ 
100 

แผน   100  100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 100 100.00 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเรจ็ในการ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

รวม ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 95 118.75 

 

กยผ. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 110 137.50 
 

กอญ. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 80 100.00 
 

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที ่11 : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัต ิ

รวม 10  
เรื่อง 

แผน  10  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 23 230.00 

 

กยผ. 8 แผน 8 100.00 
 

ผล 15 187.50 
 

กกม. 2 แผน 2 100.00 
 

ผล 8. 400.00 
 

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ข้อเสนอแนะนโยบาย 
แผน และมาตรการเพื่อการบริหาร
จัดการดา้นนิวเคลียร์และรังส ี

รวม 7  
เรื่อง 

แผน  7  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  22  314.29 

 

กยผ. 5 แผน  5  100.00 
 

ผล 21 420.00 
 

กกม. 2 แผน  2  100.00 
 

ผล 1 50.00 
 

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 13 : กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลยีร์และรังส ี

กยผ. 320 
กิจกรรม 

แผน  320  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 292 91.25 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชน มคีวามมั่นใจในการก ากับดูแลความปลอดภัย 
ด้านนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที ่14 : ร้อยละของหน่วยงาน 
ที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังส ี
ที่ไม่เกิดอุบตัิเหตุทางนิวเคลียร์และรังส ี

รวม ร้อยละ 
100 

แผน 100 100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 100 100.00 

 

กตส. 100 แผน 100 100.00 
 

ผล 100 100.00 
 

กอญ. 100 แผน 100 100.00 
 

ผล 100 100.00 
 

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ 
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน 
ให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 

กตส. ร้อยละ 
100 

แผน  100  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 102 101.59 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที ่16 : รายการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

รวม 2,200 
รายการ 

แผน  2,200  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  2,826  128.45 

 

กอญ. 2,000 แผน  2,000  100.00 
 

ผล  2,379  118.95 
 

กตส. 200 แผน 200 100.00 
 

ผล 447 223.50 
 

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลังงานนวิเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 17 : รายการสนับสนุน 
การก ากับดูแลความปลอดภยัการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

กพม. 1,500 
รายการ 

แผน  1,500  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  3,558  237.20 

 

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวช้ีวัดที ่18 : ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังส ี

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 100 125.00 

 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัย จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : จ านวนผลงานวิจยั 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

รวม 5 เรื่อง แผน  5  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 7 140.00 

 

กพม. 3 แผน 3 100.00 
 

ผล 5 166.67 
 

กตส. 2 แผน 2 100.00 
 

ผล 2 100.00 
 

โครงการ : วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที ่20 : ร้อยละของผลงานวิจัย
และพัฒนาท่ีบรรลตุามเป้าหมายที่
ก าหนด 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 88.33 110.42 

 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 76.67 95.83 
 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวช้ีวัดที ่21 : ร้อยละของกิจกรรม 
ที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย
ตามแผนด้านวิจัยและพัฒนา 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 100 125.00 

 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม 

ตัวช้ีวัดที ่22 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ในการพัฒนาแผนการก ากับดูแล 
ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล  80  100.00 

 

กตส. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล  30  37.50 
 

กอญ. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล  100  125.00 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ระบบการเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังส ี

กพม. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 60 75.00 

 

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และ
รังสีข้ามพรมแดน 

ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ านวนระบบรายการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการพัฒนา 

รวม 3  
รายการ 

แผน  3  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 5 166.67 

 

กพม. 2 แผน  2  100.00 
 

ผล  4  200.00 
 

กตส. 1 แผน  1  100.00 
 

ผล  1  100.00 
 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 25 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนด าเนินงาน 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  97  120.94 

 

กพม. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 99 123.13 
 

กตส. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 95 118.75 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดที่ 26 : จ านวนขอบข่าย
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 

กพม. 1 
ขอบข่าย 

แผน 1 100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 1 100.00 

 

โครงการ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภมูิ 
ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนระบบวดัปรมิาณ
รังสี/กัมมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับ 
ปฐมภูม ิ

กพม. 1  
ระบบ 

แผน  1  100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 1 100.00 

 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 28 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังส ี
 
 
 

กพม. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 80 100.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี  

เพ่ือให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 29 : จ านวนโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังส ี

สบค. - แผน - - เป็นไปตามแผน 
ผล - - 

 

โครงการ : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดที่ 30 : ร้อยละความส าเรจ็ของ
การก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการนิวเคลียร์
และรังส ี

สบค. ร้อยละ 
75 

แผน  75  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 46.97 62.62 

 

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 31 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนการด าเนินงาน 1 ปี 

สบค. ร้อยละ 
100 

แผน  100  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 46.97 46.97 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ 
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 32 : ร้อยละของการมีทศันคติ
ที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภยั 
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  94.08  117.60 

 

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 33 : ร้อยละของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรงัสี 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  90.64  113.30 

 

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 34 : บุคลากรทีไ่ดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร ์
และรังส ี

กยผ. 300  
คน 

แผน  300  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  2,173  724.33 

 

กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที ่35 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดา้น
นิวเคลียร์และรังส ี

รวม 24,000 
คน 

แผน  24,000  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  51,551  214.80 

 

กยผ. 18,000 แผน  18,000  34.92 
 

ผล  41,368  229.82 
 

สลก. 6,000 แผน 6,000 14.50 
 

ผล 10,183 169.72 
 

ตัวช้ีวัดที่ 36 : การเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ความรูเ้กี่ยวกับพลงังาน
นิวเคลียร์และรังส ี

กยผ. 900 ครั้ง แผน 900 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  3,372  374.67 
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2.3 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ ปส. 
  ปส. มีตัวชี้วัดตามตามยุทธศาสตร์ ปส. จ านวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน %  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์ที ่1  ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จในการจดัท า
กฎหมายที่ครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถบังคบัใช้ได้ 

กกม. ร้อยละ 
100 

แผน 100 100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 14.89 14.89 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จของ
การก ากับดูแลความปลอดภยั 
สถานประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตามมาตรฐานท่ีกฎกระทรวงก าหนด 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 100.79 125.99 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 135 169.11 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จใน 
การจัดท าแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนา 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล  40  50.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนร่างกฎหมายล าดับรองที่
จัดท าแล้วเสร็จ 

รวม 47 เรื่อง แผน 47 100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล  47  100.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความปลอดภัยและการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ให้ได้มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดที ่6 : ความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงานตาม ISO/IEC  
ตามแผนที่ก าหนด 

รวม 
 

100 แผน  100  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 95 95.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ 
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ความส าเร็จของการจัดท า
Specific job description ทั้งองค์กร
ตามแผนที่ก าหนด 

สลก. ร้อยละ 
100 

แผน 100 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 100 100.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับ 
การด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 

รวม 3 เรื่อง แผน  3  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 5 166.67 

 

กตส. 1 แผน 1 100.00 
 

ผล 1 0.00 
 

กอญ 1 แผน 1 0.00 
 

ผล 0 0.00 
 

กพม. 1 แผน 1 400.00 
 

ผล 4 0.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน %  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท้ังภายในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จในการ
ท าMOU/การเข้าร่วมเป็นภาคสีมาชิกท่ี
น าไปสู่การปฏิบตั ิ

รวม ร้อยละ  
80 

แผน 80 100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล  74  92.50 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : จ านวนความร่วมมอื 
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเพิม่ขึ้น 

รวม 7  
เรื่อง 

แผน 7 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 8 114.29 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังส ี
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ดา้น
นิวเคลียร์และรังสี  

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 90.64 113.30 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวช้ีวัดที่ 12 : จ านวนองค์ความรู้/
หลักสตูร/กิจกรรม ท่ีจัดเก็บ/ถ่ายทอด 

กยผ. 20  
เรื่อง 

แผน 20 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 70 350.00 

 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : จ านวนบุคลากรภายนอก
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

กยผ. 300  
คน 

แผน  300  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  2,041  680.33 

 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ านวนครั้งของการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลยีร์และรังส ี

กยผ. 900  
ครั้ง 

แผน 900 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  3,346  371.78 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ที่มีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 97.81 122.26 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงฯ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ ปส. ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารภาคผนวก ก. 
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2.4 สรุปผลตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  
 จากข้อมูลข้างต้นน ามาสรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด รวม สูงกว่าแผน 
เป็นไปตาม

แผน 
ต่ ากว่าแผน 

ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง 10 7 3 0 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 36 20 8 8 
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส. 15 9 2 4 

รวม 61 36 13 12 

 
 2.4.1 ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) 
   
 มีจ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด 
แบ่งเป็น 
 - ตัวชี้วัดรว่มกระทรวง   จ านวน  2 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  จ านวน  7 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  3 ตัวชี้วัด 
  
 โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มีผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 200 ขึ้นไป ดังนี้ 

ตัวชี้วัด แผน/ผล 
ตัวชี้วัดร่วม อว.  
ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

แผน :   24,000  
ผล   :   53,724 
คิดเป็นร้อยละ  223.85 

ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผน :   50  
ผล   :   100 
คิดเป็นร้อยละ  223.85 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้น แผน :   2 

ผล   :   5.91 
คิดเป็นร้อยละ  295.50 

ตัวชี้วัดที่ 11 : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีทีไ่ด้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

แผน :   10 
ผล   :   23 
คิดเป็นร้อยละ  230 

ตัวชี้วัดที่ 12 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบรหิารจัดการ 
ด้านนิวเคลยีร์และรังส ี

แผน :   7 
ผล   :   22 
คิดเป็นร้อยละ  314.29 
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ตัวชี้วัด แผน/ผล 
ตัวชี้วัดที่ 17 : รายการสนับสนุน 
การก ากับดูแลความปลอดภยัการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

แผน :  1,500 
ผล   :  3,558 
คิดเป็นร้อยละ  237.20 

ตัวชี้วัดที่ 34 : บุคลากรที่ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร ์
และรังส ี

แผน :   300 
ผล   :   2,173 
คิดเป็นร้อยละ  724.33 

ตัวชี้วัดที่ 35 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลยีร์และรังส ี แผน :  24,000  
ผล   :  51,551 
คิดเป็นร้อยละ  214.80 

ตัวชี้วัดที่ 36 : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี แผน :   900 
ผล   :   3,372 
คิดเป็นร้อยละ  374.67 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  
ตัวชี้วัดที่ 12 : จ านวนองค์ความรู้/หลักสูตร/กิจกรรม ท่ีจดัเก็บ/ถ่ายทอด แผน :  20 

ผล   :  70 
คิดเป็นร้อยละ  350.00 

ตัวชี้วัดที่ 13 : จ านวนบุคลากรภายนอกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ แผน :  300 
ผล   :  2,041 
คิดเป็นร้อยละ  680.33 

ตัวชี้วัดที่ 14 : จ านวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

แผน :  900 
ผล   :  3,346 
คิดเป็นร้อยละ  371.78 

  
 เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า  
 1) ตัวชี ้ว ัดที ่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) ส่วนใหญ่ คือ 
ตัวชี้วัดซึ่งใช้ผลการด าเนินงานเดียวกัน ดังนี้ 
 1.1 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 1.2 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี  
 1.3 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย  
    
  ดังนั้น จึงมีประเด็นที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) ส่วนใหญ่อยู่เพียง 
3 ประเด็นข้างต้น 
 2) ตัวชี้วัดที่สูงกว่าแผนเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่นับจ านวนผลผลิต (จ านวนครั้ง จ านวนคน 
จ านวนเรื่อง) ซึ่งมีการตั้งค่าเป้าหมายที่ต่ าเกินกว่าการด าเนินการจริง จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายให้มี
จ านวนสูงขึ้น โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
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 2.4.2 ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 มีจ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 
 - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  จ านวน  8 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  4 ตัวชี้วัด 
 
 โดยมีสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 ตัวชี้วัด แผน/ผล สาเหตุ 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ    
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผน (กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี) 
 

แผน : 100  
ผล : 90 
คิดเป็นร้อยละ 90  

รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี เบิกจ่ายแลว้ จ านวน 1 งวด 
คงเหลือจ านวน 1 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของสถานปฏบิัติการ 
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ร่วมใช้งานระบบ 
National Single Window (NSW) 

แผน : 100  
ผล : 18.68 
คิดเป็นร้อยละ 18.68 

ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเขา้- ส่งออก วสัดุกมัมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์ ผ่าน National Single Window 
(NSW) ขัดข้อง มีการเปิดใช้ระบบฯ เมื่อวันท่ี 20 
มิถุนายน 2562 มีหน่วยงานใช้ระบบ จ านวน 57 หน่วยงาน  
ใบแจ้งข้อเท็จจริง จ านวน 291 ใบ จากจ านวนสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีในการก ากบัดูแลของ ปส. 
ทั้งหมด จ านวน 305 หน่วยงาน และเป้าหมายใบแจ้ง
ข้อเท็จจริง จ านวน 450 ใบ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนรายการ 
การด าเนินการผา่นระบบ National Single 
Window (NSW) 

แผน : 450  
ผล : 291 
คิดเป็นร้อยละ  64.67 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จ 
ในการพัฒนาการให้บริการน าเข้า - ส่งออก  
น าผ่าน และโลจิสติกส์ ด้านวสัดุกมัมันตรังส ี

แผน : 80  
ผล : 45 
คิดเป็นร้อยละ 56.25   
 

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก ผ่าน
ศุลกากร กับระบบ National Single Window 
(NSW) และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับน าเข้า 
- ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลยีร์ เบิกจ่าย
แล้ว จ านวน 2 งวด คงเหลือจ านวน 2 งวด  อยู่
ระหว่างการพัฒนาการเช่ือมโยงขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด (ข้อมูลการขนส่งผ่านระบบ GPS, ข้อมูล
ใบอนุญาต, ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
เป็นต้น) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี  

แผน : 320  
ผล : 292 
คิดเป็นร้อยละ  91.25 

เนื่องจากกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศน้อย
กว่าที่คาดไว ้

ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

แผน : 80  
ผล : 60 
คิดเป็นร้อยละ  75.00 

จ านวนสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสทีี่สามารถใช้ได้ 
จ านวน 14 สถานี จากจ านวน 23 สถาน ี

ตัวช้ีวัดที่ 30 : ร้อยละความส าเรจ็ของ 
การก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการนิวเคลียร์และรังส ี

แผน : 75  
ผล : 46.97 
คิดเป็นร้อยละ  62.62 

ส่งมอบงานแล้วจ านวน 19 งวด  

ตัวช้ีวัดที่ 31 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 
การด าเนินงาน 1 ป ี
 

แผน : 100 
ผล : 46.97 
คิดเป็นร้อยละ  46.97 
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 ตัวชี้วัด แผน/ผล สาเหตุ 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส.   
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จในการจดัท ากฎหมาย
ที่ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
สามารถบังคับใช้ได้  

แผน :  75 
ผล   :  14.89 
คิดเป็นร้อยละ 14.89  

อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณา
ร่างกฎหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนงานด้านการวจิัยและพัฒนา 

แผน :  80 
ผล   :  40 
คิดเป็นร้อยละ  50.00 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะท างานทบทวนประเด็นหัวข้อ
การวิจัยและพัฒนาของ ปส. ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานตาม ISO/IEC ตามแผนที่ก าหนด 

แผน :  100 
ผล   :  95 
คิดเป็นร้อยละ  95 

จัดท าคู่มือคณุภาพด าเนินการเสรจ็แล้ว 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กพร. กยผ. เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จในการท า 
MOU/การเข้าร่วมเป็นภาคสีมาชกิท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

แผน :  80 
ผล   :  74 
คิดเป็นร้อยละ  92.50 

ม ีMOU ที่มีการด าเนินกจิกรรม จ านวน 17 เรื่องจาก 
MOU ที่มีการลงนามจ านวน 23 MOU 

 
 เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า  
 1) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดของงบลงทุน คือ 
รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า - ส่งออก 
วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) และการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
 2) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มีสาเหตุมาจากหน่วยงานภายนอกที่
ไม่สามารถก าหนดจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย เช่น การจัดท ากฎหมายล าดับรอง กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่มีการด าเนินการร่วมกัน 
 3) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มีสาเหตุมาจาก
การด าเนินงานภายในเป็นรูปแบบคณะท างานซึ่งมีหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานโครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 421,357,100 บาท โดยมีผลใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
เทียบกับแผนรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ดังนี้ 

หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2562 ไตรมาส 1 ร้อยละ ไตรมาส 2 ร้อยละ ไตรมาส 3 ร้อยละ ไตรมาส 4 ร้อยละ 

รวม
ทั้งสิ้น 

  

แผน 421,357,100 141,637,600 33.61 219,587,000 52.11 336,881,100 79.95 421,357,100 100.00 

ผล 79,461,519 18.86 132,256,632 31.39 202,463,315 48.05 275,198,064 65.31 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 136,795,967 32.47 

คงเหลือ 9,363,069 2.22 

รายจ่าย
ประจ า 

  

แผน 224,598,500 102,679,200 45.72 146,354,700 65.17 186,094,300 82.86 224,598,500 100.00 

ผล 78,731,721 35.05 130,939,834 58.30 171,747,337 76.47 219,874,024 97.90 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 1,845,782 0.82 

คงเหลือ 2,878,694 1.28 

รายจ่าย
ลงทุน 

  

แผน 196,758,600 38,958,400 19.80 73,232,300 37.22 150,786,800 76.64 196,758,600 100.00 

ผล 729,798 0.37 1,316,798 0.67 30,715,978 15.61 55,324,040 28.12 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 134,950,185 68.59 

คงเหลือ 6,484,375 3.30 

 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดเบิกจ่ายรวม 275,198,064 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.31 ของ
งบประมาณทั้งหมด โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน  219,874,024 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของรายจ่าย
ประจ าทั้งหมดของ ปส. (คิดเป็นร้อยละ 52.18 ของงบประมาณทั้งหมด) และรายจ่ายลงทุน จ านวน  
55,324,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมดของ ปส. (คิดเป็นร้อยละ 13.13 ของ
งบประมาณทั้งหมด) ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย 
มาใช้ในการด าเนินการที่จ าเป็นแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ 
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3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส. 
 
 ปส. มีโครงการทั้งหมด 32 โครงการ (ไม่รวมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี) 
ได้รับงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน 109,696,775 บาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 24,031,875 บาท 
และรายจ่ายลงทุน จ านวน 85,664,900 บาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพและตารางอธิบายได้ตามรูปที ่2.1 
 
รูปที่ 3.1 แผนภูมิรูปภาพแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของโครงการ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามเอกสารภาคผนวก  ข. 
 จากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพและตารางสรุปได้ว่า ในภาพรวมงบประมาณโครงการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
20.82 ของบประมาณโครงการทั้งหมด และมีงบประมาณโครงการคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.14 ของ
งบประมาณโครงการทั้งหมด เมื่อจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย เห็นได้ว่า รายจ่ายประจ า มี
งบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าของโครงการ และรายจ่ายลงทุนมี
งบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนของโครงการ 

ประเภท
งบ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

เบิกจ่าย %เบิกจ่าย อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

% 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

คงเหลือ % 
คงเหลือ 

รายจ่าย
ประจ า 

24,031,875 21,104,955 87.82 
ของรายจ่าย

ประจ า 

198,284 0.83 
ของรายจ่าย

ประจ า 

2,728,636 11.35 
ของรายจ่าย

ประจ า  
รายจ่าย
ลงทุน 

85,664,900 54,635,599 63.78 
ของรายจ่ายลงทุน 

22,638,385 26.43 
ของรายจ่ายลงทุน 

8,390,916 9.80 
ของรายจ่ายลงทุน  

รวม 109,696,775 75,740,555 69.05 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด 

22,836,668 20.82 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด 

11,119,552 10.14 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด  

เบิกจ่าย
69.05%

คงเหลือ
10.14%

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายประจ า)

0.18%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายลงทุน)

20.64%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างด าเนินการ
20.82%

รวม 109,696,775 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โดยรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีการก่อหนี้ผูกพันและกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว จ านวน 3 รายการ คือ 

- ปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1,937,952.40 บาท 
- รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 27,900,000 บาท 
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก ผ่านศุลกากรกับระบบ National Single Window 

(NSW) และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับน าเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ จ านวน 
920,000 บาท 

 
 ทั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ ได้มีการน าไปใช้ในกิจกรรมเร่งด่วนที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนราชการต่อไป  
 
 เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
รายโครงการ พบว่า ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน โครงการส่วนใหญ่มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน และในจ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนปฏิบัติงาน น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของ
แผนปฏิบัติงาน จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
BNCT และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (กตส., กอญ.) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับแผนการขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกเลื่อนออกไปส าหรับการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผลให้ ปส. ต้องยกเลิกการรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) 
ของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ ตลอดจน ปส. อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการในทุกขั้นตอน 
ดังนั้น เพ่ือให้การก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในช่วงการก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการก ากับดูแลใน
ระหว่างการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของประเทศยังขาดองค์ความรู้ทางเทคนิคที่ครบถ้ว นทั้ง
ในด้านความปลอดภัยทางรังสีและนิวตรอน รวมถึงความแข็งแรงทนทานของโครงสร้างของสถานประกอบการ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของคอนกรีตที่เหมาะสม  
จึงตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการทางรังสี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานประกอบการทางรังสีที่มีการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคแบบเชิงเส้น (Linear accelerator) ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะถูกน ามาใช้ในประเทศมากขึ้นในอนาคต  ปส. ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิจัยในการวิเคราะห์ส่วนผสมของคอนกรีตในการก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 30) 
 โดยมรีายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายโครงการ ตามเอกสารภาคผนวก ค. และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ
เทียบกับแผน ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

แผน 100.00 1,190,000 5,900,000 7,090,000
ผล 90.00 893,472.95 5,775,000 6,668,473

75.08 97.88 94.05 (แดง) (แดง)

แผน 39,100,000 39,100,000
ผล 19,399,323.70 19,399,324

49.61 49.61 (แดง)

แผน 100.00 20,000 1,963,800 1,983,800

ผล 100.00 19,795 1,900,000 1,919,795
98.98 96.75 96.77 (เขียว) (แดง)

สรุปการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

กตส.

กอง

กตส.

กตส. 3

2

โครงการล าดับ
ท่ี

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ 

39,100,000

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผน

 - รถปฏิบัติการเคล่ือนท่ีฯ อยู่ระหว่างด าเนินการทางพัสดุ
ใหม่ เน่ืองจากมีผู้ย่ืนข้อเสรอและเสนอราคาเพียงรายเดียว 
และย่ืนข้อเสนอทางเทคนิคไม่ถูกต้องตาม
คุณลักษณะเฉพาะท่ี ปส. ก าหนดไว้ 
* ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับงวดท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 - มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมหลายกิจกรรม เพ่ือน าค่าใช้จ่าย
ใช้ในการเข้าร่วมถวายความปลอดภัย และรักษาความ
เรียบร้อยในพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 พุทธศักราช 2562

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

7,090,000

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

โครงการประเมินผลกระทบทางรังสี
ในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี

1,983,800

ร้อยละตามแผน
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 9,778,500 9,778,500

ผล 9,095,590 9,095,590
93.02 93.02 (แดง)

แผน 100.00 650,000 650,000

ผล 100.00 456,215 456,215
70.19 70.19 (เขียว) (แดง)

แผน 50,000 50,000

ผล 49,990.40 49,990
99.98 99.98 (แดง)

กตส.

กตส.

กตส. 6

4

โครงการเตรียมความพร้อมก ากับ
ดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
อนาคต (nuclear Fusion, Proton
 Therapy , BNCT และ New 
Research Reactor)

 - อยู่ระหว่างการส่งร่างรายงานสรุปการด าเนินงาน 
ตลอดระยะเวลา 2  ปี ให้ท่ีปรึกษาโครงการตรวจสอบ
 - ร่างรายงานผลค่าระดับรังสีนิวตรอน เพ่ือส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
 - จัดท าคู่มือการตรวจวัดรังสีนิวตรอนด้วยเทคนิคการเกิด
รอยรังสีบนแผ่น CR-39 จากวัสดุกัมมันตรังสี Am241/Be

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุก
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย
ของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละตามแผน

 - สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนตามก าหนด

9,778,500  - สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนตามก าหนด

5 โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสี
นิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิด
รอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39
(POLY-ALLYL DIGLYCOL 
CARBONATE, C12H18O7)
ส าหรับงานตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี

50,000

650,000
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 100.00 1,241,200 1,241,200
ผล 30.00 926,242.00 926,242

74.62 74.62 (แดง) (แดง)

กอญ. 100.00 400,000 400,000

ผล 100.00 328,905 328,905
82.23 82.23 (เขียว) (แดง)

กอญ.

กตส. 7

8

ร้อยละตามแผน

โครงการประเมินความปลอดภัย
ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใน
ประเทศไทย

400,000  - จัดท ารายงานฝึกอบรมการใช้โปรแกรมท่ี Brookhaven 
national laboratory เพ่ือค านวณด้าน Thermalhydraulic
 และ Neutronic ส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และ
ด าเนินการวิจัยอย่างต่อเน่ือง
 - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นแนว
ปฏิบัติส าหรับการจัดการความเส่ือมของเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย" เม่ือวันท่ี 16-18 ก.ย. 2562
 - ร่างแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการความเส่ือม และแนว
ปฏิบัติเชิงเทคนิคส าหรับกลไกความเส่ือม
- สรุปผลโครงการและจัดท ารายงาน

ร้อยละตามแผน

 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
เทคโนโลยีเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
BNCT และเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัย

1,241,200  - กิจกรรมท่ี 1 – 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ
 - กิจกรรมท่ี 3 ยกเลิกการรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการก่อสร้าง
เคร่ืองปฏิกรณ์
 - โอนเงินเบิกจ่ายแทนกันเพ่ือวิจัยส่วนผสมของคอนกรีตใน
การก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะแล้วเสร็จประมาณ
เดือน ก.ค.63
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 940,600 940,600
ผล 414,000 414,000

44.01 44.01 (แดง)

แผน 100.00 307,870 307,870
ผล 100.00 170,580.00 170,580

55 55.41 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 595,000 595,000
ผล 100.00 515,399.60 515,400

86.62 86.62 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 170,000 170,000

ผล 100.00 169,953.47 169,953
99.97 99.97 (เขียว) (แดง)

กอญ.

กอญ.

กพม.

10กอญ.

11

9

12 170,000 โครงการรักษาความม่ันคงและ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก ผ่าน
ศุลกากร กับระบบ National 
Single Window (NSW) ปรับลด
ข้ันตอนการอนุญาตส าหรับ
น าเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
และวัสดุนิวเคลียร์

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการก ากับ
ดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีใน
ประเทศไทย

307,870

โครงการพัฒนาระบบติดตามการ
ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีท่ัวประเทศ

595,000

ร้อยละตามแผน

940,600

ร้อยละตามแผน

 - วันท่ี 6 ก.ย. 62 หารือการเช่ือมโยงข้อมูลการขนส่งผ่าน
ระบบ GPS และข้อมูลใบอนุญาต (เพ่ิมเติม)
 - วันท่ี 13 ก.ย. 62 หารือการเช่ือมโยงข้อมูล RSO กับ กอจ.
 และ Vender (เพ่ิมเติม)
 - วันท่ี 19 ก.ย. 62 กบค. เบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 จ านวน 
322,000 บาท
 - อยู่ระหว่างพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

ร้อยละตามแผน
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 100.00 1,275,000 263,000 1,538,000

ผล 100.00 985,327.25 248,693.40 1,234,021
77.28 94.56 80.24 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 707,000 209,000 916,000

ผล 100.00 706,688.53 208,724.10 915,413

99.96 99.87 99.94 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 1,100,000 1,000,000 2,100,000
ผล 97.00 1,070,206.85 957,380 2,027,587

97.29 95.74 96.55 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 1,400,000 500,000 1,900,000
ผล 100.00 1,297,493.27 410,000 1,707,493

92.68 82.00 89.87 (เขียว) (แดง)

กพม.

กพม.

กพม.

กพม.

15

16

14

13

โครงการประเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

916,000

1,900,000

โครงการสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

1,538,000

2,100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพ่ือ
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพประชาชนไทย รองรับ
สถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีท้ัง
ภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ร้อยละตามแผน

 - เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์ตัวอย่าง เน่ืองจากเคร่ืองมือ
เกิดขัดข้องระหว่างการวัด (LSC) ท าให้ต้องเตรียมตัวอย่าง
ใหม่ ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ภัยทางนิวเคลียร์และรังสีใน
ส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อ
ประชาชน

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

 -  อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารและประสานงาน การเข้า
เก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมและตัวอย่างเลือดในพ้ืนท่ีคร้ังท่ี 2
- อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการ
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 100.00 800,000 800,000

ผล 100.00 788,062.20 788,062
98.51 98.51 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 600,000 600,000

ผล 100.00 600,000 600,000
100.00 100.00 (เขียว) (เขียว)

แผน 100.00 850,000 850,000
ผล 100.00 850,000 850,000

100.00 100.00 (เขียว) (เขียว)

แผน 100.00 500,000 500,000

ผล 100.00 463,881 463,881
92.78 92.78 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 200,000 12,500,000 12,700,000
ผล 100.00 198,649.78 12,440,000 12,638,650

99.32 99.52 99.52 (เขียว) (แดง)

กพม.

กพม.

กพม.

กพม.

กพม. 18

21

19

17

12,700,000

500,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาระบบการวัด
ปริมาณรังสีเพ่ือก าหนดค่าปริมาณ
รังสีอ้างอิงของประเทศ

โครงการพัฒนาและรักษาความ
ร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน

ร้อยละตามแผน

โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจาก
การกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่ า
ในงานรังสีวินิจฉัย

850,000

800,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบ
พกพาได้เพ่ือใช้ประเมินปริมาณรังสี
ภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

600,000

โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ีทาง
ชีวภาพเพ่ือการประเมินผลกระทบ
ทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิต  ร้อยละตามแผน

20

ร้อยละตามแผน
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 100.00 100,000 100,000

ผล 100.00 99,985.97 99,986

99.99 99.99 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 400,000 400,000
ผล 90.00 398,482.90 398,483

99.62 99.62 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 2,014,000 2,014,000
ผล 100.00 1,748,685.65 1,748,686

86.83 86.83 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 715,020 715,020
ผล 100.00 672,063.44 672,063

93.99 93.99 (เขียว) (แดง)

กพม.

กยผ.

กพม.

กพม.

23

22

25

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
ทดสอบความช านาญการวัด
ปริมาณรังสีและกัมมันตรังสีตาม
มาตรฐานสากล

2,000,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์
ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์เติม
คาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า
ส าหรับการวัดปริมาณรังสี
ประจ าตัวบุคคล 

400,000

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสี
ดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วย
อีพีอาร์โดสมิเตอร์

โครงการขับเคล่ือนนโยบายและ
แผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่
การปฏิบัติ

715,020

ร้อยละตามแผน

 - อยู่ระหว่างการส่งเคร่ืองมือไปเปรียบเทียบผลการทดลอง
ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือยืนยันผลการทดลอง

100,000
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 100.00 1,140,800 1,140,800
ผล 100.00 1,102,502 1,102,502

96.64 96.64 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 500,000 500,000

ผล 100.00 461,419 461,419

92.28 92.28 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 1,785,000 1,785,000
ผล 100.00 1,718,759.60 1,718,760

96.29 96.29 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 1,615,000 1,615,000
ผล 100.00 1,548,883.95 1,548,884

95.91 95.91 (เขียว) (แดง)

กยผ.

กยผ.

28

29

27

26กยผ.

ร้อยละตามแผน

1,510,800

1,615,000

ร้อยละตามแผน

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์

ร้อยละตามแผน

 โครงการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์

โครงการศึกษาวิจัยการสร้าง
ความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

500,000  - มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งมอบงานแล้วเม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2562 ตามหนังสือมหาลัยฯ ท่ี อว 0603/00476
 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ ได้พร้อมกันตรวจงานจ้างด าเนินการส ารวจถึงปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

ร้อยละตามแผน

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

1,785,000

กยผ.
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง โครงการล าดับ
ท่ี

ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต

แผน 100.00 1,700,000 1,700,000
ผล 90.00 1,170,375.97 1,170,376

68.85 68.85 (แดง) (แดง)

แผน 13,460,000 13,460,000
ผล 3,736,898 3,736,898

27.76 27.76 (แดง)

แผน 100.00 1,700,000 1,700,000
ผล 100.00 1,562,986.93 1,562,987

91.94 91.94 (เขียว) (แดง)

ศปส.

สลก. 31

30

32

 - กิจกรรมท่ี 3 : ปรับปรุงระบบประปา อยู่ในข้ันตอนทาง
พัสดุ (ด าเนินการตรวจรับงานงวดท่ี 2) และส่งเบิกเงินวันท่ี 6
 ต.ค. 62 จ านวน 678,283.34 บาท

ร้อยละตามแผน

 - กิจกรรมท่ี 1.4.2 การถ่ายทอดความรู้เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ (KM Day) 
ยกเลิกการจัดกิจกรรมคร้ังท่ี 7
 

โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

1,700,000

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านอาคารสถานท่ี ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ

1,700,000

ร้อยละตามแผน

13,460,000

ร้อยละตามแผน

โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค

กยผ.
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 4 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กยผ.กนผ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวน ผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือหา
แนวทางการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ในการประชุมดังกล่าว มีเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ลปส.) (นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย) 
เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู ้ประสานงานแต่ละกอง และบุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง  จ านวนรวมทั ้งสิ ้น 61 คน 
รายชื ่อผู ้เข้าร่วมประชุม ตามเอกสารภาคผนวก ง และได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานรายโครงการ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป  
โดยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
 
 4.1. รูปแบบการด าเนินการประชุม 
 จากการติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดเป็นประจ าทุกเดือน  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณจึงได้มีการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ในรอบปีกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลปส. ได้เห็นชอบให้
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิจารณาผลการด าเนินงานโครงการแต่ละโครงการ และให้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่หัวหน้าโครงการ โดยมีรูปแบบการด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 (1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได ้น า เสนอ
วัตถุประสงค์ หลักการในการติดตามและประเมินผล และรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ 
 (2) ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอผลการด าเนินงานรายโครงการ เพ่ือให้ผู้บริหาร และ
บุคลากรใน ปส. รับทราบผลการด าเนินงาน รวมทั้งอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ จ านวน 32 โครงการ 
โดยเนื้อหาการน าเสนอประกอบด้วย  
  1) ผลการด าเนินงาน ผลผลิตที่ส าคัญเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
  2) ผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
  3) ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
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 (3) ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการด าเนินงานโครงการและให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน
โครงการ โดยมีขอบเขตการพิจารณา ดังนี้ 
  1) ผลการด าเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
   (1 คะแนน) ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงาน 
  (2 คะแนน) บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน ควรมีการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
หรือ แก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด 
  (3 คะแนน) บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
  2) ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ เชิงเทคนิค เชิงปฏิบัติ 
และเชิงนโยบาย 
  3) ลปส. ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงการตามความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  3.1) นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ จ านวน 4 โครงการ 
  3.2) นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านพลังงานปรมาณู พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค จ านวน 8 โครงการ 
  3.3) นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่า
กัมมันตภาพรังสี พิจารณาโครงการที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี จ านวน 11 โครงการ 
  3.4) นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี จ านวน 9 โครงการ 
 โดยมีรายชื่อโครงการพร้อมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และล าดับการน าเสนอ ดังนี้ 
 
ล าดับ

ที ่
กอง โครงการ ผชช. ให้

ความเห็น 
1 กพม. โครงการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์ อารักษ ์
2 กพม. โครงการพัฒนาระบบการวดัปรมิาณรังสเีพื่อก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ อารักษ ์
3 กพม. โครงการพัฒนาการวัดปรมิาณรังสดีูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ อารักษ ์
4 กพม. โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะหผ์ลึกอะลมูิเนียมออกไซค์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า 

ส าหรับการวัดปริมาณรังสปีระจ าตัวบุคคล 
อารักษ ์

5 กพม. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการและโปรแกรมทดสอบความช านาญการวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล 

อารักษ ์

6 กยผ. โครงการศกึษาวิจยัการสร้างความรบัรู้และเขา้ใจของประชาชนเกีย่วกับพระราชบญัญตัิพลังงานนิวเคลยีร์
เพื่อสันต ิพ.ศ. 2559 

อัมพิกา 

7 กตส. โครงการเตรยีมความพร้อมก ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งอนาคต (Nuclear Fusion, Proton 
Therapy, BNCT และ New Research Reactor) 

วราภรณ ์

8 กตส. โครงการเตรยีมความพร้อมส าหรบัเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ BNCT และเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

วราภรณ ์
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ล าดับ
ที ่

กอง โครงการ ผชช. ให้
ความเห็น 

9 กอญ. โครงการประเมินความปลอดภยัของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัยในประเทศไทย วราภรณ ์
10 กพม. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วจิัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม วราภรณ ์
11 กยผ. โครงการสร้างความตระหนักรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อัมพิกา 
12 กยผ. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ อัมพิกา 
13 กยผ. โครงการเพิม่ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ อัมพิกา 
14 สลก. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานท่ี ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ อัมพิกา 
15 กพม. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน พิสิฏฐ ์
16 กตส. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พิสิฏฐ ์
17 กตส. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสขีองประเทศ พิสิฏฐ ์
18 กตส. โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิดอุบตัิเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี พิสิฏฐ ์
19 กพม. โครงการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี อารักษ ์
20 กพม. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพื่อการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

ทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีทั้ง
ภายในประเทศและข้ามพรมแดน 

อารักษ ์

21 กพม. โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพเพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต อารักษ ์
22 กพม. โครงการพัฒนามาตรวดัรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้เพื่อใช้ประเมินปรมิาณรังสี

ภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
อารักษ ์

23 กพม. โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดบัต่ าในงานรังสีวินิจฉัย อารักษ ์
24 กพม. โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อารักษ ์
25 กตส. โครงการเพิม่ศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพื่อปอ้งกันการกระท าผดิกฎหมาย

ของสถานประกอบการทางนิวเคลยีร์และรังส ี
พิสิฏฐ ์

26 กตส. โครงการพัฒนาการตรวจวดัรังสีนวิตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลเิมอร์ CR-39 
ส าหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัตกิารทางรังสี 

พิสิฏฐ ์

27 กอญ. โครงการพัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window 
(NSW) 

พิสิฏฐ ์

28 กอญ. โครงการเพิม่ศักยภาพในการก ากบัดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย พิสิฏฐ ์
29 กอญ. โครงการพัฒนาระบบตดิตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีทั่วประเทศ พิสิฏฐ ์
30 กยผ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นการก ากับดูแลความ

ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM) 
อัมพิกา 

31 ศปส. โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภมูิภาค อัมพิกา 
32 กยผ. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสไีปสู่การปฏิบัติ อัมพิกา 

 รายละเอียดข้อมูลการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในรูปแบบ Power Point ตามเอกสารภาคผนวก จ 
 (4) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมปัญหาอุปสรรค 
 (5) แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความเข้าใจในวิธีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (6) สรุปผลการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นภาพรวม 
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 4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
 จากการประเมินผล โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนตามขอบเขตการพิจารณาข้างต้น  มีสัดส่วน
โครงการที่ได้คะแนน ดังนี้ 

 
 
 นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง ลปส. ได้สั่งการผู้รับผิดชอบโครงการให้ด าเนินการ
เพ่ิมเติม ดังนี้   

โครงการ คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
1. โครงการรักษาความมั่นคง
และพิทักษ์ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ 

 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรด าเนินการเพ่ือให้ได้การรับรอง  
ISO 17025 เพ่ือให้การตรวจสอบของ ปส. เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2. โครงการพัฒนาระบบการวัด
ปริมาณรังสี  เพื่อก าหนดค่า
ปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ 

 - วิเคราะห์ว่ามีหน่วยงานใดที่สามารถน าผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ได้  
- เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เห็นควร
ให้ กพม. บริหารงบประมาณภายในกลุ่ม/กอง เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่ไม่ได้
รับงบประมาณแต่สามารถด าเนินการได้ โดยใช้งบประมาณจ านวนไม่มาก 

3. โครงการพัฒนาการวัด
ปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสี
รักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ 

 - สรุปผลที่ได้รับและหน่วยงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์ เพ่ือน าข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ในครั้งต่อไป    

4. โครงการพัฒนาวิธีการ
สังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์
เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือ
เทียบเท่า ส าหรับการวัด
ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 

 - ควรด าเนินการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยให้เร่งประสานงานตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ โดยให้ กยผ. ประสานหารือแนวทางการปฏิบัติจาก 
สป.อว. 
- ควรมีการจัดประชุมเชิงวชิาการร่วมกับหน่วยงานภายใน อว. เพ่ือน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของ ปส. และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ภายนอกรู้จักบทบาทของ ปส. มากยิ่งข้ึน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
ทดสอบความช านาญการวัด
ปริมาณรังสีและกัมมันตรังสี
ตามมาตรฐานสากล 
 

 - 
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โครงการ คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
6. โครงการศึกษาวิจัยการสร้าง
ความรับรู้และเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

 - ควรมีการก าหนด (Focus) กลุ่มเป้าหมาย คือ เป้าหมายหลัก : 
ผู้รับบริการ ปส. และเป้าหมายรอง ประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รายงานต้องแยกกลุ่มเพื่อออกแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่ม 
- ควรวางแนวทางในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจส าหรับ
กฎกระทรวงต่างๆ ที่ออกใหม่ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  
- การลงพ้ืนที่ต่างจังหวัดควรบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ ศปส. 

7. โครงการเตรียมความพร้อม
ก ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งอนาคต 

 - จัดท าบันทึกการใช้งานเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมและแผนที่  
ว่ามีการน าไปใช้งานอย่างไร ในพ้ืนที่ใดบ้าง 
- ควรให้หน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือ เพ่ือให้การใช้งาน
เกิดประโยชน์สูงสุด 

8. โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับเทคโนโลยีเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ส าหรับ 
BNCT และเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

 - รวบรวมรายชื่อนักวิจัย ปส. ที่มีความช านาญในเรื่องเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย และร่วมกันระดมความคิดเห็นในการด าเนินงานเตรียม
ความพร้อม รวมทั้งเสนอรายชื่อทีมงานให้ผู้บริหารทราบ 
- ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด และจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอ
ผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

9. โครงการประเมินความปลอดภัย
ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยในประเทศไทย 
 

 - จัดท าแนวปฏิบัติฉบับภาษาไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สทน. สามารถ
เข้าใจแนวปฏิบัติได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
- ควรมีการแจกแจงรายละเอียดของแต่ละช่วงของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากมีเทคนิคและความเหมาะสม 
แต่ละช่วงของการก ากับดูแล  
- บุคลากรต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นงานเฉพาะทาง
ต้องใช้ระยะเวลาและฝึกปฏิบัติคนอย่างต่อเนื่อง 

10. โครงการประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

 - ประสานกับ กอญ.(กอน.) ในการประเมิน BNCT เพ่ือพิจารณา 
ออกใบอนุญาต 
- รวบรวมรายชื่อผู้ที่ใช้งานระบบต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน ส าหรับเป็นข้อมูล
ให้กับหน่วยงานเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน  
- การขอจริยธรรมควรด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นผู้ขอจริยธรรม 
- ให้น าแผนงานส าหรับการส ารวจจัดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและ
ตัวอย่างชีวภาพ มาเป็นเอกสารการปฏิบัติงาน โดยมีการเผยแพร่ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง เอกสารมีการรับรองและอนุมัติเรียบร้อย 

11. โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
 
 

 - ควรมีโครงการการติดตามประเมินผลความตระหนักของประชาชน 
เพ่ือให้ครบกระบวนการตามหลักการ PCDA 
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โครงการ คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
12. โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์ 

 - ประสานงานกับ ศปส. ในการเผยแพร่ข่าวสารในส่วนภูมิภาค 
- ให้กอง/หน่วยงาน น าเสนอหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจ ให้ กยผ. (กฝป.) 
ท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

13. โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ศปส. จัดท ารายละเอียดการจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
ส่วนภูมิภาค 

14. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่ 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 - 

15. โครงการพัฒนาระบบ 
การเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในสิ่งแวดล้อมกับ
ผลกระทบต่อประชาชน 

 - ส่งรายงานการพัฒนาวิธีวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีที่มีปริมาณน้อยให้มี
ความถูกต้องและแม่นย ากับค่าวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน ดังนี้ 
   1. ความส าคัญของการพัฒนาวิธีวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีที่มีปริมาณน้อย
ให้มีความถูกต้องและแม่นย ากับค่าวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน  
   2. เปรียบเทียบค่า sensitivity ของวิธีการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสี
ที่มีปริมาณน้อยให้มีความถูกต้องและแม่นย ากับค่าวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน 
กับวิธีการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีแบบเดิม 
   3. การรับรองความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ 
- ควรต่อยอดในการวิเคราะห์และประเมินผลการได้รับรังสีของ
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลหลายหลายมากข้ึน เช่น ค่ากัมมันตภาพรังสีในอากาศ พ้ืนดิน  
เป็นต้น แหล่งอาหาร เช่น สัตว์น้ า เนื้อสัตว์ เป็นต้น การบริโภคของ
ประชาชน  เพื่อประเมินภาพรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญที่ควร
มุ่งเป้าวิจัย หรือพัฒนาต่อไป 

16. โครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

 - เร่งด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
ระงับ และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
- จัดท า SOP ด้านการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมระงับและฟ้ืนฟู    
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของ
การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ของหน่วยงานภายใน ปส. เพื่อให้น าไปปฏิบัติ 
- ควรมีกิจกรรมฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบ ค้นหา 
เผชิญเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกิดความช านาญ/เชี่ยวชาญในการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ 
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โครงการ คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

 - วางแผนการด าเนินงานของรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง  
เมื่อมีการส่งมอบรถฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ใช้ประโยชน์ของรถปฏิบัติการฯ โดยเลือกพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เป้าหมายหลักของรัฐบาล  
- ควรจ าลองสถานการณ์สมมุติ (Scenario)  เพื่อทดสอบการท างาน
ของเครื่องมือ - อุปกรณ์ ว่าสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานจริงได้หรือไม่
อย่างไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร   
- ควรต้องมีกิจกรรมฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบ 
ค้นหา เผชิญเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกิดความช านาญ-เชี่ยวชาญใน
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 

18. โครงการการประเมิน 
ผลกระทบทางรังสีในระยะแรก
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี 

 - เสนอการท างานของโปรแกรมการประเมินผลกระทบทางรังสี 
ในระยะแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี (ARGOS) ในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี ต่อคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และ 
การประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งต่อไป  
- ควรน าโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของประเทศ  คือ  
ประเมินผลกระทบและประเมินการได้รับรังสีของประชาชนที่อาศัย 
อยู่ตามเส้นทางเคลื่อนที่ของไอโซโทปรังสี จากการระบายทิ้งกาก
กัมมันตรังสี จากโรงพยาบาลต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เช่น น้ าล้น
จากถังเก็บกากกัมมันตรังสีลงสู่ล าธาร คลอง แม่น้ า เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการออกแบบถังเก็บกากกัมมันตรังสีของโรงพยาบาล และก าหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการในการระบายทิ้งท่ีเหมาะสม 

19. โครงการสนับสนุนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 

 - จัดท าเป็นรายงานประจ าปี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกิจกรรมการ
ด าเนินงานในแต่ละปีของโครงการ 
  

20. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี
เพ่ือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชนไทย รองรับ
สถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสี
ทั้งภายในประเทศและ 
ข้ามพรมแดน 
 
 

 - เตรียมความพร้อมในการของบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการขอรับงบประมาณ 
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โครงการ คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
21. โครงการวิเคราะห์หา 
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพ่ือ 
การประเมินผลกระทบทางรังสี
ต่อสิ่งมีชีวิต 

 - จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ โดยระบุเหตุผล
ในการเลือกตัวอย่างพืชไปวิเคราะห์ และประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
และผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด 

22. โครงการพัฒนามาตรวัด
รังสีทางชีวภาพชนิดไมโคร
ฟลูอิดิกแบบพกพาได้เพ่ือใช้
ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

 - ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานหลังการโอนงบประมาณเบิกจ่าย
แทนกันอย่างใกล้ชิด โดยการท าหนังสือไปยังมหาวิทยาลยัที่ร่วมด าเนินการ
วิจัยให้รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ให้ กพม. หารือร่วมกับ กยผ. เพื่อก าหนดแบบฟอร์มในการรายงาน
ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน  

23. โครงการศึกษาระบบ
ภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้น 
โดยปริมาณรังสีระดับต่ าในงาน
รังสีวินิจฉัย 

 - จัดท ารายงานผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว และเผยแพร่ผลงาน
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

24. โครงการพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัด
รังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 - จัดท ารายงานผลการวิจัยและการประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

25. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ตรวจสอบสถานประกอบการเชิง
รุกเพ่ือป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

 - เสนอรายละเอียดโครงการ safety Thailand และหารือร่วมกัน 
ในส่วนของงบประมาณ เพื่อให้มีการด าเนินงานต่อยอดจากที่ได้รับ
จัดสรรเครื่องมือใหม่ 
- เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรเฉพาะงบลงทุน  
ในระยะปีต่อไปควรพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานตรวจสอบ ก าหนด
กฎเกณฑ์ให้มีความชัดเจน  พัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบให้เหมาะสม
และเพียงพอ มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงาน และมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

26. โครงการพัฒนาการ
ตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้
เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ 
CR-39 ส าหรับงานตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

 - ควรวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดว่า Dose จาก X-ray และ Neutron  
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับขนาดก าลังของเครื่องลักษณะการท างาน   
หากพบว่า Dose จาก Neutron ต่ ากว่า X-ray มาก อาจไม่จ าเป็นต้อง
มีการประเมิน dose จาก Neutron   
- มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผน 
การด าเนินงานการน าไปใช้ประโยชน์ผลจากการพัฒนาเทคนิควิธี
กระบวนการตรวจวัดรังสีนิวตรอนให้ได้ผลข้อมูลเชิงลึกที่มีความละเอียด
และความถูกต้องสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการ คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
27. โครงการระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก ผ่าน
ศุลกากร กับระบบ NSW และ
ปรับลดขั้นตอนการอนุญาต
ส าหรับน าเข้า – ส่งออก 
วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุ
นิวเคลียร์ 

 - ควรขยายฐานข้อมูลของการตรวจสอบสถานประกอบการ / การจัดการกาก
กัมมันตรังสี / การรายงาน (สร.1 สร.3) / การน าเข้า-ส่งออกวัสดุ
กัมมันตรังสี ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันหรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ 
เพ่ือให้ฐานข้อมูลของใบอนุญาต และการตรวจสอบตรวจสอบสถาน
ประกอบการสอดคล้องกัน 

28. โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ในการก ากับดูแลการจัดการ
กากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

 - ควรจัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากกัมมันตรังสี 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการจัดการ
กากกมัมันตรังสี และแนวทางในการระบายกากกัมมันตรังสีทิ้ง ตาม
กฎระเบียบ  
- ควรมีการปรับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ในกฎกระทรวงของ ปส. และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ชัดเจน  
- ควรพัฒนาการก ากับดูแลวัสดุปนเปื้อนรังสี (Contaminated 
Materials) ให้ครบวงจร ตั้งแต่การก่อก าเนิด จนถึงข้ึนสุดท้ายก่อนการ
จัดการกากกัมมันตรังสี ประกอบด้วย การคัดแยก การเก็บรวบรวม  
การจัดท าบัญชีควบคุม การระบายทิ้ง การขนส่งเคลื่อนย้าย การน าส่ง
ศูนย์จัดการกากฯ การปรับสภาพ (Treatment) การแปรสภาพ
(Conditioning) การเก็บรักษา (Storage) การท าข้อมูลสถิติ เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ 
-  ควรจะมีการท าหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ ถึงวิธีการและข้ันตอน
ในการระบายทิ้งอย่างถูกหลักวิชาการ 

29. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามการขนส่ง 
วัสดุกัมมันตรังสีทั่วประเทศ 

 - ควรมีการจัดท า MOU ร่วมกับกรมการขนส่งเพ่ือให้มีการใช้ฐานข้อมูล
ของการท างานร่วมกัน  
- การติด GPS ที่รถขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี อาจไม่สามารถควบคุม 
การขนส่งได้ครบถ้วน เพราะระหว่างทางอาจมีการแยกหีบห่อหรือวัสดุ
กัมมันตรังสีออกไปจากตัวรถขนส่ง  
- การขนส่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการควบคุม คือ การขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีในกลุ่ม ๑ แต่ปัจจุบันมีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในกลุ่ม ๑ 
ลดลงมาก เหลือเพียง Co-60 Irradiation Source เท่านั้น  ซึ่งแต่ละปี
มีจ านวนครั้งในการขนส่งประมาณ 5 - 10 ครั้ง จึงอาจจะไม่คุ้มค่า 
ต่อการลงทุน  
- ควรพัฒนาระบบติดตามท่ีติดกับตัววัสดุกัมมันตรังสี ประเภท mobile 
เช่น radiography  
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โครงการ คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
30. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ในอาเซียน (ASEANTOM) 

 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินงานที่ส าคัญให้มีความชัดเจน  
- เตรียมความพร้อมในการน าเสนอประเด็นการน าเข้า – ส่งออก 
วัสดุกัมมันตรังสี ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเสนอที่ประชุม  
ASEANTOM ในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

31. โครงการด าเนินการ 
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ า 
ภูมิภาค 

 - ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ปรมาณูภูมิภาค  
โดยจัดท ารายละเอียดศักยภาพของบุคลากรให้มีความชัดเจน  
โดยใช้หลักของการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรที่ทางส่วนกลางใช้กับ
ส่วนภูมิภาค 

32. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่
การปฏิบัติ 

 - เร่งขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ เข้าสู่สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับการจัดสรรงาบประมาณ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการฯ ที่ส าคัญ 
เช่น คณะอนุกรรมการฯ ด้านการแพทย์ และด้านการเกษตร  
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการวิเคราะห์และขอ้เสนอแนะ 

 
  จากการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ และการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถน ามาวิเคราะห์ผลและสรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 
5.1 ผลการวิเคราะห์จากผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานโครงการ 
 
  5.1.1 ประสิทธิภาพ 
 
  จากข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 ต้องมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 จึงเห็นได้ว่า 
โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่าย แต่เมื ่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตเป็นไปตามที่ก าหนดโดยใช้
งบประมาณน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
  จากการประเมินผล สาเหตุส าคัญที่ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย มีดังนี้ 
  (1) เมื่อเปรียบเทียบการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีโครงการ
จ านวนมากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เนื่องจากมีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมวิจัย ที่ต้องมี
การจัดท าข้อตกลงระหว่าง ปส. และ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอุปสรรคในเรื่องกระบวนการทางเอกสารหลายขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัยและ ปส. รวมทั้งขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัยและส่วนราชการ 
  (2) รายจ่ายประจ า มีเงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าของโครงการ 
โดยมีสาเหตุมาจากการยุบรวมหรือยกเลิกจัดกิจกรรม การปรับกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ภายนอก 
เช่น การเลื่อนการขออนุญาตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การปรับกิจกรรมและค่าใช่จ่ายใช้ในการเข้าร่วม
ถวายความปลอดภัย และรักษาความเรียบร้อยในพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
เงินงบประมาณอื่น ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการวางแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่
เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยงานสามารถวางแผนน างบประมาณไปใช้ในการด าเนินการที่จ าเป็นแต่ไม่มีงบประมาณ
รองรับต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
  (3) รายจ่ายลงทุน มีเงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 9.80 งบประมาณรายจ่ายลงทุนของโครงการ 
ถึงแม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ถูกกว่างบประมาณที่ได้รับจะเป็นผลดีต่อส่วนราชการ แต่สะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานอาจยังไม่ได้ส ารวจราคาที่แท้จริงในการตั้งของบประมาณได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่อาจถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป 
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  5.1.2 ประสิทธิผล 
 
  จากข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่า  
  (1) โครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ถึงแม้บางกิจกรรมจะ
ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติราชการ แต่ก็สามารถเร่งรัดด าเนินการตามแผนได้ 
  (2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ระดับผลผลิต 
  (3) การก าหนดตัวชี้วัดของผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จ
ในเชิงการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมได้ เช่น ตัวชี้วัดการนับจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือการนับจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  (4) การก าหนดกิจกรรมบางกิจกรรมมีลักษณะที่กว้างเกินไป ท าให้ไม่ สามารถเข้าใจ
วัตถุประสงค์หรือวิธีการด าเนินการได้ หรือมีลักษณะที่แคบเกินไป ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการก าหนดกิจกรรมที่เป็นลักษณะขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้การวัดผลผลิตของกิจกรรมไม่สะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น กิจกรรมการจัดเตรียมตัวอย่างส าหรับการศึกษาปริมาณรังสี 
ผลผลิต คือ จ านวนตัวอย่าง 20 ตัวอย่าง ควรมีการก าหนดเป็นกิจกรรมการศึกษาปริมาณรังสีฯ โดยผลผลิต 
คือ รายงานผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณรังสีฯ ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะได้ 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นต้น 
  (5) บางกิจกรรมไม่มีก าหนดการด าเนินงานที่ชัดเจน หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ
ด าเนินการได้สูง ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานส ารอง เพื่อเป็นทางเลือกใน
การตัดสินใจไม่ให้กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งจะไม่ท าให้การด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณมี
ความล่าช้า หรือต้องเร่งด าเนินการในไตรมาสที่ 4 
  (6) บางกิจกรรมมีการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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  5.1.3 ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 จากการติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบปัญหา - อุปสรรคใน
การติดตามผล ดังนี้ 
 1) ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   
ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. การก าหนดตัวชี้วัดบางหน่วยงานไม่ให้ 
ความร่วมมือในการตรวจสอบค านิยามและสูตรใน
การค านวณ ท าให้มีปัญหาในการติดตาม
ประเมินผล 

ขอให้ ผอ. แต่ละส านัก/กอง เป็นผู้อนุมัติตัวชี้วัดใน
ภาพรวมของส านัก/กอง และมอบหมายผู้รายงานผลที่
ชัดเจน มีการศึกษาสร้างความเข้าใจในค านิยาม สูตร
ค านวณ วิธีการจัดเก็บ 

2. ตัวชี้วัดบางเรื่องตั้งเป้าหมายไว้ต่ าและไม่ท้าทาย ขอให้น าผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 มาเปรียบเทียบ
กับแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
ตัวชี้วัดในปีต่อไป 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ขอให้รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน  
หากตัวชี้วัดใดอยู่ระหว่างด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่
จะรายงาน ขอให้น าไปรายงานในเดือนถัดไป 

4. การรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  สว่นใหญ่
ไม่มีการรวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
ส านัก/กอง ก่อนส่งให้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สว่นมากจะจัดส่ง
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

ขอให้ ผอ. กอง/กลุ่ม รวบรวมข้อมูล และส่งผล 
การด าเนินงานมายัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของ  
กอง/กลุ่ม โดยให้ฝ่ายบริหารแต่ละกอง/กลุ่ม  
เป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบก่อนส่ง 

5. การรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด หน่วยงาน
ไม่แนบรายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรมย่อย 

ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด ใส่รายละเอียด
ผลการด าเนินงานมาด้วย พร้อมแนบไฟล์ word, 
Excel มายัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือจะน าผลการด าเนินงานไป
รายงานผลให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

6. ตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน แต่ไม่มี
การชี้แจงเหตุผล 

การด าเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ขอให้อธิบายเหตุผลให้ชัดเจน 
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 2) ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. กรณีท่ีหน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินงาน 
หรือปรับลดเป้าหมายการด าเนินงาน โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นต้น หน่วยงานจะ 
ไม่แจ้งเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  

- หากมีการปรับแผนการด าเนินงานควรส่งให้ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
ในทุกสิ้นไตรมาสว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และ
กระทบต่อตัวชี้วัดของโครงการที่ได้ก าหนดหรือไม่ 
- หน่วยงานต้องปรับข้อมูลในแบบฟอร์ม กนผ.63-4 
มาพร้อมการขอปรับแผนทุกครั้ง 
 
 

2. หน่วยงานไม่รายงานผลร้อยละความก้าวหน้า
หรือรายงานไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  
และกรณีที่มีการปรับแผน แต่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง
ร้อยละความก้าวหน้า ท าให้การติดตามและ
ประเมินผลไม่สามารถติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน
ตามแผนที่ได้ปรับเปลี่ยนไปได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการควรท าความเข้าใจในการวางแผน 
การค านวณร้อยละความก้าวหน้า และหน่วยงานควร
ยึดตามแผนการด าเนินงานในการรายงานผล  
และหากมีการปรับแผนต้องแก้ไขแผนร้อยละ
ความก้าวหน้าทุกครั้ง 

3. หน่วยงานรายงานผลสถานการณ์ด าเนินงาน 
ไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ผลลัพธ์
ของกิจกรรม 

หน่วยงานควรปรับรายงานผลให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

4. หน่วยงานรายงานผลล่าช้า และรอให้มีหนังสือ
หรืออีเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ 

เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลทุกเดือน 
จึงขอให้ส่งรายงานผลถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ภายในวันสิ้นเดือน 
โดยไม่ต้องรอบันทึกจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

5. การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในโครงการ 
ยังมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน 
ท าให้การติดตามผลและการสรุปผลยังไม่สะท้อน
ภาพรวมโครงการ 

ควรมีการประชุมหารือในเรื่องการก าหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายโครงการให้ความชัดเจนในระหว่าง 
การเขียนโครงการฉบับสมบูรณ์ภายหลังจาก
งบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
แล้ว เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 

6. ไม่สามารถก ากับติดตามโครงการที่มี 
การบูรณาการได้ 

โครงการที่มีการบูรณาการ ควรมีการก าหนดหัวหน้า
โครงการที่ชัดเจน เพ่ือให้มีก ากับติดตามและ 
การบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
7. ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
ระบบงานติดตามและประเมินไม่เสถียร ท าให้บาง
โครงการไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานใน
ระบบได้ 

ปรับปรุงพัฒนาระบบติดตามให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

 
5.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์) 
 
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้มีการประชุมร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์) เพ่ือจัดท า
แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ ปส. ได้มติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 
เห็นชอบให้การติดตามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น
ปัจจัยเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ โดยมีระดับความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจาก ปส. มีการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการเป็นรายเดือน แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
โครงการยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส.  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้มีกิจกรรมบริหารความเสี่ยงในปัจจัยการติดตามผลส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  1) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับมาตรการติดตามผลการด าเนินงานของ ปส. 
  2) หากมีความจ าเป็น ให้มีการปรับแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์และปัญหา-อุปสรรค หลังจากไตรมาสที่ 2 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ 
สามารถจัดท าข้อเสนอแนะใน 3 มิติ ได้ดังนี้ 
 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
  การบริหารจัดการของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการด าเนินงานโครงการและ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ระดับกอง/กลุ่ม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
  (2) ทบทวนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
และตัวชี้วัดในปีถัดไป รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากการพิจารณาผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 



 

60 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  (3) ผู้บริหารควรมีการหารือระดับนโยบายร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ต้องบูรณาการงานร่วมกัน 
ทั้งในส่วนของแผนการด าเนินงานและการก าหนดตัวชี้วัดที่ว่าสามารถวัดร่วมได้หรือไม่ จะต้องมีการก าหนดค านิยาม
และการวัดให้เหมาะสมกับโครงการของ ปส. รวมทั้งหารือเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (4) ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
โครงการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 
  (5) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและผู้ประสานงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การ
บริหารและติดตามผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (6) การก าหนดค านิยามของตัวชี้วัดร่วมกัน ทั้ง ผอ. กอง ผู้รับผิดชอบโครงการ และ กยผ. ให้
สามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยต้องมีการแจ้งใหบุ้คลากรในสังกัดทุกคนทราบ 
  (7) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลักของหน่วยงาน 
  (8) โครงการใดที่มีการด าเนินงานในลักษณะกระบวนการ ควรมีการจัดท าจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) และเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ของ ปส. 
 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน 
  ผู้ปฏิบัติงานเป็นบทบาทหลักที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ปฏิบัติงาน
ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ควรมีการเขียนข้อเสนอโครงการ (Concept Note) ที่ชัดเจน มีการระบุผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบต่อประเทศ ( Impact) ซึ่งโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ควรมีการท ารายงานสรุปผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
  (2) โครงการวิจัย ควรมีการพิจารณาถึงหน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  (3) ท าความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผน 
การด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสม และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่ก าหนด โดยมีกลุ่ม
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ก ากับดูแลตรวจสอบ และรายงานผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการควรเร่งรัด
ด าเนินการตามระเบียบ แต่เนื่องจาก บุคลากร ปส. ส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามกระบวนการ 
  (4) มีการส ารวจราคาที่แท้จริงของครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีการของบประมาณที่สอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีแท้จริง   
  (5) มีการปรับปรุงการก าหนดตัวชี้วัด ให้มีลักษณะเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือวัดความส าเร็จ
ในการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 
  (6) มีการก าหนดแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็น milestone กระจายในแต่ละเดือน หรือ
รายไตรมาส และตัวชี้วัดที่มีลักษณะเป็นการวัดร้อยละความส าเร็จตามแผน ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า 
แผนการด าเนินงานเป็นอย่างไร เพ่ือให้สามารถใช้ในการติดตามผลได้ 
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  (7) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนจ านวนมาก เช่น ตัวชี้วัดเรื่องการถ่ายทอดความรู้  
และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรืออบรมต่างๆ ควรก าหนดทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เช่น มีการทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม และการก าหนดตัวชี้วัดเรื่องจ านวนคนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นการให้ความส าคัญตอบโจทย์เรื่องของการสร้างความตระหนัก การสร้างจิตส านึก และการลงทุนน้อย
แต่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ซึ่งในเรื่องการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ กยผ. ควรก าหนดตัวชี้วัด
ให้เหมาะสม 
  (8) มีการทบทวนการก าหนดกิจกรรมของโครงการให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (9) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการ และจัดท าแผนส ารองในการด าเนินงานตาม
ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ 
  (10) เมื่อมีกิจกรรมเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ควรมีการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัดใหม่ 
แต่ถ้ากิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง  เพ่ือไม่ให้
กระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ 
  (11) โครงการต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผู้บริหารแต่ละกองควรบริหาร
งบประมาณภายในกลุ่ม/กอง เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณแต่สามารถด าเนินการได้ 
  (12) รายงานผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด พร้อมปัญหา - อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ
เป็นระยะ เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 
 
  5.3.3 ข้อเสนอแนะต่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มีบทบาทส าคัญในการรวบรวม
ข้อมูล และวางแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดให้เป็นไปตามนโยบาย
ผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ ปส. และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ ปส. ดังนั้น กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
และตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานใน ปส. เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก
ของหน่วยงานได ้
  (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ การก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 
  (3) การออกแบบระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดที่สะดวก ง่ายต่อการ
รายงานและการเรียกใช้ข้อมูล เพ่ือการประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการอ านวยความสะดวก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดท างบประมาณและการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด แต่ผลจากการทดลองใช้ในระยะเวลา 1 ปี ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขั้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้มีการรวบรวมปัญหา และวางแผน
การปรับปรุงต่อไป 
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ส่วนที่ 6 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที ่เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
เพื ่อให้การด าเนินโครงการและตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ ปส. โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
6.1 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับ
งบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดระบบการติดตามและ
ประเมิน ดังนี้ 
 6.1.1 การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณของ ปส. ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 6.1.1.1 ให้หน่วยงานในสังกัด ปส. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การด าเนินงาน
โครงการทุกวันสิ้นเดือน ผ่านทางระบบงานติดตามและประเมินที่ Url: http://164.115.26.49/EGA_OAEP/ 
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่ กยผ. ก าหนด เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา - อุปสรรคที่
ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และน ามาใช้ในการปรับแผนการด าเนินงาน  
 6.1.1.2 ให้ สลก. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 
ให้ กยผ. ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
 6.1.1.3 ให้มีการประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... เป็นรายไตรมาส  
 6.1.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบปีกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
ตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 6.1.3 ส าหรับการติดตามและประเมินผลในช่วงไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) เนื่องจากอยู่
ในช่วงการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน ซึ่งหน่วยงานได้ รับจัดสรร
งบประมาณเฉพาะงบด าเนินงานพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้มีการติดตามผลเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบด าเนินงานพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยให้ 
สลก. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ การติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  
การด าเนินงานโครงการให้หน่วยงานในสังกัด ปส. รวบรวมผลย้อนหลังและรายงานผลให้ กยผ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
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6.2 วิธีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและตัวชี้วัด 
 การรายงานผลการด าเนินโครงการและตัวชี้วัด จะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
(ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ซึ่งจากปัญหาและอุปสรรคการติดตามผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลที่ชัดเจนและแต่งตั้งผู้ประสานงาน กอง 
เป็นผู้ตรวจสอบและประสานงานรายงานในภาพรวมของกอง รวมทั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงาน และเพ่ือความสะดวกทั้งผู้รายงานผล
การด าเนินโครงการและผู้ติดตาม  

 
 6.2.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการและตัวชี้ วัดผ่านระบบงานติดตามและประเมินผลระหว่าง
ปีงบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอง/กลุ่ม สามารถรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด ได้ทางระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ และระบบงานติดตามและประเมินที่ 
Url: http://164.115.26.49/ EGA_OAEP/ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ กยผ. ก าหนด 
 
 6.2.1.1 การรายงานผลโครงการ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มีค าอธิบาย ดังนี้ 

1) ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการ : ระบุสถานะความก้าวหน้าของ
โครงการ เมื่อเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ เป็นร้อยละแบบสะสม  

2) กิจกรรม : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
3) น้ าหนัก (ร้อยละ) : ระดับความส าคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมค่าน้ าหนักทุกกิจกรรม

ของโครงการต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100  
4) ตัวชี้วัดกิจกรรม : ข้อมูลบ่งชี้ความส าเร็จที่สามารถวัดได้ของกิจกรรม พร้อม

ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ของกิจกรรม 
5) ผลลัพธ์ของกิจกรรม : เป้าหมายของกิจกรรมหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการด าเนิน

กิจกรรม 
6) สถานะการด าเนินงาน : ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม 

6.1) ระยะเวลาตามแผน : ระยะเวลาที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
6.2) ปฏิบัติจริง :  

(1) สถานะ/ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินกิจกรรมทีช่ัดเจนและสอดคล้องกับ
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกิจกรรม (เช่น ระบุชื่อ สถานที่ วันที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม หากเป็นงบลงทุนให้ระบุสถานะ
ตามข้ันตอนพัสดุ) ให้รายงานต่อกันทุกเดือน (แบบสะสม) 

(2) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน โดยก าหนดให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ 
(กพด.) รายงานสถานะความก้าวหน้าและก าหนดการตามกระบวนการพัสดุ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานปัญหา - อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ทุกเดือน  
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7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
7.1) ตามแผน : จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ 
7.2) เบิกจ่าย : จ านวนเงินที่มีการเบิกจ่ายจริงจากระบบ Government Fiscal 

Management Information System โดยกลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.) จัดท ารายงานส่ง กยผ. ทุกเดือน 
8) ปัญหาและอุปสรรค/การด าเนินการแก้ไข : ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผน และการแก้ไขของผู้ด าเนินกิจกรรม 
 
  6.2.1.2 การรายงานผลตัวชี้วัด  
 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. พร้อมรายละเอียดตามค านิยามในเอกสารรายละเอียด
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วย 
 1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 2) ระบุรายละเอียดการด าเนินงาน  
 3)  ระบุปัญหาอุปสรรค 
 4)  แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 
  6.2.1.3 การรายงานเสนอต่อผู้บริหาร กระทรวง เจ้าภาพบูรณาการ และส านัก
งบประมาณ 
 1) การรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  รวบรวมผลการ
ด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดจากผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ 
กบค. และเจ้าหน้าที่ กพด. และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหารรายเดือน และคณะท างานเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส และเผยแพร่รายงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร ปส. ขึ้นเว็บไซต์ส านักงานเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 2) การรายงานเสนอต่อกระทรวง เจ้าภาพบูรณาการ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  รวบรวมและสรุป
รายงานตามแบบฟอร์มที่กระทรวงและเจ้าภาพบูรณาการก าหนดเป็นรายไตรมาส 
 3) การรายงานเสนอต่อส านักงบประมาณ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมและรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดผ่านทางระบบฐานข้อมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EVMIS) 
รายไตรมาส 
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 6.2.2 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลสัมฤทธิ์ประจ าปีที่แสดงถึง
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
โครงการ เชื่อมโยงนโยบายหรือเป้าหมายของหน่วยงาน กระทรวง และรัฐบาล โดยมีผลผลิต ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่ ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ จัดส่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ    
 ส าหรับโครงการที่ สิ้นสุด ให้ผู้ รับผิดชอบจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) 
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ง. เสนอผู้บริหาร ปส. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ 
กนผ. รวบรวมน าเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ส านักงาน 



 

67 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันตแิละอักษรย่อ 
 

ส านักงานเลขานุการกรม         สลก. 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี       กตส. 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี        กอญ. 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน        กยผ. 
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย     กพม. 
กลุ่มตรวจสอบภายใน         กตน. 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร         กพร. 
กลุ่มกฎหมาย          กกม. 
ส านักงานบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี   สบค. 
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คณะผู้จัดท า 
 

 ที่ปรึกษา  
 
 1. นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 2. นางสุชิน  อุดมสมพร  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
 
 คณะผู้จัดท า  
 
 1. นางสาวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวสายสุรีย์  ปักกะทานัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 3. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวจีระนันท์  เจียกวัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 5. นายนิรันดร  บัวแย้ม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 6. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 7. นายปราลม  จาดโห้   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 8. นางสาวสุพัฒศร  แก้วมงคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
        9. นางสาวปรัชญากานต์  โหมเพ็ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
        10. นางสาวนัยนา  จรทะผา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
 
 
จัดท าโดย :  กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 0-2596-7600 ต่อ 4107- 4110 
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ภาคผนวก ก  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวง 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 
และตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ ปส. 
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



รายงานผลตัวช้ีวัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน %

แผน 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 100.00

แผน            700       700       750       3,100     1,100       1,100          800         800          800            800            13,300           50      24,000 100.00 สูงกว่าแผน

ผล            169     2,493     1,466       3,458     2,742          737 1012 972 2463 2904 34185 1123      53,724 223.85

แผน            100       100       150       2,500       500          500          200         200          200            200            13,300           50      18,000 100.00

ผล 169 1040 595 2700 1789 217 811 806 1283 1207 32230 694 43541 241.89

แผน 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0        6,000 100.00

ผล 0 1453 871 758 953 520 201 166 1180 1697 1955 429      10,183 169.72

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80        80.00 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 97.81 97.81 122.26

แผน 0 0 0 0 0             2 0 0             4 0 0 4            10 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 2 0 0 6 2 0 0 6 0 0 0 16 160.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             2             2 100.00

ผล 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 150.00

แผน 0 0 0 0 0             2 0 0             2 0 0 2             6 100.00

ผล 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 8 133.33

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 100.00

ผล 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 250.00

แผน 0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 80 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 110 83 103.75

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83            83 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 103.17

แผน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 133.33

แผน 0 0 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 50 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 50.83 61.67 67.83 75.94 88.41 92.17 98.26 100 100 200.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5 100.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 100.00

80 / 80

1. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิและห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูงได้รับการ
รับรอง ISO/IEC 17025:2017

2. ได้ย่ืนขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในสาขาการสอบเทียบเคร่ืองวัดการเปรอะ
เป้ือนทางรังสี กับ สมอ. เมือวันท่ี 27 กันยายน 2562

แผนตรวจสอบสถานประกอบการท่ีต้องมีระบบความม่ันคงปลอดภัย(วัสดุกัมมันตรังสี,วัสดุ
นิวเคลียร์) 345 แห่ง  ได้เข้าตรวจสอบแล้ว 345 แห่ง ทุกสถานประกอบมีระบบม่ันคงปลอดภัย

ตามข้อก าหนด

กพร.

ร้อยละ 80

กพม.  2 รายการ

6

8

2

กพม.

7

4

10 ตัวช้ีวัดท่ี 21 : จ านวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

รวม

กยผ.

10 เร่ือง

2

กตส.

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : ร้อยละการน าแผน/
นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์     
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ

5

ตัวช้ีวัดท่ี 18 : ร้อยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
มีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัดท่ี 10 : จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

กอญ.

6 ตัวช้ีวัดท่ี 15 : ผลคะแนนเฉล่ียระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ วท.

1 ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จ านวนบุคลากรท่ีท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สลก.

ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน

กยผ.

กยผ..           18,000

สลก.
(ศปส.)

            6,000

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน.
ของประเทศ

รวม

ร้อยละ 80

2

3

ตัวช้ีวัดท่ี 16 : จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจาก  การ
สร้างความร่วมมือด้าน วทน. 
ระหว่างประเทศ

กยผ.

9

กตส.  ร้อยละ 50

กพม.
 ร้อยละ 5

ตัวช้ีวัดท่ี 19 : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน

หมายเหตุ

*ในระบบ ปส. รายงานทุกเดือน/
 รายงาน วท.รายงานไตรมาส 4

(* ไม่สะสม)

คนท่ีมีความตระหนัก/คนสอบแบบสอบถาม = 4,333/4,430

แผน/นโยบาย/มาตรการท้ังหมด = 10 เร่ือง
ถูกน าไปใช้ 11 เร่ือง

อัพเดต คะแนนปี 2562  = 85.63

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดร่วม อว.

แผน/ผล
ผลรวม

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 24,000 คน

135 คน

83 คะแนน

 3 เร่ือง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายงานผลตัวช้ีวัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน %

ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน หมายเหตุแผน/ผล
ผลรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน 5 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 5 10 20 25 40 45 45 50 60 65 70 80 95 118.75

แผน 5 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 5 10 20 30 40 45 45 50 60 65 70 80 100 125.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 100 100 100 100          100 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 5 10 25 25 25 40 40 45 75 80 85 90 90 90.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100          100 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 10.16 14.10 18.68 18.68 18.68

แผน 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 150          450 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 10 81 94 106          291 64.67

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 0 5 8 8 10 15 15 15 25 30 35 45 45 56.25

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 5.91 295.50

แผน 25 25 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100          100 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 12.75 25 35.82 46.15 56.48 63.27 70.75 83.900227 90.25 100.68 101.59 101.59 101.59

แผน 25 50 65 75 80 100 100 100 0 0 0 0      100.00 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 25 50 60 60 65 65 95 100 100 100 100 100 100.00 100.00

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 2

โครงการ : พัฒนาระบบบริการการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW)

ระบบฯ ใหม่ เปิดใช้ระบบแจ้งข้อเท็จจริงฯ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2562
(291 / 450 )

กิจกรรม : พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการและการเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW)

เบิกจ่ายงวดท่ี 2 แล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด (ข้อมูลการขนส่งผ่านระบบ 
GPS, ข้อมูลใบอนุญาต, ข้อมูล RSO, Vender) คาดว่าเสร้จ พ.ย. 62

กอญ.

กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

กตส.

ระบบฯ ขัดข้อง เปิดใช้ระบบแจ้งข้อเท็จจริงฯ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2562
(57 / 305 )

ร้อยละ 100

กตส.

12 ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานระบบตอบสนองต่อ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

14

18

19

กตส.

ตัวช้ีวัดท่ี 9 : ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผน

ตัวช้ีวัดท่ี 8 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน 
ตามแผนท่ีก าหนด

กตส.

17 ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ร้อยละของการตรวจสอบ
สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน

กตส.

ร้อยละ 100

450 รายการ

ร้อยละ 80

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

ผลตรวจสอบสถานประกอบการปีงบประมาณ 2561 จ านวน 423 หน่วยงาน
ผลตรวจสอบสถานประกอบการปีงบประมาณ 2562 จ านวน 448 หน่วยงาน

เพ่ิมข้ึน 25 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน = 5.91

16

13

กิจกรรม : ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

กตส.
ตัวช้ีวัดท่ี 3 : ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผน 

เบิกจ่ายแล้วทุกรายการร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ร้อยละของสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ท่ีร่วมใช้งานระบบ National Single 
Window (NSW)

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อม
ตอบสนองเหตุความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาการให้บริการน าเข้า - ส่งออก 
น าผ่าน และโลจิสติกส์ด้านวัสดุกัมมันตรังสี กอญ.

15 ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จ านวนรายการ
การด าเนินการผ่านระบบ National Single
 Window (NSW)

โครงการ : เพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย

กอญ.

ร้อยละ 80

โครงการ : พัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเข้าร่วมใช้งานระบบ National Single Window (NSW)

แผนการด าเนินงานของการจัดท าแผนฯระดับชาติ+การจัดหาครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนารถฯ

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ

การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ในด้านการประสานงานกับ IAEA เพ่ือสนับสนุนการจัดท า
แผนฯระดับชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

รถจ่ายแล้ว 1 เหลือ 1 คาดว่าเสร็จ กพ 63

11
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รายงานผลตัวช้ีวัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน %

ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน หมายเหตุแผน/ผล
ผลรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 10 12.5 65 65 65 72.5 72.5 72.5 95 95 118.75

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00

ผล 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 110 110 137.50 นโยบาย ผล 11 / แผน10

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 จัดท าร่างประกาศรองรับกฎกระทรวงท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว จ านวน  4 กฎกระทรวง 

ผล 0 0 0 20 25 50 50 50 65 65 65 80 80 100.00 ท้ังหมด 12 ประกาศ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จรอคณะกรรมการพิจารณา โดยกฎกระทรวงท่ีประกาศใช้มี จ านวน 2 ฉบับ

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6            10 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 4 2 0 0 0 1 11 0 0 0 0 5 23 230.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 15 187.50

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00

ผล 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 400.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2             7 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 7            22 314.29

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0             5 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 7 21 420.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2             2 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 50.00

แผน 23 27 29 23 25 29 26 29 30 29 24 26          320 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 22 35 19 9 19 27 21 25 20 31 24 40 292 91.25

แผน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 เป็นไปตามแผน  ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี

ผล 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

แผน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

ผล 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

แผน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 ผลการตรวจวัดรังสีประจ าตัวบุคคล รายงานการครอบครอง และรายงานการเคล่ือนย้ายวัสดุ

ผล 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 นิวเคลียร์และรังสี ไม่พบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

แผน 25 25 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100          100 100.00 สูงกว่าแผน
ตามแผนตรวจสอบประจ าปีจ านวนท้ังหมด 441 แห่ง

ปฏิบัติงาน 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 รวมจ านวน 448 แห่ง

ผล 0 12.75 25 35.82 46.15 56.48 63.27 70.75 83.90 90.25 100.68 101.59 102 101.59

กยผ.

กตส. ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดท่ี 15 : ร้อยละความส าเร็จ
ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน
ให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด

กยผ.

24 ตัวช้ีวัดท่ี 14 : ร้อยละของหน่วยงาน
ท่ีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
ท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชน มีความม่ันใจในการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี

23 ตัวช้ีวัดท่ี 13 : กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี

รวม

กตส.

22

ร้อยละ 100รวม

25

320 กิจกรรม

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี

2

5

กอญ.

20 ตัวช้ีวัดท่ี 10 : ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ท่ีได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2

รวม

รวม

80กยผ.

80

8กยผ.

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี
21

100

100

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี

กกม.

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน 
และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

กอญ.

กกม.

10 เร่ือง

7 เร่ือง

ร้อยละ 80
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รายงานผลตัวช้ีวัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน %

ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน หมายเหตุแผน/ผล
ผลรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน 100 200 250 100 200 250 100 200 250 100 200 250        2,200 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 220 382 251 228 243 268 172 260 154 176 242 230        2,826 128.45

แผน 100 200 200 100 200 200 100 200 200 100 200 200        2,000 100.00

ผล 220 324 196 179 196 221 150 227 96 148 196 226        2,379 118.95

แผน 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 200 100.00

ผล 0 58 55 49 47 47 22 33 58 28 46 4 447 223.50

แผน 50 100 200 100 150 100 50 150 100 200 150 150        1,500 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 425 174 316 289 272 270 263 275 255 424 333 262        3,558 237.20

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 5 10 25.0 25 25 55 59 69 73 85 83 100 100 125.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80 80 100.00

ผล 5 25 25 25 60 60 80 80 100 100 100 100 125.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80 80 100.00

ผล 0 20 25 25 25 50 58 58 65 70 65 100 100 125.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3             5 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7             7 140.00 แนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชน พรบ

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2             3 100.00 มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในห้องปฏิบัติการ มาตฐานวัดปริมาณรังสีในระดับรังสีรักษา

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5             5 166.67 เม่ือเกิดเหตุ (1) ผลกระทบปริมาณรังสีแกมม่าท่ีมีต่อพืช (2) ปริมาณรังสีจากการวัดปริมาณโครโมโซมผิดปกติในเลือดมนุษย์ ชนิดไดเซนตริก 

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1             2 100.00 แผนท่ีสามารถประเมินเหตุ

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2             2 100.00 คู่มือการตรวจวัดรังสีนิวตรอนด้วยเทคนิคการเกิดรอยรังสีบนแผ่น CR39 จากวัสดุกัมมันตรังสี Am241/Be

แผน 0 0 25 25 25 50 52 52 65 65 65 80 80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 12.50 16.25 18.75 38.5 38.5 38.5 42.5 46 46 88.33 88.33 110.42

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80 80 100.00

ผล 0 0 20.00 25 25 52 52 52 52 52 52 100 100 125.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80 80 100.00 BNCT ปรับแผนด าเนินงานในการวิจัยเพ่ือวิจัยส่วนผสมของคอนกรีตในการก่อสร้างสถานประกอบการ

ผล 0 0 5.00 7.5 12.5 25 25 25 33 40 40 76.67 76.67 95.83 ทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ค.63)

27

ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 20 : ร้อยละของผลงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

กพม.

ร้อยละ 80

2

กพม.

ตัวช้ีวัดท่ี 17 : รายการสนับสนุน
การก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

กพม.

30

1,500 รายการ

ไป 6/แผน5

ตัวช้ีวัดท่ี 18 : ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

 2,200 รายการ

กพม.

กตส.

รวม

รวม

3

29
5 เร่ือง

80

80

ตัวช้ีวัดท่ี 16 : รายการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

26

กอญ.

กตส.

2,000

200

28

กตส.

80

80

รวม

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัย จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โครงการ : วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กตส.

รวม
ตัวช้ีวัดท่ี 19 : จ านวนผลงานวิจัย
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน %

ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน หมายเหตุแผน/ผล
ผลรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 12.50 20 25 50 50 60 60 61 62.5 100 100 125.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80 80 100.00

ผล 0 0 10 25 25 50 50 50 50 50 50 100 100 125.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80 80 100.00

ผล 0 0 15 15 25 50 50 70 70 72 75 100 100 125.00 CR-39 รอผลการวิเคราะห์ค่าระดับรังสีนิวตรอนจาก  กพม. 

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 80            80 100.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30            30 37.50

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100          100 125.00

แผน 0 0         25 25 25           50 50 50           65 65 65 80            80 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 0 20 25 25 25 50 50 50 60 60 60 60 60 75.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1             2             3 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 166.67

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2             2 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2             4 200.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0             1 100.00 มีแผนท่ีดิจิตอลของการประเมินความเส่ียงจากการด าเนิน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1             1 100.00 กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีในประเทศ จ านวน 1 แผนท่ี

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 25 25 25 37.5 37.5 50 57.5 57.5 57.5 96.75            97 120.94

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00

ผล 0 0 25 25 25 25 25 50 50 50 50 98.5 99 123.13 อยู่ระหว่างท าเอกสารวิชาการ

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00

ผล 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 95 95 118.75 อยู่ระหว่างใส่ข้อมูลในแผนท่ีให้ครบ ตอนน้ีมี 70%

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 100.00

32

33

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กอญ.

80

80

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ระบบการเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานสากล

ใช้ได้ 14 / มีท้ังหมด 23

ตัวช้ีวัดท่ี 23 : ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

2

1

กพม.

กตส.

ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 22 : ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาแผนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

กตส.

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน

3 รายการ

กตส.

กพม.

รวม

รวม

80

ร้อยละ 80

กพม.

80

ตัวช้ีวัดท่ี 21 : ร้อยละของกิจกรรม
ท่ีสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านวิจัยและพัฒนา

31

ตัวช้ีวัดท่ี 26 : จ านวนขอบข่าย
ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025

36

34 ตัวช้ีวัดท่ี 24 : จ านวนระบบรายการ เกณฑ์
มาตรฐาน ด้านการเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ท่ีได้รับการพัฒนา

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

รวม ร้อยละ 80

1 ขอบข่าย

กพม.

กตส.

ร้อยละ 80

80

80

กพม.

รวม

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน

ประมวลผลไตรมาส 4

ตัวช้ีวัดท่ี 25 : ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนด าเนินงาน

35
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน %

ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน หมายเหตุแผน/ผล
ผลรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1             1 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 70 80 80.00 100.00

แผน - - - - - - - - - - - - - - เป็นไปตามแผน

ผล - - - - - - - - - - - - - -

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 75            75 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 31.02 31.99 33.54 34.97 35.70 37.69 38.53 39.71 43.03 44.75 45.59 46.97 46.97 62.62

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100          100 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 6.92 13.08 18.61 24.50 29.28 34.39 38.53 39.71 43.03 44.75 45.59 46.97 46.97 46.97 ข้อมูลจากผู้ควบคุมงาน ณ วันท่ี 24/08/62

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 94.08        94.08 117.60

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 65 65 65 80            80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 90.64        90.64 113.30

แผน 0 0 75 0 0 75 0 0 75 0 0 75          300 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 65 210 45 60 249 107 111 41 315 170 472 328        2,173 724.33

แผน         2,100     2,100     2,100       2,100     2,100       2,100        2,100      2,100       2,100         2,100              1,500       1,500      24,000 100.00 สูงกว่าแผน

ผล            104     2,283     1,421       3,398     2,493 630 901 931 2148 2734 33713 795      51,551 214.80

แผน         1,500     1,500     1,500       1,500     1,500       1,500        1,500      1,500       1,500         1,500              1,500       1,500      18,000 34.92

ผล 104       830 550       2,640     1,540 110 700 765 968 1037 31758 366      41,368 229.82

แผน 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 0 6000 14.50

ผล 0     1,453 871 758 953 520 201 166 1180 1697 1955 429 10183 169.72

แผน 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 43     1,129 155 74 75       1,286 77 63 169 90 90 121        3,372 374.67

รวม

37

42 ตัวช้ีวัดท่ี 32 : ร้อยละของการมีทัศนคติท่ีดี
ของประชาชนต่อความปลอดภัย
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

กยผ.

40

39 ตัวช้ีวัดท่ี 29 : จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี สบค.

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

คนท่ีทัศนคติดี 986/ คนตอบ 1048

ตัวช้ีวัดท่ี 27 : จ านวนระบบวัดปริมาณ
รังสี/กัมมันตภาพรังสีท่ีพัฒนาสู่ระดับ
ปฐมภูมิ

ร้อยละ 80

43

44

กยผ.

ตัวช้ีวัดท่ี 28 : ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี

ท่ีมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน/ผู้ตอบแบบประเมิน  = 5279/4785
อบรม = 849/571 (67.26)

ตระหนัก = 4430/4214 (95.12)

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

โครงการ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

ประมวลผลไตรมาส 4

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี

กพม.

1 ระบบ

ร้อยละ 80

สบค. ร้อยละ 100
41 ตัวช้ีวัดท่ี 31 : ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนการด าเนินงาน 1 ปี

-

ร้อยละ 75

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน

โครงการ : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามแผน

900 คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ี 34 : บุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์
และรังสี

กยผ.

ตัวช้ีวัดท่ี 33 : ร้อยละของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

กยผ. 300 คน

กพม.

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี

ตัวช้ีวัดท่ี 30 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี สบค.

45 ตัวช้ีวัดท่ี 35 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

18,000

6,000

กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

38

 24,000 คน

46 ตัวช้ีวัดท่ี 36 : การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ 80

กยผ.

ศปส.
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ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน หมายเหตุแผน/ผล
ผลรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 0.00 12.70 12.70 12.70 12.70 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 80 80 80 100.00  สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 23.08 28.24 31.64 35.38 41.95 45.12 50.34 100.79 100.79 125.99

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 80 80 80 100.00

ผล 0 0 0 0 46.15 56.48 63.27 70.75 83.90 90.25 100.68 101.59 102 126.98 ตามแผนตรวจสอบประจ าปีจ านวนท้ังหมด 441 แห่ง ตรวจ 448 แห่ง 

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 80 80 80 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 125.00 พบว่าหน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ตามท่ี ปส. ก าหนด 

แผน 5 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 100.00 สูงกว่าแผน

ผล -           13.85    15.38    21.54      27.69    35.38      43.08       46.15     58.46      64.62        81.54             135.29    135 169.11

แผน 5 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 100.00

ผล 0.00 13.85 15.38 21.54 27.69 35.38 43.08 46.15 58.46 64.62 81.54 135.29 135 169.11 แผน 51/ ผล 69

แผน 5 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 100.00

ผล 5.00 10.00 20.00 30.00 40.00 40.00 60.00 70.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80 100.00 ขอตัดออกเน่ืองจากไม่ได้เป็นการพัฒา

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 80 80 80.00       100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00       50.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 4              2          0 0 0 1            0 0 0 0 0 40 47           100.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100        100         100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 95 95 95.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100 100.00 เป็นไปตามแผน

ผล 5 10 20 25 25 50 50 50 50 50 50 100 100.00 100.00

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

51 ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จ านวนร่างกฎหมาย
ล าดับรองท่ีจัดท าแล้วเสร็จ
(เก็บข้อมูลจาก กกม. เน่ืองจาก กกม.
รายงานภาพรวม) 

กยผ./สลก.

รวม

กยผ.

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์

กอญ.

48 ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยสถาน
ประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานท่ีกฏกระทรวงก าหนด

กกม.

กลยุทธ์ท่ี 1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

47

กลยุทธ์ท่ี 1.1 เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตาม พ .ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

รวม

50 ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนา
(เก็บจาก คทง. วิจัย)

49

กลยุทธ์ท่ี 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความปลอดภัยและการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มาตรฐานสากล

สลก.

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ความส าเร็จในการจัดท า
กฎหมายท่ีครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถบังคับใช้ได้
(เก็บข้อมูลจาก กกม. เน่ืองจาก กกม.
รายงานภาพรวม)

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน

ร้อยละ
100

รวม

52 ตัวช้ีวัดท่ี 6 : ความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานตาม ISO/IEC 
ตามแผนท่ีก าหนด
(ติดตามผลการด าเนินงานภาพรวม
จากคณะท างาน ISO/IEC)/
<ผชช.วราภรณ์>

53

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 เป้าประสงค์ท่ี 1  ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ความส าเร็จของการจัดท า
Specific job description ท้ังองค์กรตาม
แผนท่ีก าหนด

รวม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

รวม

กตส.

47 เร่ือง

 จัดท าคู่มือคุณภาพด าเนินการเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างการปรับปรุงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กพร. กยผ.

100
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รายงานผลตัวช้ีวัด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลงาน %

ค่าเป้าหมายล าดับ ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงาน หมายเหตุแผน/ผล
ผลรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3            100.00 สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 166.67

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -           0 0 0.00

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 400.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 80 80 80 100.00 ต่ ากว่าแผน 17 เร่ืองจาก 23 MOU

ผล 74 74           92.50

แผน 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 7 100.00  สูงกว่าแผน

ผล 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 8 114.29

แผน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 66.67

แผน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 150.00

แผน 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 100.00

ผล 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 150.00

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 80 80 80.00       100.00  สูงกว่าแผน

ผล 90.64 90.64 113.30

แผน 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 20 100.00 ต่ ากว่าแผน

ผล 4 6 1 5 4 6 5 2 8 4 10 15 10 50.00

แผน 0 0 75 0 0 75 0 0 75 0 0 75 300         100.00 สูงกว่าแผน

ผล 65 233 45 82 249 700 345 119 697 260 780 328        2,041 680.33

แผน 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 100.00 สูงกว่าแผน

ผล 37     1,129 155 66 75       1,286 77 63 162 90 85 121 3,346       371.78

แผน 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 80 80 80 100.00  สูงกว่าแผน

ผล 97.81 97.81 122.26

 ต่ ากว่าแผน
เน่ืองจากประมวลผลไตรมาส 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวน

กยผ.

57 ตัวช้ีวัดท่ี 11 : ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

7 เร่ือง

300 คน

กตส. 1

1

กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ

56
รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท้ังภายในและต่างประเทศ

3 เร่ือง

1

กลยุทธ์ท่ี 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

54 ตัวช้ีวัดท่ี 8 : จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการ
ด าเนินการตามแผน

กอญ

กพม.

กยผ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ 80

เป้าประสงค์ท่ี 4 ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

กยผ. 20 เร่ือง

 ต่ ากว่าแผน
เน่ืองจากประมวลผลไตรมาส 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวน

ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : จ านวนองค์ความรู้/
หลักสูตร/กิจกรรม ท่ีจัดเก็บ/ถ่ายทอด

61 ตัวช้ีวัดท่ี 15 : ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยจากหารใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน

กยผ. ร้อยละ 80

กยผ.

58

กลยุทธ์ท่ี 3.2 สร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

59 ตัวช้ีวัดท่ี 13 : จ านวนบุคลากรภายนอกท่ี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

60 ตัวช้ีวัดท่ี 14 : จ านวนคร้ังของการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

กยผ. 900 คร้ัง

กลยุทธ์ท่ี 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

55 ตัวช้ีวัดท่ี 9 : ร้อยละความส าเร็จในการน า
MOU/การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกท่ีน าไปสู่
การปฏิบัติ
(กปท. รายงานภาพรวม)

ตัวช้ีวัดท่ี 10 : จ านวนความร่วมมือ
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีท้ังในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน

กยผ.
3

กพม.

กตส.

2

2
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
รายละเอียด 

ผลการใช้จา่ยงบประมาณภาพรวม 
รายส านัก  

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



ณ วันท่ี 

สลก. 199,336.20 -               199,336.20         100.00 -               6,059,617.00        1,841,054.78        3,736,897.62     61.67    481,664.60     6,258,953.20 1,841,054.78          3,936,233.82 481,664.60
กตส. 2,937,669.85 -               2,548,944.72      86.77 388,725.13 55,543,068.20      19,530,000.00       35,942,180.40   64.71    70,887.80       58,480,738.05 19,530,000.00        38,491,125.12 459,612.93
กอญ. 1,333,350.60 -               1,243,066.45      93.23 90,284.15 940,600.00          506,000.00           414,000.00        44.01    20,600.00       2,273,950.60 506,000.00            1,657,066.45 110,884.15
กยผ. 7,342,856.40 -               6,866,793.15      93.52 476,063.25 -                     -                     -                  -                7,342,856.40 -                       6,866,793.15 476,063.25
กพม. 10,946,120.62 198,283.50 10,356,085.62     94.61 391,751.50 14,457,738.00      -                     14,264,797.50   98.67    192,940.50     25,403,858.62 198,283.50            24,620,883.12 584,692.00
กพร. 91,871.00 -               90,191.00          98.17 1,680.00 -                     -                     -                  -                91,871.00 -                       90,191.00 1,680.00
กกม. 169,998.80 -               89,196.20          52.47 80,802.60 -                     -                     -                  -                169,998.80 -                       89,196.20 80,802.60
สบค. 1,333,985.00 -               1,288,185.00      96.57 45,800.00 111,093,700.00    111,093,700.00     -                  -       -                112,427,685.00 111,093,700.00       1,288,185.00 45,800.00
ศปส. 1,565,337.93 -               1,562,986.93      99.85 2,351.00 -                     -                     -                  -                1,565,337.93 -                       1,562,986.93 2,351.00
พนส. 978,857.00 -               831,847.81         84.98 147,009.19 -                     -                     -                  -                978,857.00 -                       831,847.81 147,009.19
ส่วนกลาง 27,263,316.60 1,647,498.82 21,847,645.63 80.14 3,768,172.15 3,500,493.80        1,979,430.00        966,165.10 27.60    554,898.70 30,763,810.40 3,626,928.82          22,813,810.73 4,323,070.85
บุคลากร 113,717,000.00 -               111,143,498.07 97.74 2,573,501.93 -                     -                     -                  -                113,717,000.00 -                       111,143,498.07 2,573,501.93
อุดหนุน 61,083,983.00 -               61,083,982.42     100.00 0.58 -                     -                     -                  -                61,083,983.00 -                       61,083,982.42 0.58
ต่างประเทศ 798,200.00 -               722,264.39 90.49 75,935.61 -                     -                     -                  -                798,200.00 -                       722,264.39 75,935.61
รวม 229,761,883.00 1,845,782.32 219,874,023.59 95.70 8,042,077.09 191,595,217.00 134,950,184.78 55,324,040.62 28.88 1,320,991.60 421,357,100.00 136,795,967.10 275,198,064.21 9,363,068.69

คงเหลือ

สถานะการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ใน ปส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 กันยายน 2562

ส านัก / ศูนย์

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ภาพรวม

งบประมาณ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

เบิกจ่าย
% 

เบิกจ่าย
คงเหลือ งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินงาน เบิกจ่าย

% 
เบิกจ่าย

งบประมาณ อยู่ระหว่างด าเนินงาน เบิกจ่าย คงเหลือ
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
รายละเอียด 

ผลการใช้จา่ยงบประมาณ 
และผลการด าเนนิงาน 

รายโครงการ 
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน 
2. เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพและเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมต่อและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
4. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพ้ืนที่โดยรอบสถาน
ประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 
5. เพ่ือเป็นการป้องกันเชิงรุกการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในสินค้าน าเข้า ส่งออกในเขตท่าเรือ ท่าอากาศยานและตามแนวชายแดน โดยเฉพาะรองรับเมื่อเกิดประชาคมอาเซียน 
6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีด้วยเครื่องมือตรวจวัดและค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี 
7. เพ่ือมีศูนย์ข้อมูลสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ส าหรับเป็นศูนย์รับและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าตรวจ ประมวลผลกระทบและของเขตของภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในการแก้ไข เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
8. เพ่ือมีศูนย์เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในสินค้าน าเข้า ส่งออกในเขตท่าเรือ ท่าอากาศยานและตามแนวชายแดน โดยเฉพาะรองรับเมื่อเกิดประชาคมอาเซียน 
9. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี 
10. เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
11. เพ่ือให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ส าหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชน 
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1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน  

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ  

1,190,000 - 893,472.95 75.08 5,900,000 - 5,775,000.00 97.88 7,090,000 - 6,668,472.95 
 

94.05 421,527.05 
 

 

 
 
2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 90 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทในการเฝา้ระวัง เตรยีม
ความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565 
 
ผลผลติ 
ปส. มีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการ
เฝ้าระวัง เตรยีมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
 
 

จ านวนแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม ระงับ และ
ฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์
และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565 
(1 แนวทาง) 
 
 

ร้อยละความส าเรจ็: 25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีจ านวนแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565 
ผลการด าเนินงาน : 
- ประชุมหารือการตรวจสอบวัสดกุัมมันตรังสีซีเซยีม – 137 (Cs-137) ของบริษัทอาฟ
เตอร์เม็ท สแตนเลส สตลี แอน์ เมทัลรีไซคลิ่ง จ ากัด เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 
- จัดประชุมระหว่าง ปส. และ สมช. ในการจัดท าแผนปฏิบตัิการเฝ้าระวัง เตรยีม
ความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565 
ด้านการเตรียมความพร้อมการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญการบรหิารจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรงัสี จ านวน 2 ครั้ง 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
    ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 256 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
    ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
- จัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายใน ปส. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อมระงับและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561– 2564 
จ านวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส.  
    ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 311 อาคาร 4 ปส. 
- จัดประชุมหารือร่วมกับ ปภ. และ สมช. ในการจัดท าแผนปฏบิัติการเฝา้ระวัง 
เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร 1 ปส. 
 

กิจกรรมที่ 2 
การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมิน
ความเสีย่งจากเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ที่อาจมี
ผลกระทบทางรังสรีุนแรงต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นภยัคุกคามส าคัญต่อความมั่นคง
ของประเทศได ้
 
ผลผลติ 
มติที่ประชุม/รายงานการประเมินความเสีย่งเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่มีผลกระทบทางรังสีรุนแรง
ต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม หรอืเป็นภัยคุกคาม

จ านวนมติที่ประชุม/รายงาน
การประเมินความเสีย่งเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
และเหตุความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ที่มผีลกระทบ
ทางรังสีรุนแรงต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นภัย
คุกคามส าคัญต่อความมั่นคง
ของประเทศ 
(1 มติ/รายงาน) 

ร้อยละความส าเรจ็: 10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดฝึกอบรม Advance Radiological/ Nuclear Training for Emergency 
response เมื่อวันท่ี 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 ปส.  
- จัดประชุมหารือร่วมกับกรมศลุกากรท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใน
การจัดท าแนวปฏบิัติเมื่อตรวจพบการส่งผ่านวสัดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี หรือกาก
กัมมันตรังสี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ช้ัน 2 ปส. 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

ส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ 
กิจกรรมที่ 3 
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
 
ผลผลติ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีเพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็: 40% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดฝึกอบรม Radiological/Nuclear Training for Emergency Response  
เมื่อวันท่ี 14 – 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 
- จัดประชุมเพื่อเตรียมการเข้าร่วมฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ กับ สทน. 
และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ช้ัน 2 อาคาร 1 ปส. 
- จัดฝึกอบรมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อเตรียมการเข้าร่วม
ฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ กับ สทน. และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อวันท่ี 24 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 
- จัดฝึกอบรมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อเตรียมการเข้าร่วม
ฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ กับ สทน. และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุที่
เกี่ยวข้องส าหรับเจ้าหน้าที่ ปส. เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ช้ัน 2 อาคาร 10 ปส. 
- จัดประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วไปภายใน ปส. รองรับการ
ฝึกซ้อมร่วมระหว่าง ปส. สทน. และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ  จ านวน 2 ครั้ง โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
    ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส.  
   ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
- จัดฝึกซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ปส. รองรับการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่าง ปส. สทน. และ
เจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ช้ัน 2 ปส. 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 4 
การบริหารจัดการและด าเนินงานโครงการเฝ้าระวัง
ภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังส ี
 
ผลผลติ 
การด าเนินงานโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการบริหารจัดการ
โครงการ 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็: 25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
- ขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ี
ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. การ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497  
- เชื่อมต่อสัญญาณ ISDN PRI เพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น หมายเลข 1296 ซึ่ง
เป็นหมายเลขรบัแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สามารถใช้งานได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
- ซ่อมบ ารุงรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 และ ฮน 8247 เนื่องจาก
อะไหล่ของรถฉุกเฉินเสื่อมสภาพตามการใช้งาน 
- ต่ออายุประกันภยัรถปฏิบตัิการฉุกเฉินทางรังสีภาคสมัคร และภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 
พร้อมท้ังต่อทะเบียนรถยนต์จ านวน 2 คัน 
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 25 รายการ  
- ซ่อมบ ารุงรถฉุกเฉิน โดยการเปลีย่นยางรถฉุกเฉินทางรังสี (BRIDGESTONE) ที่มีการ
เสื่อมสภาพ ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในขณะใช้งาน 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
ประสานงาน และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
- จัดซื้อวัสดุช่าง จ านวน 7 รายการเพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องมือทางนวิเคลียร์และรังสี 
- จัดซื้อวัสดสุ าหรับซ่อมบ ารุงเครือ่งบินไร้คนขับ จ านวน 3 รายการ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 5 
จัดหาครภุณัฑ ์
 
ผลผลติ 
1. เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ 
(Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตรอน  
จ านวน 2 เครื่อง 
 
2. ระบบป้องกันและเครื่องมือ ส าหรับเจ้าหนา้ที่
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังส ี
จ านวน 1 ระบบ  

 - มีเครื่องวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ (Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตรอน  
จ านวน 2 เครื่อง 
- มีระบบป้องกันและเครื่องมือ ส าหรับเจ้าหนา้ที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีจ านวน 1 ระบบ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (กตส.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนาการสนับสนุนทางเทคนิคตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
2. เพ่ือพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน 
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสมในการยับยั้ง ตรวจจับ และห้ามด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการก ากับดูแลที่
อาจน าไปใช้ในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เก่ียวข้องวิกฤตการณ์ด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบน าเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนที่ผ่านด่านศุลกากร 
6. เพ่ือร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านการก่อร้ายทางนิวเคลียร์ ในการร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแต่ละประเทศหุ้นส่วนในการต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ เสริมสร้าง
ความเห็นพ้องกันของแต่ละประเทศหุ้นส่วนในการต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องในการต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ 
7. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
8. เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของไทยในการน าเข้าสินค้ามาภายในประเทศและขนส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ 
9. เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจของประชาชนไทยในด้านความปลอดภัยทางรังสีจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
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1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

- - - - 39,100,000 19,697,080 19,399,232.70 49.61 39,100,000 19,697,080 19,399,232.70 49.61 3,687 
 

 
 
2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ  
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาครภุณัฑ ์
 
ผลผลติ 
1. ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรี
ภาคสนาม พร้อมระบบประเมินต าแหน่งวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกมัมันตรังส ี
จ านวน 1 ระบบ 
 

 1. มรีะบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรภีาคสนาม พร้อมระบบประเมิน
ต าแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี จ านวน 1 ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค-8



ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

2. . ยานพาหนะรถปฏิบตัิการในภาวะฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และภาวะการกอ่การร้ายด้วยนิว
ไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมระบบและอุปกรณต์กแต่ง 
จ านวน 1 คัน 

2. ลงนามสัญญาและบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562  
(มี 2งวด)  
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โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
วัตถุประสงค์: 
1. ศึกษาและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดข้ึนตามสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย และสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ในต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
2. ศึกษาและประเมินการค านวณแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ (Atmospheric Dispersion Modelling) ที่ปลดปล่อยจากอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการตกลงสู่พ้ืนดิน (Deposition Modelling) ของวัสดุกัมมันตรังสีตามสภาพอากาศท่ีแตกต่าง 
3. พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการได้รับรังสี (Projected Dose) ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีโดยเฉพาะในระยะแรกที่มีผลกระทบสูง
จากวัสดุกัมมันตรังสี ที่ตกลงสู่พ้ืนดินและวัสดุกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายในอากาศ 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อม (ท้ังด้านบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และความร่วมมือ) และจัดท าแผนฉุกเฉินที่เหมาะสมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมินผลกระทบทางรังสีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หากอุบัติเหตุขยายตัวมีผลกระทบระหว่างประเทศ 
 
 
 

 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

20,000 - 19,795 98.98 1,963,800 
 

- 1,900,000 96.75 1,983,800 - 1,919,795 96.77 64,005 
 

ค-10



2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารจัดการและด าเนินงานโครงการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังส ี
 
ผลผลติ 
การด าเนินงานโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการบริหารจัดการ
โครงการ  
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  % 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 

 

กิจกรรมที่ 2 
จัดหาครภุณัฑ ์
 
ผลผลติ 
ระบบคอมพิวเตอรส์ าหรับโปรแกรมประเมินการ
แพร่กระจายวัสดุกมัมันตรังสีกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังส ี
จ านวน 1 ระบบ 

 - มรีะบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมประเมินการแพร่กระจายวสัดุกัมมันตรังสีกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรงัสี จ านวน 1 ระบบ 
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โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยโดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ได้มีการด าเนินการที่ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
มั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราช บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 ข้อก าหนดตามกฎหมายอื่น ๆ และตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล 
 
 
 

 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

- - - - 9,778,500 594,250 9,095,590 93.02 9,778,500 594,250 9,095,590 93.02 88,660 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ  
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาครภุณัฑ ์
 
ผลผลติ 
1. เครื่องส ารวจรังสีแบบระบุชนิดของไอโซโทปรังสี 
จ านวน 2 เครื่อง 
2. เครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตราปริมาณรังสสีูง 
จ านวน 3 เครื่อง 
3. เครื่องส ารวจรังสีเอกซ์ จ านวน 6 เครื่อง 
4. เครื่องส ารวจรังสีระยะไกล จ านวน 3 เครื่อง 
5. เครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตราปริมาณรังส ี
ปานกลาง – สูง จ านวน 8 เครื่อง 
6. เครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตราปริมาณรังสตี่ า 
จ านวน 6 เครื่อง 
7. เครื่องส ารวจรังสีนิวตรอน จ านวน 3 เครื่อง 
8. เครื่องส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี จ านวน 6 เครื่อง 
9. จัดหาตู้เก็บเครื่องมือแบบดดูความช้ืน จ านวน 2 ตู ้

 - มเีครื่องส ารวจรังสีแบบระบุชนิดของไอโซโทปรังสี จ านวน 2 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 
- มเีครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตราปริมาณรังสสีูง จ านวน 3 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
- มเีครื่องส ารวจรังสเีอกซ์ จ านวน 6 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2562 
- มเีครื่องส ารวจรังสรีะยะไกล จ านวน 3 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2562 
- มเีครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตราปริมาณรังสีปานกลาง – สูง จ านวน 8 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2562 
- มเีครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตราปริมาณรังสตี่ า จ านวน 6 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2562 
- มเีครื่องส ารวจรังสีนิวตรอน จ านวน 3 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2562 
- มเีครื่องส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี จ านวน 6 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2562 
- มตีู้เก็บเครื่องมือแบบดูดความชื้น จ านวน 2 ตู ้
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
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โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ส าหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี (กตส.) 
วัตถุประสงค์: 
1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีให้สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ิมเติมในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส าหรับสถานปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ให้รังสีนิวตรอนเป็นรังสีทุติยภูมิ 
ทั้งนี้จะสอดคล้องกับพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 
 
 

 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

650,000 - 456,215.20 70.19 - - - - 650,000 - 456,215.20 70.19 193,784.80 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การตรวจสอบค่าระดับรังสีนิวตรอนจากเครื่อง
ก าเนิดรังสีทีม่ีก าลังสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 6 MV 
และบรเิวณโดยรอบจุดติดตั้ง 
 
ผลผลติ 
ค่าระดบัรังสีนิวตรอนสะสมจากแผ่นโพลเิมอร์  
CR-39 

จ านวนสถานปฏิบตัิการทาง
รังสี ท่ีมีเครื่องก าเนิดรังสีที่ให้
รังสีนิวตรอนเป็นรังสฑีุติยภูมิ 
ได้รับการตรวจสอบคา่ระดับ
รังสีแล้วเสรจ็ 
(10 สถานปฏิบัติการ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  60% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
สถานปฏิบัติการทางรังสี ท่ีมเีครื่องก าเนิดรังสีที่ให้รังสีนิวตรอนเป็นรงัสีฑุติยภมูิ  
ได้รับการตรวจสอบคา่ระดับรังสีแล้วเสร็จ มากกว่า 10 สถานปฏิบตักิาร 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายของปี 2562 (เครื่องก าเนิดรังสีด้านระบบรักษา 
ความปลอดภัย) เพื่อแจ้งรายละเอียด ก าหนดการเข้าติดตั้ง/เก็บแผ่นวัดรังสี CR-39 
และตรวจสอบค่าระดับรังสีนิวตรอนด้วยเครื่องส ารวจรังสี 
2. เข้าติดตั้ง/เก็บแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 และตรวจวัดค่าระดบัรังสีนิวตรอนด้วยเครื่อง
ส ารวจรังสี รุ่น Ludlum 12-4 ในเขตพื้นท่ีต่างๆ คือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน 
เพื่อตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอนของสถานปฏิบัติการทางรังสี รายละเอียด ดังนี้ 

1) บริษัท สเตอริเจนิคส์  ประเทศไทย จ ากัด  จังหวัดระยอง 
2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ด่านตรวจยานพาหนะนครราชสมีา)  

จังหวัดนครราชสีมา 
3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่)  จังหวัดแพร ่
4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก)  จังหวัดล าปาง 
5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ด่านตรวจยาเสพติดนครสวรรค์)   

จังหวัดนครสวรรค ์
6) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ด่านตรวจยานพาหนะชุมพร)  จังหวัดชุมพร 
7) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรช่องเมก็) จังหวัดอุบลราชธาน ี
8) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรมุกดาหาร) จังหวัดมุกดาหาร 
9) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรนครพนม)  จังหวัดนครพนม 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

10) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรบึงกาฬ)  จังหวัดบึงกาฬ   
11) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรหนองคาย)  จังหวัดหนองคาย 
12) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรท่าลี่)  จังหวัดเลย 
13) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรปราณบุรี)  จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
14) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรปาดังเบซาร์)  จังหวัดสงขลา 
15) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรสงขลา)  จังหวัดสงขลา 
16) กรมศุลกากร (ด่านศลุกากรสะเดา) จังหวัดสงขลา 
17) กรมศุลกากร ส านักงานศลุกากรทา่เรือคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
18) กรมศุลกากร ส านักงานศลุกากรทา่เรือแหลมฉบัง ศูนย์เอกซเรย์และ

เทคโนโลยีศุลกากรจังหวัดชลบุร ี
19) กรมศุลกากร ส านักงานศลุกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที่ 2 
ตรวจวิเคราะหผ์ลค่าระดับรังสีนิวตรอนจากแผ่น 
CR-39 และจัดท าเผยแพร่การตรวจวัดรังสีนิวตรอน
ด้วยเทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 
ส าหรับการตรวจสอบสถานปฏิบตักิารทางรังส ี
 
ผลผลติ 
บทความวิชาการ 

จ านวนเรื่องในการเผยแพร่
ผลงานในงานประชุมวิชาการ 
หรือตีพิมพ์บทความใน
วารสารวิชาการ 
(1 เรื่อง) 

ร้อยละความส าเรจ็:  40% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
เผยแพรผ่ลงานในงานประชุมวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์วัสดุส านักงาน และสารเคมี ท่ีเกีย่วข้องกับกระบวนการวดั
ค่ารอยรังสีพื้นฐาน ขยายขนาดรอยรังสี ติดตั้ง/เก็บแผ่น และวิเคราะห์ค่าระดับรังสี
นิวตรอน 
2. น าแผ่น CR39 จากท้ัง 19 หน่วยงาน เข้าสู่กระบวนการประเมินคา่ระดับรังสี
นิวตรอน ด้วยโปรแกรมอตัโนมตัิ TASL Image 
3. ส่งเครื่องส ารวจรังสีนิวตรอนไปปรับเทียบมาตรฐาน ณ ต่างประเทศ  
จ านวน 2 เครื่อง 
 

 

ค-16



ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

4. เผยแพรผ่ลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th 
International workshop on Ionizing Radiation Monitoring (IWIRM)  
ณ ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง Measurements of fast neutron by using CR39 at 
241Am/Be in oil well logging application เมื่อวันท่ี 8-9 ธันวาคม 2561 
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โครงการเตรียมความพร้อมก ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งอนาคต (กตส.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามแนวทางด าเนินงานของ IAEA GS-R-3 ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ยึดถือกันเป็น
มาตรฐานสากล ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้ดียิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้ประเทศไทยมีแนวทางในการตรวจสอบ อนุญาต และก ากับดูแลการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นพ้ืนฐานและเป็นแบบอย่างในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือก ากับดูแลการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่อาจมีขึ้นในอนาคตต่อไป 
3. เพ่ือให้การก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่เกิดความมั่นคงปลอดภัย โดย ปส. สามารถก ากับดูแลการก่อสร้างทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
4. เพ่ือวางแผนพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการก่อสร้างและการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ของประเทศ 
5. เพ่ือให้มีกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ส าหรับใช้กับการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 
 
 

 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

- - - - 50,000 - 49,990.40 99.98 50,000 - 49,990.40 99.98 9.60 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ  
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาครภุณัฑ ์
ผลผลติ 
เครื่องหาพิกัดสญัญาณดาวเทียมและแผนท่ี  
จ านวน 2 เครื่อง 

 - มเีครื่องหาพิกัดสญัญาณดาวเทียมและแผนท่ี จ านวน 2 เครื่อง 
ลงนามสญัญา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และส่งมอบ เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
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โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ BNCT และเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (กตส.) 
วัตถุประสงค์: 
เตรียมการส าหรับการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อให้การก ากับดูแลความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 

 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,241,200 - 926,242 74.62 - - -  1,241,200 - 926,242 74.62 314,958 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 30 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งสมรรถนะบุคลากร 
ปส. เพื่อเตรียมความพร้อมในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์จากเทคโนโลยีเป้าหมาย 
 
ผลผลติ 
การจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
สมรรถนะบุคลากร ปส. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร ์

จ านวนบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการอบรม 
(30 คน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  % 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 

กิจกรรมที่ 1-2 ,4 ปรับแผนไปใช้
ในการวิจัยส่วนผสมของคอนกรีต
ในการก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแล้ว
เสร็จประมาณเดือน ก.ค. 2563 

กิจกรรมที่ 2 
การศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมลูของพื้นที่ส าหรับ
การประเมินความปลอดภัย 
ผลผลติ 
ศักยภาพในการประเมินความเหมาะสมของสถาน
ที่ตั้ง ฯ 

ชุดโปรแกรมส าหรับประเมิน 
(1 โปรแกรม) 

ร้อยละความส าเรจ็:  % 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 

 

กิจกรรมที่ 3 
การเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็น 
(Public Hearing) ของประชาชนในพ้ืนท่ีที่มีการ
ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ ์
 
ผลผลติ 
การรับฟังความคดิเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดตั้งเครื่องปฏิกรณ ์

จ านวนผู้ให้ความคดิเห็น 
(100 คน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  % 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 

*ยกเลิก* 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 4 
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัย
สถานท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์
 
ผลผลติ 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัย
สถานท่ีตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

จ านวนครั้งท่ีประชุม 
(3 ครั้ง) 

ร้อยละความส าเรจ็:  % 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค-22



 
โครงการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย (กอญ.) 
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นการ
วิจัยเพื่อตอบโจทย์ในการช่วยตัดสินใจให้ใบอนุญาตสถานที่ตั้ง และใบอนุญาตเดินเครื่อง  รวมทั้งเป็นการป้องกันผลกระทบจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละโครงการย่อย มีดังนี้ 
            โครงการย่อย 1 การประเมินความปลอดภัยด้านเทอร์มัลไฮดรอลิคของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย จะท าการประเมินความปลอดภัยด้านเทอร์มัลไฮดรอลิคของ
เครื่องปฏิกรณ์ ฯ ของ มทส. และ/หรือ เครื่องใหม่ของ สทน. (หากมีข้อมูล) โดยใช้ชุดรหัสคอมพิวเตอร์ CAMP ซึ่งประกอบด้วยรหัส RELAP และ TRACE เพ่ือประกอบการให้อนุญาตใน
การก่อสร้างและด าเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าว 
 โครงการย่อย 2 ท าการประเมินความเสื่อมของวัสดุจากผลกระทบของรังสีในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยของเครื่อง ปปว.-1/1 โดยจะท า
การตรวจสอบผลกระทบของรังสีนิวตรอนและแกมมาที่มีต่อวัสดุโครงสร้างของแกนเครื่องปฏิกรณ์ซ่ึงท าจากอลูมินัมเกรด Al6061 ในระดับจุลภาค เพ่ือประเมินการกัดกร่อนและความ
แข็งแรงของวัสดุ นอกจากนี้ จะท าการศึกษาผลกระทบของรังสีแกมมาท่ีมีต่อคอนกรีต เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสื่อมในคอนกรีตที่เป็นบ่อของเครื่องปฏิกรณ์ โครงการย่อยนี้
จะมีการบูรณาการกับคณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

400,000 - 328,905 82.23 - - - - 400,000 - 328,905 82.23 71,095 
 

 
 
2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การประเมินความปลอดภัยดา้นเทอร์มัลไฮดรอลิก
และนิวทรอนิกสโ์ดยใช้รหสัคอมพิวเตอร์ CAMP 
 
ผลผลติ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความ
ปลอดภัยด้านเทอรม์ัลไฮดรอลิกและนิวทรอนิกสโ์ดย
ใช้รหัสคอมพิวเตอร์ CAMP จ านวน 3 ครั้ง 
 
 
 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
ประชุม 
(ครั้งละ 10 คน ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  35% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มบีุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม จ านวน 9 คน 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะหค์วามปลอดภยัของเครื่องปฏิกรณ์
โดยใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรม TRACE และการแปลงรหัสระหว่าง TRACE และ 
RELAP 5.0 ระหว่างวันท่ี 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 103  
อาคาร 4 ปส. 
2. ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมที่ Brookhaven national laboratory เพื่อค านวณ 
ด้าน Thermalhydraulic และ Neutronic ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์นวิเคลียร์วิจัย 

 

ค-24



ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 
การจัดการความเสื่อมของวัสดสุ าหรับเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1 และการตรวจสอบแท่ง
เชื้อเพลิง 
 
ผลผลติ 
1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การ
ตรวจสอบแท่งเชื้อเพลิง (OMARR mission) 
2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
แนวทางการจัดการความเสื่อมส าหรับเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 
3. การทดสอบและวิเคราะหต์ัวอยา่งจากเครื่อง
ปฏิกรณ ์
4. การค านวณเพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยเพื่อหา
ขีดจ ากัดในการเดินเครื่องในภาวะปกติ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน และจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจสอบแท่ง
เชื้อเพลิง (15 คน) 
2. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนว
ทางการจัดการความเสื่อม
ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย (20 คน) 
3. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่
เกี่ยวกับ การทดสอบและ
วิเคราะหต์ัวอย่างจากเครื่อง
ปฏิกรณ ์
(1 บทความ) 
4. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่
เกี่ยวกับการค านวณเพื่อ
วิเคราะหค์วามปลอดภัยเพื่อ
หาขีดจ ากัดในการเดินเครื่อง
ในภาวะปกต ิ
(1 บทความ) 
5. รายงานสรุปผลการ 
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  65% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
1. มบีุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบแท่งเชื้อเพลิง 
จ านวน 23 คน 
2. มบีุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการ
จัดการความเสื่อมส าหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัย จ านวน 20 คน 
3. มผีลงานวิจัยท่ีเผยแพรเ่กี่ยวกับการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างจากเครื่อง
ปฏิกรณ์ จ านวน 1  บทความ 
4. มผีลงานวิจัยท่ีเผยแพรเ่กี่ยวกับการค านวณเพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยเพื่อหา
ขีดจ ากัดในการเดินเครื่องในภาวะปกติ จ านวน 0 บทความ 
5. มรีายงานสรุปผลการ จ านวน 2 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดการประชุม Kick-off meeting แผนบูรณาการ "การเพิ่มศักยภาพในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร์วิจัยแบบองค์รวม" วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
2. ท าการวิเคราะห์วัสดสุ่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณโ์ดยใช้ SEM  
แบบ back-scattered electrons image 
3. ประเมินคณุสมบัติของวัสดุส่วนประกอบหลังการใช้งานในเครื่องปฏิกรณ์ ฯ  
โดยตรวจสอบการเกดิออกซิเดชัน (การกัดกร่อน) และความแข็ง 
4. จัดประชุม Follow up Meeting on Capacity Building Workshop under 
SEED Mission เมื่อวันท่ี 16 – 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 602 อาคาร 9 ปส. 
5. น าเสนอผลงาน เรื่อง "Investigation of the Properties of Aluminum Tube 
used in Thailand Research Reactor TRR-1/M1"  ในการประชุม INST 2019  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 
6. จัดท าแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค ส าหรับการประเมินความเสื่อมในเครือ่งปฏิกรณ์ ฯ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

7. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางและการจดัการความเสื่อม
ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม 
แคนทารีเบย์ จังหวัดระยอง 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ OMARR Mission และการตรวจสอบแท่งเชื้อเพลิง  
เมื่อวันท่ี 22 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 9 ปส. 
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โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (กอญ.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือรองรับการยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า-ส่งออก เครื่องก าเนิดรังสี ซึ่งเป็นใบอนุญาตแบบใหม่ตาม พระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ตลอดจนรองรับการพิจารณาค าขอ
ฯ โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. เพ่ือเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าปริมาณรังสีจากเครื่องวัดรังสีประจ าตัวบุคคล (TLD/OSL) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
3. เพ่ือปรับปรุงและเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4. เพ่ือรอบรับการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีจากผู้ประกอบการผ่านระบบยื่นค าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ปส. กับระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วย
เทคโนโลยี GPS ของ ปส. 
5. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการออกใบอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการยื่นค าขอ การพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ตลอดจนการจัดท ารายงานสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล การน าเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ เพ่ือการตรวจสอบ และก ากับดูแลความ
ปลอดภัยในการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์และรังสี 
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1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

- - - - 940,600 506,000 414,000 44.01 940,600 506,000 414,000 44.01 20,600 
 

 
 
2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ  
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก 
ผ่านศุลกากร กับระบบ National Single Window 
(NSW) ปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับ 
น าเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร ์
 
ผลผลติ 
สามารถแจ้งข้อเท็จจริงในการน าเข้า-ส่งออก วัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องก าเนิดรังสี  
ผ่านNational Single Window (NSW) ได้ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
การน าเข้า - ส่งออก ผ่าน
ศุลกากร กับระบบ National 
Single Window (NSW) ปรับ
ลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับ 
น าเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
และวัสดุนิวเคลียร ์
(ร้อยละ 100) 

ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้า - ส่งออก ผ่านศุลกากร  
กับระบบ National Single Window (NSW) ปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับ 
น าเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ร้อยละ 35 
ผลการด าเนินงาน : 
1. รายงานผลการวิจารณ์หรือเสนอแนะ ส าหรับการจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การน าเข้า - ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ National Single Window (NSW)  
มีการเปดิรับฟังค าวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ ระหว่างวันท่ี 11 – 15 มกราคม 2562 
ครบก าหนดรับฟังค าวิจารณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ผลการรับฟังความคิดเห็น
สรุปว่าไม่มผีู้เสนอข้อคิดเห็นใด ๆ 

มี 4 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด 
งวด 3 ภายใน 30 ตุลาคม 2562 
งวด 4 ภายใน 29 พฤศจิกายน 
2562 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

2. ประชุม Kick Off Project กับบริษัท คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม แอนด์ โซลูช่ัน จ ากัด 
เมื่อวันที่ 18 มีคนาคม 2562 
3. ตรวจรับงานงวดที่ 1 Project Management Plan วันท่ี 22 มีนาคม 2562 
4. เก็บข้อมูล Requirement การเชื่อมโยงข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(RSO) ระหว่างกลุ่มงาน กบฐ. และ กอจ. และการเชื่อมโยงข้อมลูการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดรังสี (SSDL) ระหว่างกลุ่มงาน กบฐ. และ กมว. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
5. เก็บข้อมูล Requirement การเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องวัดปรมิาณรังสีประจ าตัว
บุคคล (OSL) ระหว่าง ปส. และ สทน. เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 62 
6. ประชุมหารือเก็บข้อมูลประกอบการเช่ือมโยงข้อมลูเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัย 
ทางรังสี (RSO) เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุญาต เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 
7. ประสานงานกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมลู RSO ผ่าน Linkage Center ของกรมการปกครองจาก
ผู้ประกอบการ 
8. บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดงานที่ 2 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
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โครงการเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย (กอญ.) 
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือให้ผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 
 
 
 

 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

307,870 - 226,561.85 73.59 - - - - 307,870 - 226,561.85 73.59 81,108.15 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดการกากกัมมันตรังสีตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 
2559 
 
ผลผลติ 
ร่างแนวปฏิบัติในการจัดการกากกมัมันตรังสีที่
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ 
กากกัมมันตรังส ี

จ านวนเอกสารแนวปฏิบัติที่
ได้รับการพิจารณาจาก
คณะท างานฯ 
(3 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มแีนวปฏิบัติทีไ่ด้รับการพิจารณาจากคณะท างานฯ จ านวน 4 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
- ด าเนินการจดัประชุมคณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติในการจัดการกากกัมมันตรังส ี
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 ครั้ง 
รายละเอียด ดังนี้ 
    ครั้งท่ี 1 วันที่ 20 มีนาคม 2562 
    ครั้งท่ี 2 วันที่ 28 มีนาคม 2562 
    ครั้งท่ี 3 วันที่ 23 เมษายน 2562 
    ครั้งท่ี 4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

 

กิจกรรมที่ 2 
สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกาก
กัมมันตรังสีและแนวปฏิบัติในการจัดการ 
กากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559ให้กับผู้ครอบครอง
หรือใช้ 
วัสดุกัมมันตรังสี จ านวน 2 ครั้ง 
 
ผลผลติ 
ความส าเร็จในการจัดสัมมนาฯ 

จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
การจัดสัมมนา 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของจ านวนของ
ผู้เข้าร่วมประชุม) 

ร้อยละความส าเรจ็:  75% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มหีน่วยงานท่ีเข้าร่วมการจัดสัมมนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน : 
- ด าเนินการจดัสัมมนา เรื่อง “การสรา้งความรู้ความเข้าใจในการจดัการกาก
กัมมันตรังสีและแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากกัมมันตรังสตีามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559” จ านวน 2 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
    ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 
จ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 70 จาก 95 คน คิดเป็น 66 คน ผูเ้ข้าร่วมจริง 72 คน 
    ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
จ านวนผู้เข้ารวมร้อยละ 70 จาก 180 คน คิดเป็น 126 คน ผูเ้ข้าร่วมจริง 201 คน 

ตามแผนเดิมก าหนดใหม้ีการจัด
สัมนาในกรุงเทพฯ 2 ครั้ง แต่มี
นโยบายให้รวมการจดัสมันาเป็น 
1 ครั้ง   
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โครงการพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีทั่วประเทศ (กอญ.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือเพ่ิมส่งเสริมการก ากับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านการบริหาร และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีของสถานปฏิบัติการทางรังสีในประเทศให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. รวมรวมข้อมูลการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือการตรวจประเมินความปลอดภัยทางรังสีและผลกระทบต่อประชาชนระหว่างการขนส่ง 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

595,000 - 515,399.60 86.63 - - - - 595,000 - 515,399.60 86.63 79,600.40 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ด าเนินการเช่าสัญญาณ GPS Gate และ Cloud 
Server และสญัญาบ ารุงรักษาระบบประจ าปี 2562 
 
ผลผลติ 
มีบ ารุงรักษาระบบการติดตามรถขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังส ี

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
จัดท าสญัญาการบ ารุงรักษา
และเช่าสญัญาณระยะเวลา 1 ปี  
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  75% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการจัดท าสญัญาการบ ารุงรักษาและเช่าสญัญาณระยะเวลา 1 ป ี 
ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
- เชื่อมต่อสัญญาณกับ ส านักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
- ด าเนินการจดัจ้างย้ายระบบตดิตามการขนส่งวสัดุกัมมันตรังสี แล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562        
- ด าเนินการเช่าสัญญาณ GPS Gate และ Cloud Server และสัญญาบ ารุงรักษา
ระบบประจ าปี 2562 แล้วเสร็จเมือ่วันท่ี 9 กันยายน 2562 
 

 

กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมผู้ประกอบการ 
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากการใช้งานระบบติดตาม
การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและประชาสัมพันธ ์
 
ผลผลติ 
มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากการใช้งานและ 
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้แกผู่้ประกอบการ 

จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
ประชุม 
(20 หน่วยงาน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มหีน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20 หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากการใช้งาน และประชาสัมพันธ์
การพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วยระบบ GPS ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ช้ัน 2 อาคาร 1 ปส. เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2562 
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โครงการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนาการสนับสนุนทางเทคนิคตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
2. เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคด้านความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
3. เป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

170,000 - 169,953.47 99.97 - - - - 170,000 - 169,953.47 99.97 46.53 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
เสรมิสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้มีความเขม้แข็ง 
อย่างยั่งยืน 
 
ผลผลติ 
1. ประเทศไทยมีการด าเนินการตามพันธกรณี และ
สนธิสัญญาการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ครบถ้วนสมบูรณต์าม
ระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้เกดิ 
ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในระยะ
ยาวตอ่นานาประเทศ 
2. ห้องปฏิบัติการมีวิธีวิเคราะห์  เพื่อสนับสนุน 
งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และงานพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทีไ่ดม้าตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของ 
การสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายให้มีความยั่งยืน 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  45% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายให้มีความยั่งยนื ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้หัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กับการป้องกันและ
ยับยั้งภัยคุกคาม” เมื่อวันท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อวาน ีขอนแก่น โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์จังหวัดขอนแก่น 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 
จัด Workshop on Practical Arrangements 
between IAEA and OAP on Cooperation in 
the area of Nuclear Forensics Science 
 
ผลผลติ 
มีความร่วมมือระหว่างทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศกับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อเพิม่ศักยภาพของ
บุคลากร 

ร้อยละความส าเรจ็ของ 
การสร้างความร่วมมือด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  15% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
จัด Workshop on Practical Arrangements between IAEA and OAP on 
Cooperation in the area of Nuclear Forensics Science เมื่อวันท่ี 3 – 4 
กรกฎาคม 2562 ปส. 
 

 

กิจกรรมที่ 3 
พัฒนางานตรวจพิสูจนเ์อกลักษณท์างนิวเคลียร์และ
รังสีเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO/IEC 17025   
 
ผลผลติ 
มีเครือข่ายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการ
พิทักษ์ความปลอดภยั และนติิวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
ที่มีความเข้มแข็งพร้อมรับต่อสถานการณภ์ัยคุกคาม 
ที่อาจเกิดขึ้น ท้ังในระดับประเทศและ 
ภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ขอรับการรับรอง ISO/IEC 
17025 และการขยาย
ขอบข่าย 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  40% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการขอรับการรับรอง ISO/IEC 17025 และการขยายขอบข่าย 
ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ 
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โครงการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือเฝ้าระวังระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมและปริมาณกัมมันตภาพรังสีในอาหารของประเทศไทย  
2. เพ่ือพัฒนาเทคนิคและตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ส าคัญและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพ่ือการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC – 17025 
4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสะสมและการเคลื่อนย้ายของสารกัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ภายในระบบนิเวศแบบต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้
มีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
5. เพ่ือประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและประชาชนไทยด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
6. เพ่ือจัดท าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและประชาชนไทย ร่วมกับหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อก าหนด และเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  
7. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลทางรังสีและสมาร์ทเทคโนโลยีส าหรับแสดงแผนที่ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่มีมาตรฐานให้กับฐานข้อมูลระดับภูมิภาค
เอเซีย-แปซิฟิก และระดับนานาชาติ พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
8. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรของ ปส. ในการถ่ายทอดความรู้และความช านาญเฉพาะทางต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้เครือข่ายและกรอบความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศ 
9. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลต้นก าเนิดรังสีและสถานประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
10. เพ่ือพัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวัดให้ครอบคลุมสารกัมมันตรังสีที่สลายตัวให้รังสีแอลฟา เบตา และแกมมา ในร่างกายมนุษย์ ที่มีใช้ในประเทศไทย และสาร
กัมมันตรังสีจากกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นจากประเทศเพ่ือนบ้าน จากตัวอย่างทางกายภาพและชีวภาพ ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
11. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและห้องปฎิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
12. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยจากการใช้สารไอโซโทปรังสีของผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
13. เพ่ือจัดท ารายงานด้านเทคนิคของประเทศไทยเสนอต่อ UNSCEAR 
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1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,275,000 - 985,327.25 77.28 263,000 - 248,693.40 99.98 1,538,000 - 1,234,021 80.24 303,979 
 

 
 
2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
งานวิเคราะห์และประเมินกัมมันตภาพรังสี
ภาคพื้นดิน 
 
ผลผลติ 
มีข้อมูลพื้นฐานการตรวจวดัรังสีในสิ่งแวดล้อมและ
อาหาร - ขยายพี้นที่ หรือจุดเก็บตวัอย่าง 

รายงานผลการวดัตามชนิด
ตัวอย่างและจ านวนตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมและอาหารตาม
แผนการด าเนินงาน 
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  15% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มรีายงานผลการวัดตามชนิดตัวอยา่งและจ านวนตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและอาหารตาม
แผนการด าเนินงาน จ านวน 3 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดซื้ิอนมดิบและนมพาสเจอร์ไร้ส์ ได้แก่ จังหวัดราชบรุี จังหวัดนครราชสมีา  
2. จัดซื้อข้าวสารและดินนาจากชาวนา ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดชยันาท จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี จังหวัดกาฬสินธุิิ 
3. เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในดิน น้ า และหญา้ รอบศูนย์วิจัยนิวเคลยีร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี   
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

4. จัดท ารายงานข้อมูลการตรวจวดักัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 3 ฉบับ  

กิจกรรมที่ 2 
งานเฝ้าระวังภัยทางรังสีในบรรยากาศ 
 
ผลผลติ 
มีข้อมูลพื้นฐานการตรวจวดัรังสีในบรรยากาศ 
 
 

รายงานผลการตรวจวัด
ตัวอย่างในบรรยากาศ และ
จ านวนตัวอย่างที่ส่งมาจาก
สถานีเฝา้ระวังภยัทางรังสีใน
อากาศครบถ้วน (1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มรีายงานผลการตรวจวดัตัวอย่างในบรรยากาศ และจ านวนตัวอย่างที่ส่งมาจากสถานี
เฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ 1 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. รับตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี และกระดาษกรองอากาศจากสถานีเฝา้ระวัง  
ประจ าภูมิภาค 
2. จ้างเหมาผูดู้แลแผ่นวัดปรมิาณรังสี TLDs/OSLs เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณรังสสีะสม
ในสิ่งแวดล้อม  
3. ด าเนินการวิเคราะหป์ริมาณรังสีแอลฟารวมในตัวอย่างอากาศ 

 

กิจกรรมที่ 3  
ข้อมูลการสะสมและการเคลื่อนยา้ยของสาร
กัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในระบบ
นิเวศแบบต่างๆ 
 
ผลผลติ 
ได้ชนิดสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยท่ี
น ามาท าการศึกษาการสะสมและการเคลื่อน 
ย้ายของสารรังส ี

จ านวนสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่
น ามาท าการศึกษาการสะสม
และการเคลื่อนย้ายของสาร
รังสี (2 ชนิด) 

ร้อยละความส าเรจ็:  7% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มสีิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่น ามาท าการศึกษาการสะสมและการ
เคลื่อนย้ายของสารรังสี จ านวน 3 ชนิด 
ผลการด าเนินงาน : 
1. วิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในน้ าทะเล ตะกอนดิน และอาหารทะเลของไทย และ
กัมพูชา เพื่อศึกษาการสะสมและการเคลื่อนย้ายของสารรังสรีะหว่างน้ าทะเลและ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล 
2. เก็บและวิเคราะห์กมัมันตภาพรงัสีในตัวอย่างข้าว ดิน และน้ าในนาข้าว เพื่อศึกษา
การสะสมและการเคลื่อนย้ายของสารรังสีจากน้ าและดิน เข้าสู่ข้าว  
3. เก็บและวิเคราะห์กมัมันตภาพรงัสีในตัวอย่างดิน และต้นไม้ เพื่อศกึษาการ
เคลื่อนย้ายของสารรังสีในระบบนเิวศของป่าไม้เมืองไทย 
 

 

ค-40



ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 4 
ปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและ 
ประชาชนไทย ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
 
ผลผลติ 
มีข้อมูลการประเมินปรมิาณรังสีและผลกระทบทาง
รังสีต่อสิ่งมีชีวิตและประชาชนไทย 

จ านวนรายงานการประเมิน
ปริมาณรังสีและผลกระทบ
ทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ประชาชนไทย (1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  6% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
อยู่ระหว่างการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและประชาชนไทย 
ผลการด าเนินงาน : 
1. เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมประจ าฤดูฝนร่วมกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
  - จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ในวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2562 
  - จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตลู จังหวดัตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภเูก็ต จังหวัดระนอง 
วันท่ี 19 – 30 สิงหาคม 2562 
2. เก็บตัวอย่างน้ าทะเลและจดัส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างพร้อมตดิตั้งอปุกรณ์ตรวจวัด
ระดับรังสีแกมมาในอากาศแบบเรยีลไทมบ์นเรือส ารวจของศูนย์วิจยัและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  
3. รวบรวมข้อมูลกมัมันตภาพรังสใีนสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และประเมินปริมาณ
รังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตและประชาชนไทยด้วยโปรแกรม ERICA 
4. ประเมินปริมาณรังสีที่ประชาชนไทยได้รับจากรังสีคอสมิกด้วยโปรแกรมค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ จาก UNSCEAR (2000) 

 

กิจกรรมที่ 5 
การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาต ิ
 
 
 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาต ิ 
(2 เรื่อง) 

ร้อยละความส าเรจ็:  6%  
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติจ านวน 2 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน : 
1. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Nuclear Science  
and Technology Conference (INST2019) ในวันท่ี 4 - 6 กุมภาพันธ ์2562  
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ผลผลติ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาต ิ

ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้น าเสนอ
ผลงานวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งผลงานวิชาการดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ Journal of Physics: Conference Series ได้แก่  
   1) Verification of 90Sr determination in marine animals   
   2) Long-term cycling of radiocaesium in pine forest at Wat Chan 
Thailand 

กิจกรรมที่ 6 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากสถานีเฝา้ตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (RN65) และศูนย์ข้อมลู
แห่งชาติ (National Data Center, N171) 
 
ผลผลติ 
การน าข้อมูลจากสถานีเฝ้าตรวจนวิไคลด์กัมมันตรังสี
อาร์เอ็น 65(RN65) และศูนย์ข้อมลูแห่งชาติ 
(National Data Center , N171) ไปใช้ประโยชน์
ในงานด้านพลเรือน 

จ านวนหนว่ยงานที่เช่ือมต่อ
หรือน าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
แห่งชาติไปประยุกต์ในงาน
ด้านพลเรือน (1 หน่วยงาน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  6% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีหน่วยงานเชื่อมต่อหรือน าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลแห่งชาตไิปประยุกต์ในงานด้านพล
เรือน 2 หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน : 
1. เข้าร่วมประชมุกับอธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เพื่อขับเคลื่อนความ
ร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานและการใช้ข้อมูลของสถานีเฝา้ตรวจนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radionuclide Station, RN65) ที่จัดตั้งในพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
2. เข้าพบคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อหารือ เรื่อง ความร่วมมือบริหารจัดการตามการข้อก าหนดการรับรอง
สถานีเฝา้ตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (Radionuclide Station ; RN 65) 
และเตรียมการสถานีฯ เพื่อเป็นการต้อนรับประธานองค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ (CTBTO : Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization) เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุม 5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
3. ประยุกต์ใช้ข้อมูลกัมมันตภาพรงัสีในฝุ่นละอองจากสถานี RN65 ในการติดตาม
ผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับสถานีฯ (ช่วงปัญหา
ฝุ่นละออง) และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้กับกรมควบคุมมลพิษ  
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4. ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมลูแห่งชาติ ในการเฝ้าระวังการเกิดสึนามิ ของกรม
อุตุนิยมวิทยา 
5. น าเสนอผลงานวิชาการจากการวิเคราะห์ข้อมลูและผลการด าเนนิงานของสถานีฯ 
จ านวน ๓ เรื่อง ในการประชุมวิชาการนานาชาติ CTBT : Science and 
Technology 2019 ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประเทศออสเตรยี 
6. น าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงฯ (ค.ต.ป. ประจ า
กระทรวง) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัตงิานของสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ 
(PS 41) ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
7. น าคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ และคณะอนุกรรมการ เยี่ยมชม 
ความพร้อมเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของสถานีเฝา้ตรวจนวิไคลด์
กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65 (RN65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  
เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

กิจกรรมที่ 7 
การพัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสสี าหรับสาธารณชน
และผูป้ฏิบัติงาน 
 
ผลผลติ 
1. ฐานข้อมูลสถานระกอบการด้านนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ/แยกประเภทของประเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
2. รายงานปริมาณการไดร้ับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนไทย 

1.ร้อยละความสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ด้านนิวเคลยีร์และรังสีของ
ประเทศ/แยกประเภทของ
ประเทศ (ภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
(ร้อยละ 100) 
2.จ านวนรายงานปรมิาณการ
ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนไทย  
เสนอต่อ UNSCEAR 
(ภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
1. ความสมบรูณ์ของฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านนิวเคลียรแ์ละรังสีของ
ประเทศ/แยกประเภทของประเทศ (ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ)  
ร้อยละ 20 
2. อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท ารายงานปรมิาณการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนไทยเสนอต่อ UNSCEAR 
ผลการด าเนินงาน : 
1. เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ในจังหวัดต่างๆ เพื่อน าเสนอโครงการจัดท าฐานข้อมลูสารกัมมันตรงัสีและเครื่อง
ก าเนิดรังสีในสถานประกอบการ และการประเมินปรมิาณรังสีในผู้ปฏิบัติงานทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
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(1 ฉบับ) 2. ขอความอนุเคราะหด์ าเนินการส ารวจข้อมลูต้นก าเนิดรังสีและสารรังสีที่ใช้ใน
โรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีตามแผนงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน  
จ านวน 16 แห่ง ได้รับข้อมูลจากสถานพยาบาลทั้งสิ้น 10 แห่ง 
3. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การสรา้งความรับรู้ความเข้าใจเกีย่วกับข้อมูลการไดร้ับรังสี
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบ 
ทางรังสี (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation : UNSCEAR) เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. จัดสัมนาเรื่อง การจัดท าฐานข้อมูลการไดร้ับรังสีทางการแพทย์ของประเทศไทย 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ อาคารภูมสิิริมังคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

กิจกรรมที่ 8 
การประเมินปริมาณรังสีในสาธารณชนและ
ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังส ี
 
ผลผลติ 
1. มีรายงานสรุปผลการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131
ภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์
2. มีรายงานผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีการ
ตรวจวัด 
3. ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

1. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับ
การตรวจวดัปรมิาณไอโอดีน-
131ภายในร่างกายของ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ทีส่ าเรจ็ตาม
เป้าหมาย (8 หน่วยงาน) 
2. จ านวนรายการทดสอบ
ความใช้ได้ของวิธีการตรวจวัด
สารกัมมันตรังสีที่ได้
ด าเนินการส าเร็จตาม
เป้าหมาย (2 รายการ) 
3. ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัด

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
1. หน่วยงานได้รับการตรวจวัดปรมิาณไอโอดีน-131ภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียรส์ าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 13 หน่วยงาน 
2. มจี านวนรายการทดสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวดัสารกัมมันตรังสีที่ได้
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 1 รายการ 
3. อยู่ระหว่างพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวดัรังสีจากภายในร่างกายได้รับรอง
มาตรฐานสากล  
ผลการด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการตรวจวัดปริมาณไอโอดีน-131ภายในร่างกายของผูป้ฏบิัติงานใน
หน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
   - เขตภาคเหนือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถานพยาบาลรังสรีักษาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ (แพทย์พร) พิษณุโลก, รพ.พุทธชินราช, รพ.มะเร็งล าปาง, รพ.มหาราชนคร
เชียงใหม่ จ านวน 41 คน 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

รังสีจากภายในร่างกายได้
รับรองมาตรฐานสากล  
(ร้อยละ 30) 

   - เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.สรุินทร,์ รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค,์ รพ.ศรีนครินทร,์ รพ. มหาราชนครราชสีมา จ านวน 101 คน  
   - เขตภาคใต้ 2 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.สุราษฏร์ธานี, รพ.สงขลานครินทร์ จ านวน 27 คน 
  - กทม. 3 หน่วยงาน จ านวน 85 คน 

กิจกรรมที่ 9 
จัดหาครภุณัฑ ์
ผลผลติ 
1. ปั๊มสุญญากาศ จ านวน 1 เครื่อง  
2. เครื่องกวนสารชนิดแมเ่หล็กแบบให้ความร้อน 
จ านวน 2 เครื่อง 
3. แผ่นให้ความร้อน พร้อมระบบคนแม่เหล็กไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด  
4. เครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมอุปกรณป์ระกอบ 
จ านวน 1 ชุด  
5. ไมโครไปเปต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 ชุด 

 ด าเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ปั๊มสุญญากาศ จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องกวนสารชนิดแมเ่หล็กแบบให้ความร้อน จ านวน 2 เครื่อง 
3. แผ่นให้ความร้อน พร้อมระบบคนแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ  
จ านวน 1 ชุด  
4. เครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมอุปกรณป์ระกอบ จ านวน 1 ชุด  
5. ไมโครไปเปต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด 
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โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจัดเป็นการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ในการช่วยตัดสินใจให้ใบอนุญาตในการเดินเครื่อง รวมทั้งเป็นการป้องกันผลกระทบจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

707,000 - 706,688.53 99.96 209,000 - 208,724.10 99.87 916,000 - 915,412.63 99.94 587.37 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินการแพร่กระจายของ
กัมมันตรังสีในกรณเีกิดอุบัตเิหตุจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย 
 
ผลผลติ 
1. สรุปผลการทบทวนเอกสาร 
2. การวิเคราะห์ประเมินการแพรก่ระจาย
กัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์วิจยั 
3. สรุปผลการประเมินการแพร่กระจายของ
กัมมันตภาพรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณ ู

1. จ านวนรายงานแสดงผล
การค านวณและคา่เงื่อนไขที่
เหมาะสมส าหรบัการวิเคราะห์
ประเมินการแพร่กระจาย
กัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์
วิจัยแต่ละพื้นท่ี (1ฉบับ) 
2. รายงานผลการประเมินการ
แพร่กระจายของกัมมันตรังสี
ในกรณีเกิดอุบตัิเหตุจากเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัยใน
ประเทศไทย (1ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  14% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท ารายงานแสดงผลการค านวณและค่าเงื่อนไขที่เหมาะสม
ส าหรับการวิเคราะห์ประเมินการแพร่กระจายกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์วิจยั 
แต่ละพื้นท่ี และรายงานผลการประเมินการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีในกรณ ี
เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินงาน : 
- ด าเนินการประเมินผลการแพร่กระจายกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์วิจัยแต่ละพื้นที่ 
- วิเคราะหผ์ลที่เหมาะสมในการประเมินการแพร่กระจายกัมมันตรังสีจาก 
เครื่องปฏิกรณ์วิจัยแต่ละพ้ืนท่ี 

 

กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับการตรวจวดัและ
ประเมินค่าปรมิาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและ
ตัวอย่างชีวภาพ ก่อนการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 
 
ผลผลติ 
1. สรุปผลการทบทวนเอกสาร 
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรบัการตรวจวดั
ปริมาณรังสีในตัวอยา่งสิ่งแวดล้อมและตัวอย่าง
ชีวภาพ 

1. จ านวนรายงานสรปุ
ความก้าวหน้าโครงการ         
( 1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  86% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท ารายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการ 
ผลการด าเนินงาน : 
- ทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจวัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง
ปัสสาวะและตัวอย่างเลือด 
- ออกแบบและเตรยีมงานส าหรับการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรบัการตรวจวดั
ปริมาณรังสีในตัวอยา่งสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างปัสสาวะและตัวอย่างเลือด 
- ศึกษาข้อมูลการส ารวจพ้ืนท่ี เพือ่ประกอบการศึกษาวิจยั โดยเข้าส ารวจพ้ืนท่ี
ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจยั ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัด
นครราชสมีา เมื่อวันท่ี 14 – 16 มกราคม 2562  และ 23 -25 กันยายน 2562 
- ด าเนินการจดัซื้ออุปกรณ์วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

3. ผลการส ารวจพ้ืนท่ีก่อสร้างเครือ่งปฏิกรณ์ปรมาณู
วิจัย จ. นครราชสีมา 
4. รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการ 
กิจกรรมที่ 3  
จัดหาครภุณัฑ ์
 
ผลผลติ 
1. เตาหลมุ จ านวน 6 เตา 
2. อุปกรณ์วัดปรมิาตรของเหลว จ านวน 2 ชุด 
3. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย จ านวน 4 เครื่อง 
4. หัวปั่นเหวี่ยง  จ านวน 1 หัว 

 - มเีตาหลมุ จ านวน 6 เตา ลงนามเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 และส่งมอบเมื่อ
วันท่ี 14 มกราคม 2562 
- มอีุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว จ านวน 2 ชุด ลงนามเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
และส่งมอบเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
- มเีครื่องดูดจ่ายสารละลาย จ านวน 4 เครื่อง ลงนามเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
และส่งมอบเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
- มหีัวปั่นเหวี่ยง  จ านวน 1 หัว ลงนามเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 และส่งมอบ
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 
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โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ วิจัย พัฒนา ระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสี การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
2. เพ่ือเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่อาจเพิ่มข้ึนและปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม  
3. เพ่ือมีฐานข้อมูลรังสีในสิ่งแวดล้อม ค่าพ้ืนฐานสถานปฏิบัติการที่เกิดขึ้นใหม่ โครงการศูนย์วิจัยนิวเคลียร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
4. เพ่ือส ารวจพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและอาหารทั่วประเทศเพ่ิมขึ้น 
5. เพ่ือติดตามผลการตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาในอากาศทั่วภูมิภาค ส าหรับประเมินผลกระทบต่อประชาชน  
6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจากการเข้าร่วมทดสอบความช านาญทั้งภายในและต่างประเทศ      
7. เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 ห้อง ส าหรับงานวิจัยพัฒนาระบบวัดทางนิวเคลียร์ และงานวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม       
8. เพ่ือพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นย าและเปรียบเทียบกับวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน 
 
 
 

 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,100,000 - 1,070,206.85 97.29 1,000,000 - 957,380 95.74 2,100,000 - 2,027,586.85 96.55 72,413.15 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 97 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบวดัรังสีแกมมาในอากาศ และ
พัฒนาระบบซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังส ี
 
ผลผลติ 
เพิ่มศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

รายงานความก้าวหน้าการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบวดัรังสี
แกมมาในอากาศ และพัฒนา
ระบบซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวัง
ภัยทางรังส ี
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  70% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ได้รายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบวดัรังสีแกมมาในอากาศ และ
พัฒนาระบบซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จ านวน 1 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ส ารวจและเก็บข้อมลูรายละเอยีดบน circuit boards ของสถานีเฝ้าระวังทางรังสี 
รายละเอียด ดังนี้ 
   - ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย 
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดสกลนคร 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้แก่ จังหวัดบรุีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
  - ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดตราด  
  - ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
  - ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา 
2. จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุง เพื่อใช้ในงานซ่อมบ ารุงระบบเก็บตัวอยา่งอากาศแบบ
เคลื่อนที ่
3. จัดจ้างสอบเทียบชุดสอบเทียบอัตราการไหลของเครื่องเก็บตัวอยา่งฝุ่นละอองใน
บรรยากาศแบบปรมิาตรสูง 

 

กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาวิธีทดสอบความถูกต้องแมน่ย าของตัวอย่าง 
ในสิ่งแวดล้อมกับวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน 
 
 

รายงานความก้าวหน้า/
เอกสารทางวิชาการ (1ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  30% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานความก้าวหน้า/เอกสารทางวิชาการ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

ผลผลติ 
เพิ่มศักยภาพการท างานของบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการทดสอบค่าความถูกต้องและแม่นย าของตัวอย่างทดสอบที่่เป็นวัสดุ
อ้างอิง (CRM) กับตัวอย่างเถ้าอาหาร (ผักใบเขียว และข้าวสาร) 
2. เปรียบเทียบวิธีการวัดผลการทดสอบของตัวอย่างวัสดุอ้างอิง (CRM) กับตัวอย่าง
ทดสอบ 
3. จัดจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครือ่งมือวิทยาศาสตร์ 
4. จัดซื้อสารอ้างอิงมาตรฐาน (CRM)/ วัสดุวิทยาศาสตร์/ สารเคมี เพื่อใช้ในงาน
วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง 

กิจกรรมที่ 3 
จัดหาครภุณัฑ ์
 
ผลผลติ 
1. ระบบหัววัด NAl และระบบประมวลผล  
จ านวน 1 ชุด 
2. เครื่องดูดความช้ืน จ านวน 4 เครื่อง 

 1. มรีะบบหัววัด NAl และระบบประมวลผล จ านวน 1 ชุด 
2. มเีครื่องดูดความชื้น จ านวน 4 เครื่อง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพื่อการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัย
คุกคามทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีให้มีความพร้อมในการศึกษาผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
2. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสะสมและถ่ายทอดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในระบบนิเวศแบบต่างๆ 
4. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแบบจ าลองการประเมินปริมาณและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทย 
5. เพ่ือก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของประเทศในด้านความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทย 
6. เพ่ือการก าหนดมาตรการและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศ 
 
 
 

 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,400,000 - 1,297,493.27 92.68 500,000 - 410,000 82.00 1,900,000 - 1,707,493.27 89.87 192,506.73 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
 
ผลผลติ 
เทคนิคในการตรวจวัดนิวไคลด์กมัมันตรังสีทีม่นุษย์
สร้างขึ้น ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน 

จ านวนเทคนิคในการตรวจวัด
นิวไคลด์กัมมันรังสีที่มนุษย์
สร้างขึ้นในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านการทดสอบกับวัสดุ
อ้างอิงหรือการทดสอบความ
ช านาญหรือการทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบัติการ  
(1 เทคนิค) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
อยู่ระหว่างการเตรยีมการทดสอบความถูกต้องของเทคนิคร่วมกับทบวงการ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. เตรียมตัวอย่างน้ าทะเลส าหรับการพัฒนาเทคนิคการตรวจวดัตรเิตียมในน้ าทะเล 
2. เตรียมสารรังสีมาตรฐานส าหรบัการพัฒนาเทคนิคการวเิคราะห์ Sr-90 ในตะกอนดิน 
3. พัฒนาเทคนิคการตรวจวดัตริเตยีมในน้ าทะเล 

 

กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาการสะสมและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ภายในหอ้งปฏิบัติการ
นิเวศวิทยารังส ี
 
ผลผลติ 
ข้อมูลการสะสมสารรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อ
สิ่งมีชีวิตของประเทศไทย 

จ านวนสิ่งมีชีวิตของประเทศ
ไทยท่ีน ามาท าการศึกษาการ
สะสมสารรังสีและผลกระทบ
ทางรังสี (1 ชนิด) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มสีิ่งมีชีวิตของประเทศไทยท่ีน ามาท าการศึกษาการสะสมสารรังสีและผลกระทบทางรังสี 
จ านวน 3 ชนิด 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ปรับเทียบระบบควบคุมสภาพน้ าทะเล และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในห้องปฏิบัติการ 
2. ประสานงานและวางแผนเก็บตวัอย่างสิ่งมีชีวิตทางทะเลร่วมกับมหาวิทยาลัยศลิปากร 
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหดิล 
3. ทดสอบการเลี้ยงหอยในห้องนิเวศรังสี เพื่อใช้ในการทดลองระยะยาว 
4. เก็บ เตรียม และวิเคราะห์กัมมนัตภาพรังสีในน้ าทะเล และหอยจากบริเวณนคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ จังหวัดระยอง และบริเวณ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
5. เก็บ เตรียม และวิเคราะห์ความผิดปกติในเซลล์ของหอยท่ีเก็บมาจากท้ังสองบริเวณ 
6. เก็บและวิเคราะห์กมัมันตภาพรงัสีในอาหารทะเลจากอ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

7. เก็บและวิเคราะห์กมัมันตภาพรงัสีในตะกอนดิน น้ าทะเล และอาหารทะเลจากอ่าว
ไทย ทะเลอันดามัน และน่านน้ าประเทศกัมพูชา 
8. ท าการประเมินปริมาณรังสีในสิง่มีชีวิตทางทะเลของไทย 

กิจกรรมที่ 3 
จัดท าแบบจ าลองต้นแบบเพื่อใช้ในการประเมินผล
กระทบทางรังสีของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 
 
ผลผลติ 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีของสิ่งมีชีวิตในประเทศ
ไทย 
 

จ านวนแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
การประเมินผลกระทบทาง
รังสีของสิ่งมีชีวิตในประเทศ
ไทย (1 แบบจ าลอง) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มแีบบจ าลองทางคณติศาสตร์ที่เหมาะสมกับการประเมินผลกระทบทางรังสีของสิ่งมีชีวิต
ในประเทศไทย จ านวน 1 แบบจ าลอง 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ก าหนดชนิดและพื้นท่ีในการเกบ็ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
2. พิจารณาข้อดี ข้อเสียของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ จ านวน 2 แบบจ าลอง 
3. พัฒนาและน าผลการประเมินปริมาณรังสีจากคอสมิกของประชาชนไทยลงระบบ
ภูมิศาสตรส์ารสนเทศ 
4. หารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการใช้ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์การแพร่กระจาย
ของสารรังสีในสิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
5. เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถึงแนวทางในการพัฒนา
แบบจ าลอง การเก็บข้อมลุ และการวิเคราะห์ข้อมลูทั้งในระดับประเทศและภมูิภาค 
6. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันในข้ันตอนการพิจารณาคดัเลือกพื้นที่
และชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน 
7. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเพื่อมาให้ความรูใ้นการปรับปรุง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
8. ลงนาม MoU กับกรุมอุตุนิยมวทิยา ในการใช้ข้อมูลสภาพอากาศในแบบจ าลอง 
ทางคณิตศาสตร ์
9. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการฝึกอบรมการใช้งานแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
ในทวีปยุโรป จ านวน 4 ประเทศ เป็นเวลา 1 เดือน 

 

ค-54



ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

10. จัดส่งแบบขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร เพื่อมาให้ความรู้
ในการปรับปรุงแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
11. จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยผุเ้ชี่ยวชาญจาก 
สหภาพยโุรป 

กิจกรรมที่ 4 
รวบรวมและจดัท าฐานข้อมูลปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 
ผลผลติ 
ฐานข้อมูลทางรังสีที่มีข้อมลูเป็นปจัจุบันและอยู่ใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลนานาชาติ 

จ านวนฐานข้อมูลทางรังสีที่มี
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและอยู่ใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลนานาชาต ิ
(1 โปรแกรม/ระบบ) 
(ระยะเวลา 3 ปี 2562 – 
2564) 

ร้อยละความส าเรจ็:  15% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มฐีานข้อมูลทางรังสีทีม่ีข้อมูลเป็นปัจจุบันและอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับฐานข้อมูล
นานาชาติ 1 โปรแกรม 
ผลการด าเนินงาน : 
1. รวบรวมผลการวเิคราะห์ตัวอยา่งสิ่งแวดล้อมท่ีเก็บจาก 77 จังหวัด  
ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 
2. วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างดิน หญ้า 
และน้ าผิวดิน ระหว่าง พ.ศ.2560 - 2561  
3. วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตะกอนดิน  
จ านวน 57 ตัวอย่าง เรียบร้อยแลว้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศและภมูิภาค
เอเซีย-แปซิฟิก 
4. ตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณอ่าวไทย 
5. รวบรวมข้อมูลกมัมันตภาพรังสใีนสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยส่งไปยัง
ฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสีทางทะเลของภูมิภาคเอเซยี-แปซิฟิก 
6. จัดท าแผนที่กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างหญ้า น้ าผิวดิน และดิน รวมถึงระดับรังสี
แกมมาในอากาศท่ัวประเทศไทย 
7. ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมลูในระดับภมูิภาคและ
นานาชาติ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 5 
จัดหาโปรแกรมวเิคราะห์ภาพ พรอ้มอุปกรณ์
ประกอบ 
ผลผลติ 
1. โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

 มโีปรแกรมวิเคราะหภ์าพ พร้อมอปุกรณ์ประกอบ จ านวน 1 โปรแกรม  

กิจกรรมที่ 6 
การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาต ิ
 
ผลผลติ 
ผลงานวิจัยท่ีถูกน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาต ิ

จ านวนผลงานวิจัยท่ีถูก
น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาต ิ
(2 เรื่อง) 

ร้อยละความส าเรจ็: 25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มผีลงานวิจยัที่ถูกน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ  
จ านวน 2 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน : 
1. Full paper ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง 
2. บทคัดย่อจ านวน 1 เรื่อง ได้รับการตอบรับให้น าเสนอด้วยวาจาในการประชุม 
CTBTO SnT Conference 2019 
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โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิต (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือศึกษาผลของรังสีแกมมาจากต้นก าเนิด Co-60 และรังสีเอกซ์ ต่อระดับการเกิดความผิดปกติทางโครโมโซมและการถูกท าลายของสารพันธุกรรม ใน Epipremnum sp. 
2. ระบุตัวชี้วัดทางชีวภาพที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบจากรังสีแกมมาจากต้นก าเนิด Co-60 และรังสีเอกซ์ ในระดับเซลล์ของ Epipremnum sp. 
3. สร้างมาตรฐานการประเมินผลกระทบจากรังสีแกมมาจากต้นก าเนิด Co-60 และรังสีเอกซ์ โดยตัวชี้วัดทางชีวภาพจาก Epipremnum sp. 
 
 
 

 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

800,000 - 788,062.20 98.51 - - - - 800,000 - 788,062.20 98.51 11,937.8 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
เตรียมตัวอย่าง และฉายรังสีตัวอยา่ง 
 
ผลผลติ 
มีตัวอย่างท่ีเป็นดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพได้รับการฉาย
รังสีแกมมา (γ-ray) ที่มีความถูกตอ้งและเหมาะสม 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
คัดเลือกดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพท่ี
เหมาะสม 
(ร้อยละ100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการคัดเลือกดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพท่ีเหมาะสม ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
จัดหาตัวอย่างในการฉายรังสี และได้ตัวอย่างในการฉายรังสี คือ ต้นพลูด่าง 

 

กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาความผดิปกติของเซลที่มีผลจากการได้รับรังสี 
เพื่อสร้างกราฟมาตรฐาน (ด าเนินการโดยเครือข่าย
มาตรวดัรังสีทางชีวภาพ) 
 
ผลผลติ 
กราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระดบัความผดิปกติที่
เป็นดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพจากการได้รับรังสีแกมม่า 
กับระดับรังสีที่ได้รับ 

จ านวนกราฟมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ระดับความ
ผิดปกติที่เป็นดัชนีช้ีวัดทาง
ชีวภาพจากการได้รับรังสี
แกมม่ากับระดับรังสีที่ไดร้ับ 
(1 กราฟ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  60% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ได้กราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระดับความผิดปกติที่เป็นดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพจากการ
ได้รับรังสีแกมม่ากับระดับรังสีที่ไดร้ับ จ านวน 1 กราฟ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการฉายรังสีตัวอยา่ง (ต้นพลูด่าง) ในวันท่ี 11 มีนาคม 2562 ท้ังสิ้นจ านวน  
8 ครั้งๆ ละ 10 ตัวอย่าง 
2. วิเคราะห์หาความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งได้รับผลการตรวจโครโมโซมพืชที่ผิดปกติ 
3. สร้างกราฟมาตรฐานความสมัพันธ์ระดับความผดิปกติที่เป็นดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ 
(รากพลูด่าง) จากการไดร้ับรังสแีกมม่ากับระดับรังสีที่ไดร้ับ จ านวน 1 กราฟ 

 

กิจกรรมที่ 3 
เตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางรงัสี 
 
ผลผลติ 
ผลการศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึน้ในระบบ
ภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับปริมาณรังสรีะดับต่ าในงานรังสี
วินิจฉัย 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
เตรียมความอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้พร้อมรองรับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียและรังสี 
(ร้อยละ100) 
 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการเตรียมความอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียและรังสี ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินทางรงัสี 
2. ซ่อมแซมเครื่องมือวัดทางรังสีและเครื่องมือวิเคราะห์ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 4 
ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และวิเคราะหผ์ลการศึกษาให้
สอดคล้องกับงานด้านการประเมินค่าปริมาณรังสี
ด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
 
ผลผลติ 
ผลการวิเคราะห์ความผดิปกติของเซลที่มผีลจากการ
ได้รับรังสี เพื่อสร้างกราฟมาตรฐาน เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ติดตามการวิเคราะห์ความ
ผิดปกติของเซลที่มผีลจากการ
ได้รับรังสี เพื่อสร้างกราฟ
มาตรฐาน 
(ร้อยละ100) 
 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ติดตามการวิเคราะห์ความผิดปกตขิองเซลที่มีผลจากการไดร้ับรังสี เพื่อสร้างกราฟ
มาตรฐานส าเร็จร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลยัมหิดล  
และสทน. เรื่องการเบิกจ่ายแทนกัน เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 313  ปส. 
2. จัดประชุมจดัท าแผนงานและแผนการเบิกจ่ายแทนกันร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลยั
พะเยา เมื่อวันท่ี 30 - 31 มกราคม 2562  
3. ติดตามและประสานงานเพื่อด าเนินงาน และเบิกจา่ยแทนกันร่วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลยัพะเยา รวมทั้งการวิเคราะห์จ านวนโครโมโซมที่ผดิปกตหิลังจากการฉายรังสี 
4. ร่วมฝึกปฏิบตัิการเตรยีมตัวอยา่งการวิเคราะห์วามผิดปกติของโครโมโซม และการนับ
จ านวนโครโมโซมที่ผิดปกติ โดยผูเ้ช่ียวชาญของเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ    
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โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาส าหรับใช้ประเมินปริมาณรังสีโดยใช้เทคนิคการวัด gamma - H2AX ด้วยวิธี immunofluorescence 
2. เพ่ือพัฒนาวิธี/อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดรังสีทางชีวภาพที่มีความสะดวก รวดเร็ว ส าหรับใช้คัดกรองผู้ที่ได้รับรังสีออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
3. เพ่ือน าอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกต้นแบบที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในแผนกรังสีรักษา เพ่ือสนับสนุนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล 
 
 
 

 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

600,000 - 600,000 100 - - - - 600,000 - 600,000 100 - 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็และศึกษา
วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจวัด gamma -H2AX 
ใน human lymphoblastoid cells และเตรียม
ตัวอย่างเซลล ์
 
ผลผลติ 
มีสารเคมี วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จ าเป็น รวมถึง
ตัวอย่าง human lymphoblastoid cells พร้อม
ส าหรับการทดลอง 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดหาสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นและเตรียมตัวอย่าง
เซลล ์(ร้อยละ 90) 

ร้อยละความส าเรจ็:  50% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการจดัหาสารเคม ีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเตรียมตวัอย่างเซลล์  
ร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาและทราบกระบวนการทีเ่หมาะสมในการตรวจวดั gamma-H2AX  
ใน human lymphoblastoid cells 
2. จัดหาอุปกรณแ์ละสารเคมี ส าหรับการตรวจวัด gamma-H2AX 

 

กิจกรรมที่ 2 
การออกแบบและประดิษฐไ์มโครฟลูอิดิกชิพ 
 
ผลผลติ 
แบบและระบบเริ่มต้นส าหรับอุปกรณไมโครฟลูอิดิ
กต้นแบบ 

จ านวนแบบและระบบเริ่มต้น
ส าหรับอุปกรณไมโครฟลูอิดิก 
ต้นแบบ 
(1 ชุด) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ออกแบบและระบบเริม่ต้นส าหรับอุปกรณไมโครฟลูอิดิกต้นแบบจ านวน 1 ระบบ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ออกแบบลวดลายส าหรับไมโครฟลูอิดิกชิพ โดยเริ่มต้นจากการออกแบบชุดแยก
เม็ดเลือดขาวออกจาก whole blood เพื่อน าเม็ดเลือดขาวที่แยกได้ไปใช้ในขั้นตอน
ต่อไป 
2. ประสานงานกับศูนยเ์ทคโนโลยไีมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ส าหรับการประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกชิพตามลวดลายที่ออกแบบไว้ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 3 
ทดสอบการใช้งานกับเครื่อง flow cytometer 
 
ผลผลติ 
ผลการทดสอบการใช้งานกับเครื่อง flow 
cytometer 
 

ร้อยละความส าเรจ็การ
ทดสอบการใช้งานกับเครื่อง 
flow cytometer 
(มาตรฐานเทียบเท่ากับการใช้
วิธีเดิม) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จการทดสอบการใช้งานกับเครื่อง flow cytometer ร้อยละ 90   
ผลการด าเนินงาน : 
ทดสอบการใช้งานกับเครื่อง flow cytometer 
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โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต ่าในงานรังสีวินิจฉัย (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีระดับต่่าต่อระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนไทย และเพ่ิมความเข้าใจในผลกระทบของรังสีจากงานรังสีวินิจฉัยให้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ่า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ่า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

850,000 - 850,000 100.00 - - - - 850,000 - 850,000 100.00 - 
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2. ประสิทธิผลการด่าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด่าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ขอจริยธรรมในการท่าวิจัยในคน ทบทวนแผนการ
ทดลอง ทดสอบและปรับเทียบวิธีปฏิบัติการ 
 
ผลผลติ 
ใบรับรองการอนุมัติใหด้่าเนินการวิจัยในคน 

จ่านวนใบรับรอง (1 ใบ) ร้อยละความสา่เรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีใบรับรองการอนุมตัิให้ด่าเนินการวิจัยในคน จ่านวน 1 ใบ 
ผลการด่าเนินงาน : 
ได้รับการรับรองจริยธรรมในการท่าวิจัยในคน 

 

กิจกรรมที่ 2 
เก็บตัวอย่างเลือดจากคนปกติในกลุ่มคนไทยในช่วง
อายุคนท่างาน น่าตัวอย่างเลือดไปฉายรังสีโดยใช้
เครื่องที่ใช้ในงานรังสีวินิจฉัย 
 
ผลผลติ 
มีตัวอย่างเลือดจากคนปกติในกลุม่คนไทยในช่วงอายุ
คนท่างานท่ีผ่านการฉายรังสีตามขัน้ตอนปฏิบัติการ 

ร้อยละความสา่เรจ็การเก็บ
ตัวอย่างเลือดจากคนปกติใน
กลุ่มคนไทยในช่วงอายุ
คนท่างานและการฉายรังส ี
(ร้อยละ 90) 

ร้อยละความสา่เรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส่าเร็จการเก็บตัวอยา่งเลือดจากคนปกติในกลุ่มคนไทยในช่วงอายุคนท่างานและ
การฉายรังสี ร้อยละ 90 
ผลการด่าเนินงาน : 
ด่าเนินการเจาะเลือดและฉายรังสเีลือดกับหน่วยงานท่ีร่วมเครือข่ายมาตรวดัรังส ี
ทางชีวภาพ  

 

กิจกรรมที่ 3 
ศึกษาความผดิปกติที่เกิดขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันเมื่อ
ได้รับปริมาณรังสีระดับต่่าในงานรงัสีวินิจฉัย 
 
ผลผลติ 
ผลศึกษาความผดิปกติที่เกดิขึ้นในระบบภมูิคุ้มกัน
เมื่อไดร้ับปรมิาณรังสรีะดับต่่าในงานรังสีวินิจฉัย 

ร้อยละความสา่เรจ็การศึกษา
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบ
ภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับปริมาณรังสี
ระดับต่่าในงานรังสีวินิจฉัย 
(ร้อยละ 90) 
 
 
 

ร้อยละความสา่เรจ็:  35% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส่าเร็จของการศึกษาความผดิปกติที่เกิดขึ้นในระบบภมูิคุ้มกันเมื่อไดร้ับปริมาณ
รังสีระดับต่่าในงานรังสีวินิจฉัย ร้อยละ 90 
ผลการด่าเนินงาน : 
1. ด่าเนินการวัดปริมาณรังสีระดับต่่าด้วยเครื่อง ionization chamber และ
ด่าเนินการฉายรังสตีัวอย่างเลือดของอาสาสมัคร (เป้าหมาย 20 คน 60 ตัวอย่าง) 
2. ด่าเนินการวิเคราะหค์วามผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบภูมิคุม้กันเมื่อได้รับปริมาณรังสี
ระดับต่่าในงานรังสีวินิจฉัย จ่านวน 10 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค  Gamma -H2AX 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด่าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 4 
ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และวิเคราะหผ์ลการศึกษาให้
สอดคล้องกับงานด้านการประเมินค่าปริมาณรังสี
ด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ เผยแพร่ผลงานและ
อบรม 
 
ผลผลติ 
กราฟเปรียบเทียบระหว่างปริมาณรังสีและตัวช้ีวัด
ทางระบบภูมิคุม้กันท่ีตอบสนองตต่อรังสีจาก
การศึกษาในกลุ่มคนไทย 

ร้อยละความสา่เรจ็ของ
โครงการที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก่าหนด 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความสา่เรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส่าเร็จของโครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด ร้อยละ 100 
ผลการด่าเนินงาน : 
ติดตามประสานการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม เพื่อให้เปน็ไปตามเป้าหมาย
ที่ก่าหนด 

ระเบียบการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยล่าช้า มีความซับซ้อน 
หลายขั้นตอน ท่าให้งานล่าช้า 
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โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างย่ังยืน (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือสร้าง พัฒนา และยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพด้วยวิธีมาตรฐาน โดยการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด dicentric ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพที่ยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนในการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

500,000 - 463,881.00 92.78 - - - - 500,000 - 463,881.00 92.78 36,119 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ  
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
สร้างกราฟมาตรฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ปริมาณรังสดีูดกลืนกับผลการวัดดว้ยมาตรวดัรังสี
ชนิด dicentric ที่ช่วงปริมาณรังส ี0 – 5 เกรย์และ
เส้นขอบเขตความน่าเชื่อถือที่ 95% (ด าเนินการโดย
เครือข่ายมาตรวดัรังสีทางชีวภาพ) 
 
ผลผลติ 
กราฟมาตรฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าปรมิาณ
รังสีดูดกลืนกับผลการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด 
dicentric ที่ช่วงปริมาณรังสี 0 – 5 เกรย์และเส้น
ขอบเขตความน่าเช่ือถือท่ี 95% 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดท ามาตรฐานการวดัด้วย
มาตรวดัรังสีชนิด dicentric 
และ กราฟมาตรฐานของ
ประเทศ (ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  60% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการจดัท ามาตรฐานการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด dicentric  
และกราฟมาตรฐานของประเทศ ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
ด าเนินการทดลองวิเคราะห์ค่าความผิดปกติของโครโมโซมชนิดไดเซนตริก 
เพื่อสร้างกราฟมาตรฐาน 

 

กิจกรรมที่ 2 
จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ฉกุเฉินทางรังสี และ
สารเคม ี
 
ผลผลติ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ฉุกเฉินทางรังสี และ
สารเคมีที่มีพร้อมใช้งาน 
 
 
 

ร้อยละความส าเรจ็การจดัหา
วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์
ฉุกเฉินทางรังสี และสารเคม ี
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ฉุกเฉินทางรังสี และสารเคมี  
ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์อุปกรณ์ฉุกเฉินทางรังสี  และสารเคม ี
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 3 
ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และวิเคราะหผ์ลการศึกษาให้
สอดคล้องกับงานด้านการประเมินค่าปริมาณรังสี
ด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
 
ผลผลติ 
รายงานความก้าวหน้ารายเดือน 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
โครงการที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของโครงการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการประสานงานกับเครอืข่่ายมหาวิทยาลยัมหดิล คณะแพทยศาสตร์  
เพื่อประชุมจัดท าแผนงานและแผนการเบิกจ่ายแทนกัน ตามที่ได้ประชุมหารือร่วมกับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ สทน. เรื่องการเบิกจ่ายแทนกัน 
การบริหารโครงการปี 2562 - 2563 และสิทธิประโยชน์ เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 313  ปส. 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานทางเทคนิคร่วมกับเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
เพื่อเตรียมตัวอย่างและวางแผนการฉายรังสี เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562  
และวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2562  
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โครงการพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสีเพื่อก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. ได้วิธีการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืนในห้องปฏิบัติการ 
2. ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน 
3. ได้พัฒนางานมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนของชาติและเป็นการยกระดับงานบริการของภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
4. ได้สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รังสีทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น และก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

200,000 - 198,649.78 99.32 12,500,000 - 12,440,000 99.52 12,700,000 - 12,638,649.78 99.52 61,350.22 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
วัดปริมาณรังสีดูดกลืน 
 
ผลผลติ 
มีวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการวดั
ปริมาณรังสีในห้องปฏิบตัิการ 

ครุภณัฑ์และวัสดุอุปกรณ์ครบ
ตามแผนการด าเนินงาน  
(ร้อยละ80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  40% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มคีรุภณัฑ์และวสัดุอุปกรณ์ครบตามแผนการด าเนินงานร้อยละ 95 
ผลการด าเนินงาน : 
- ด าเนนิการจดัซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทีจ่ าเป็นต่อการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน 
ครบตามทีต่้องการ เหลือเงิน 2% ของงบประมาณกิจกรรมนี ้

 

กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาหาพารามเิตอร์ที่เหมาะสมในการวัดปรมิาณ
รังสีดูดกลืน ทั้งสร้างกราฟปรับเทยีบมาตรฐาน 
ตรวจสอบความถูกต้องวิธีการวัดปริมาณรังสดีูดกลืน 
 
ผลผลติ 
ห้องปฏิบัติการได้วิธีการวดัปรมิาณรังสีที่ค่าพลังงาน
ต่างๆมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ในการวัดปรมิาณ
รังสีดูดกลืน 

วิธีการวัดปริมาณรังสีที่มีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
(ค่าความแตกตา่งกับ
หน่วยงานมาตรฐานไม่
มากกว่าร้อยละ 5) 

ร้อยละความส าเรจ็:  60% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มวีิธีการวัดปรมิาณรังสีที่มคีวามถกูต้อง น่าเชื่อถือ ที่มคี่าความแตกต่างกับหน่วยงาน
มาตรฐานไมม่ากกว่าร้อยละ 5 
ผลการด าเนินงาน : 
- ด าเนินการศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้องกับการศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการวัด
ปริมาณรังสดีูดกลืน 
- เปรียบเทียบผลการวัดปริมาณรังสีกับหน่วยงานมาตรฐานปฐมภูมิ  ค่า %RSD  
ไม่เกิน 5 ถือว่ายอมรับได้ และสามารถน าพารามิเตอร์ไปใช้ในงานประจ าได้จริง 
- ทดสอบวัดตัวอย่างหาค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในงานประจ าของห้องปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยใช้พารามเิตอร์ที่น ามาใช้จริง 
- เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบโปสเตอร์ เผยแพร ่
ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2019 
(International Nuclear Science and Technology  Conference 2019  
ภายใต้หัวข้อ “'Nuclear for Better Life'” จ านวน 1 เรื่อง และเผยแพร่เอกสาร 
ทางวิชาการลง Journal of Physics จ านวน 1 เรื่อง 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 3 
จัดหาครภุณัฑ ์
ผลผลติ 
เครื่องอิเล็กตรอน สปินเรโซ แนนซ์ (ESR)  
จ านวน 1 เครื่อง 

 มเีครื่องอิเล็กตรอน สปินเรโซแนนซ์ (ESR) จ านวน 1 เครื่อง  
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โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. ได้วิธีการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา 
2. ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา 
3. ได้พัฒนางานมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนของชาติและเป็นการยกระดับงานบริการของภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
4. ได้สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รังสีทางการแพทย์ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น และก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

100,000 - 
 

99,985.97 99.99 - - - - 100,000 - 
 

99,985.97 99.99 14.03 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดกิจกรรมการวดัปรมิาณรังสีดดูกลืนในระดับรังสี
รักษา 
 
ผลผลติ 
มีการจัดกจิกรรมการวดัปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับ
รังสีรักษา 

มีวิธวีัดการปรมิาณรังสดีูดกลืน
ที่มีความถูกต้องและนา่เชื่อถือ 
(ค่าความผดิพลาดไมม่ากกว่า 
5%) 

ร้อยละความส าเรจ็:  50% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีวิธวีัดการปรมิาณรังสดีูดกลืนท่ีมคีวามถูกต้องและน่าเชื่อถือ ค่าความผิดพลาด 
ไม่มากกว่า 5% 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ผลของสภาวะที่เหมาะสมส าหรบัการวัดปรมิาณรังสดี้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ ที่
ปริมาณรังสีที่  1 – 10 เกรย์ โดยการศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการวัด 
ผลของอุณหภูมิ และความคงท่ีของสัญญาณการตอบสนองต่อปริมาณรังส ี
2. ผลการเปรียบเทียบผลการวดัปริมาณรังสีทีไ่ด้จากการทดลองเทียบกับ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิแห่งสหราชอาณาจักร โดยส่งตัวอยา่งอะลานีนโดส
มิเตอรไ์ปฉายรังสีที่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิแห่งสหราชอาณาจักร  
3. น าอีพีอาร์สโดสมิเตอร์ ฉายรังสทีี่เครื่องเร่งอนุภาคที่พลังงาน 6 และ 10 MV  
วัดสัญญาณด้วยเครื่องอีพีอาร์สเปกโตรมเิตอร์ เทียบกับค่าการวัดทีเ่ครื่องฉายรังสี
โคบอลต์-60  เพื่อหาค่าความแตกต่างของปริมาณรังสีระหว่างพลังงาน  
4. น าวิธีการวัดปริมาณรังสีที่ไดจ้ากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ไปทดลองใช้ใน
สถานท่ีปฏิบัติงานจริง  

 

กิจกรรมที่ 2 
จัดท ารายงานสรุปและเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติ  
 
ผลผลติ 
มีผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

จ านวนผลงานวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ
(1 เรื่อง) 

ร้อยละความส าเรจ็:  50% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน : 
น าเสนอผลงานวิชาการ (แบบโปสเตอร์) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวิเคลียร์ เรื่อง “Development of Absorbed 
dose for Radiotherapy level using EPR dosimeter” 

 

ค-73
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โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า ส าหรับการวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอนหรือผลึกอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าส าหรับใช้บันทึกปริมาณรังสีส่วนบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอนหรือผลึกอ่ืนที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการฉายรังสี 
3.  เพ่ือศึกษาวิธีการวิเคราะห์ผลจากการอ่านค่าปริมาณรังสีส่วนบุคคล 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

400,000 - 398,482.90 99.62 - - - - 400,000 - 398,482.90 99.62 1,517.1 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 90 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาลักษณะและคุณสมบตัิของผลึก Al2O3 เติม
คาร์บอน ที่ใช้ส าหรับการบันทึกปริมาณรังสสี่วน
บุคคล 
 
ผลผลติ 
รายงานผลการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผลึก 
Al2O3 เติมคาร์บอน ที่ใช้ส าหรับการบันทึกปริมาณ
รังสีส่วนบุคคล 

จ านวนรายงานผลการศึกษา 
(1 ชุด) 

ร้อยละความส าเรจ็:  80% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีรายงานผลการศึกษา จ านวน 2 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน : 
- ด าเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 
- น าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ siam physics congress 2019 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 6 - 7 มิถุนายน 2562 
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก ่
   1. A study of Air Kerma Measurement for Cs-137 Gamma Ray Using 
Graphite Cavity Chamber Primary Standard 
   2. The Measurement of Neutron Flux and the Calculation of Gamma 
Dose Rate in salf-Shielded Medical Cyclotron Vault 

 

กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาวิธีการสังเคราะหผ์ลึกอะลูมเินียมออกไซต์เตมิ
คาร์บอนหรือผลึกอ่ืนท่ีมีคณุสมบัตใิกล้เคียง 
 
ผลผลติ 
รายงานผลการศึกษาวิธีการสังเคราะห์ผลึก
อะลูมิเนยีมออกไซต์เตมิคารบ์อนหรือผลึกอ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติใกลเ้คียง 

จ านวนรายงานผลการศึกษา 
(1 ชุด) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท ารายงานผลการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน : 
- สอบเทียบเครื่อง DC High Voltage Source Model : 247 S/N: 388653WJ0183 
- จัดซื้อ Power Supply ทดแทนของเดิมที่เสีย ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับ
เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความช านาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล (กพม.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการได้รับการรับรองให้เป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านห้องปฏิบัติการและด้านบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาทางรังสีสู่มาตรฐานระดับปฐมภูมิ 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

2,000,000 198,283.50              1,748,685.65             87.43 - - - - 2,000,000 198,283.50              1,748,685.65             87.43 53,030.85 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมส าหรบัการขอขยาย
ขอบข่าย 
 
ผลผลติ 
ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมส าหรบัการขอขยาย
ขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 

ร้อยละความส าเรจ็ในการยื่น
ขอขยายขอบข่ายการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  
อย่างน้อย 1 แผนงาน 
(อย่างน้อย 1 ขอบข่าย) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
อย่างน้อย 1 ขอบข่าย 
ผลการด าเนินงาน : 
- ประชุมคณะท างานมาตรวิทยารงัสีครั้งท่ี 2/2562 
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และต้นก าเนิดรังสมีาตรฐาน จ านวน 4 รายการ คือ  
Am-241 C-14 Cl-36 และ Sr-90/Y-90 
- จัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน (WI) จ านวน 6 ฉบับ แบบฟอร์ม จ านวน 14 ฉบับ  
- ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ (QP และ QM) เพื่อปรับเปลีย่นให้
สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025:2017 และขอบข่ายที่จะขอขยายการรับรอง 
- จัดท าระบบก าหนดต าแหน่งและระบบจัดวางต้นก าเนิดรังสีมาตรฐานส าหรับ 
การสอบเทียบเครื่องวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสี 
- ยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในสาขาการสอบ
เทียบเครื่องวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสี กับ สมอ. เมือวันที่ 27 กันยายน 2562 
 

 

กิจกรรมที่ 2 
รักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดตาม
มาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 
 
ผลผลติ 
มีการรักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดตาม
มาตรฐาน  

ร้อยละความส าเรจ็การรักษา
และถ่ายทอดคา่มาตรฐานการ
วัดตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 
(ไม่น้อยกว่า 80%) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการรักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวดัตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
- ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ด าเนินการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 17 – 18 มถิุนายน 2562 ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

ISO/IEC 17025 - ห้องปฏิบัติการ ปส. ได้รับการต่ออายุและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025:2017 ในสาขาการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี มาตรรังสีพกพา และ
อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีระดับสูง 
- จัดซื้ออุปกรณ์วัดปริมาณรังสีส าหรับการถ่ายทอดค่าปรมิาณรังสสีูผู่้ใข้งาน 
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับหอ้งปฏิบัติการในการรักษามาตรฐานการวัดรังสตีาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025  
- ด าเนินการวัดคา่มาตรฐานของหอ้งปฏิบัติการ SSDL 
- ฉายรังสี OSL ส าหรับโปรแกรมทดสอบความช านาญการวัดปริมาณรังสีประจ าตัว
บุคคลในภูมุิภาคอาเซียน 
- ประเมินผลการวัดปรมิาณรังสีประจ าตัวบคุคลส าหรับงานเปรยีบเทียบผลการ
ทดลองระหว่างห้องปฏิบตัิการ 
- ถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดปรมิาณรังสีให้กับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี
ประจ าตัวบุคคลในภูมิภาคอาเซียน 
- ให้บริการสอบเทียบและออกใบรับรองผลการสอบเทียบดังนี ้
  1. เครื่องส ารวจรังสีและมาตรรังสีแบบพกพา จ านวน 570 เครื่อง 
  2. เครื่องวัดการเปรอะเปื้อนทางรังสีจ านวน 64 เครื่อง  
  3. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีจ านวน 156 เครื่อง 
- ตารางแสดงขีดความสามารถด้านการวัดและสอบเทียบ (CMC) ของ ปส. อยู่
ระหว่างการพิจารณาท่ีจะเผยแพรใ่นเวปไซด์ของ BIPM 

กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC1705:2017 
 
ผลผลติ 

1) ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ี  ให้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในขอบข่ายท่ี
ขอการรับรอง  

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
1. ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรและเจา้หน้าท่ี   
ให้มีความรู้และความเช่ียวชาญในขอบข่ายท่ีขอการรับรอง ร้อยละ 100 
2. มผีลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ จ านวน 1 ขอบข่าย 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

บุคลากร และเจา้หน้าท่ี มีความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในขอบข่ายท่ีต้องการขอการรับรอง 

(ไม่น้อยกว่า 80%) 
2) จ านวนผลงานท่ีไดร้ับการ
เผยแพร ่ 
(อย่างน้อย 1 ขอบข่าย) 

ผลการด าเนินงาน : 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหลักสูตร National Workshop on Small Field 
Dosimetry  
- น าเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมนานาชาติ International Nuclear 
Science and Technology Conference 2019 จ านวน 6 บทความ  
เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซ่า 
- เข้าประชุมทางวิชาการและการประชุมสามัญประจ าปีของสมาชิกผู้แทน
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิงของประเทศในภูมภิาคเอเซียและแปซิฟิก  
(Asia Pacific Metrology Programme, APMP) ครั้งท่ี 34 เมื่อวันท่ี 23 - 30 
พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ์
- น าเสนอผลงานทางวิชาการ The survey of radiation dose from sewer and 
admitted ward of patient treated with radioiodine-131 therapy. 18th 
Asia-Oceania Congress of Medical Physics & 16th South-East Asia 
Congress of Medical Physics. 
- เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Evaluation and Finalization of the Joint 
IAEA ARPAMSA Regional Intercomparison Exercise 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Building Asia-Pacific Individual 
Monitoring Service (IMS) Capabilities toward Regional Sustainable Network 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบมการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2 
- ฝึกอบรมการจดัการความเสี่ยงส าหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการ เมื่อวันท่ี 24 -
25 พฤษภาคม จังหวัดชลบุร ี
- ส่งเจ้าหน้าไปฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
(หลักสูตรค านวณใช้เครื่องคิดเลข) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค  
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

- ผลงานเผยแพร่มดีังนี ้
1. C. Wisetnan, K. Srichachet, P. Awikunprasert, V. Pungkun. The survey of 

radiation dose from sewer and admitted ward of patient treated with 
radioiodine-131 therapy (2018). 18th Asia-Oceania Congress of Medical 
Physics & 16th South-East Asia Congress of Medical Physics. “A 
Sustainable Future for Medical Physics” 11 - 14 Nov 2018. Connexion 
Convention and Exhibition Centre, Bangsar South Kuala Lumpur, 
Malaysia. Book of Abstracts P.352 (Best poster presentation). 

2. S. Noopetch, P. Awikunprasert and V. Pungkun (2018). Radiation dose 
response of InLight Optically Stimulated Luminescence (OSL) 
Dosimeter. Thai J Rad Tech, 43(1), 36-43. 

3. V. Pungkun, P. Ridhatayathon, W. Sudchai, N. Kamwang, T. 
Rungseesumran, S. Buppaungkul, W. Jinjie, T. Kurosawa, C. Y. Yi, 
Fendnugroho, G. Wurdiyanto, M. Dolah, A. Kadir, K. Romallosa, R. 
Piquero, M. Chew, S. Teo, L. Thiem and B. Ky (2019). The Comparison 
of Air Kerma for Cs-137 and Co-60 Radiation Protection Calibrations in 
East Asia and Southeast Asia Region. Poster Presentation INST 2019 
“Nuclear for Better Life”. 4-6 February 2019 Bangkok, Thailand. (Best 
Poster Presentation Award) 

4. V. Pungkun, P. Awikunprasert, S. Sangsawan and K. Kuepitak (2019). 
Survey of radiation dose in the controlled and supervised area from CT 
and fluoroscopy room using InLight® OSL dosimeter. Poster 
Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 4-6 February 2019 
Bangkok, Thailand. 

5. P. Choosin, T. Tippayamontri, S. Ninlaphruk and V. Pungkun (2019). 
Study on characteristic of Fricke xylenol gel dosimeter: Application for 
dose evaluation in radiotherapy. Poster Presentation INST 2019 “Nuclear 
for Better Life”. 4-6 February 2019 Bangkok, Thailand. 

6. P. Chamta, S. Ninlaphruk, P. Choosin and V. Pungkun (2019). 
Development of Absorbed dose for Radiotherapy level using EPR 
dosimeter. Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 4-6 
February 2019 Bangkok, Thailand. 

7. P. Ridhatayathon, T. Paphakhee, T. Dechviriyakij, L. Mitrayon and V. 
Pungkun (2019). The evaluation of measurement uncertainty for personal 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

dosimetry using NanoDot Optically Stimulated Luminescence Dosimeter 
(OSLD). Poster Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 4-6 
February 2019 Bangkok, Thailand. 

8. K. Kuepitak, J. Juthamas, P. Awikunprasert, S. Sangsawan, J. 
Rueangsitrakoon and V. Pungkun (2019). Survey of radiation dose 
distribution from Computed Tomography: Phantom study. Poster 
Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 4-6 February 2019 
Bangkok, Thailand. 

9. W. Sudchai, N. Rattanarungruangchai, S. Monthonwattana, V. Pungkun 
and L. Mitrayon (2019). The Eye Lens Doses Assessment in Nuclear 
Medicine Using Correction Factor of Hp(3)/Hp(0.07). Poster 
Presentation INST 2019 “Nuclear for Better Life”. 4-6 February 2019 
Bangkok, Thailand. 

10. K. Kuepitak, J. Juthamas, P. Awikunprasert, S. Sangsawan, J. 
Rueangsitrakoon, V. Pungkun and K. Keardrit (2019). The study of 
radiation dose and radiation scattering from computed tomography in a 
model. J Med Health Sci, 26(1), 19-28. 

11. C. Wisetnan, P. Hanpanich, P. Awikunprasert, and V. Pungkun (2019). 
Radiation Dose Survey in Nuclear Medicine Department. The 20th 
National Graduate Research Conference, MMP27, 1250-1257. 

12. P. Awikunprasert, K. Seungameium, T. Tantivatana, V. Pungkun, T. 
Dachviriyakij and J. Posungnoen (2019). Survey of photoneutron from 
6MV and 10MV medical LINAC. The 27th Annual Conference of the 
Thai Society of Radiological Technologists (TSRT), The 6th ASEAN 
Conference of Radiographers and Radiological Technologists and, The 
7th Asia Radiation Therapy Symposium. P-24, 24-26 April 2019, 
Bangkok, Thailand 

13. T. Dachviriyakij, R. Chanachai, M. Tuntawiroon and A. Charoensri 
(2019). Measurement of Neutron flux and the Calculation of Gamma 
Dose Rate in Self-Shielded Medical Cyclotron Vault. Poster 
Presentation Siam Physics Congress SPC 2019 “Physics beyond 
disruption society”. 6-7 June 2019 Songkhla, Thailand. 

14. P. Ridhatayathon, C. Y. Yi, V. Pungkun and A. Siriwitpreecha (2019). 
Study of Air Kerma Measurement for Cs-1 3 7  Gamma Ray Using 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

Graphite Cavity Chamber Primary Standard. Poster Presentation Siam 
Physics Congress SPC 2019 “Physics beyond disruption society”. 6-7 
June 2019 Songkhla, Thailand. 

 
กิจกรรมที่ 4 
เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูม ิ
 
ผลผลติ 
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการถ่ายทอดความรูด้้าน
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภมูิ 
 
2. การจัดกิจกรรมทดสอบความช านาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการทางรังสี 

1. ร้อยละความส าเร็จในการ
ถ่ายทอดความรูด้้านมาตรฐาน
การวัดปรมิาณรังสีในระดับ
ปฐมภูม ิ
(จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
80% ได้รับความรู้และความ
เข้าใจ) 
 
2. ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญและสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานผู้ให้บริการทางรังส ี
(จ านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
80% 
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
1. ความส าเร็จในการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานการวดัปริมาณรงัสีในระดับปฐม
ภูมิ ร้อยละ 100 
2. ความส าเร็จในการจดักิจกรรมทดสอบความช านาญและสรา้งเครอืข่ายกับ
หน่วยงานผู้ให้บริการทางรังสี ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการถ่ายทอดความรูด้้านการพัฒนาระบบและมาตรฐาน 
การก ากับดูแล จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEANNEXT2019 
- รายงานผลการด าเนินการโครงการ PPSTI 04 2018S“Building Asia-Pacific 
Individual Monitoring Service (IMS) Capabilities toward Regional 
Sustainable Network”ภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC Policy Partnership on 
Science, Technology and Innovation (APEC PPSTI) ครั้ งที่  13  และ  14  ณ 
ประเทศชิลี 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ งาน KM day NQI ขับเคลื่อน Smart OAP อย่างไร 
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการวัดปริมาณรังสีให้กันนักศึกษาปริญญาโท Medical Physic 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยารังสีให้กับนิสติปรญิญาโท วิศวกรรมนิวเคลียร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยารังสีให้กับนักศึกษาปรญิญาโท ฟิสกิส์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

- ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยารังสีให้กับนิสติปรญิญาโท รังสีประยุกต์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- จัดอบรมหลักสูตร “หลักการพื้นฐานและการใช้เครื่องวิเคราะห์การเลีย้วเบนรังสี
เอกซ”์ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการหัวข้อ Workshop on Building Asia-Pacific Individual 
Monitoring Service (IMS) Capabilities toward Regional Sustainable 
Network เมื่อวันท่ี 18 – 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 
- จัดถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ พร้อมการวัดค่ากมัมันตภาพรังสีด้วย
เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ให้แกผู่้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อวันท่ี 2 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุร ี
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โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.) 
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน น าไปก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน รวมทั้งสามารถบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และช่วยให้การ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศมีความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

715,020 - 672,063.44 93.99 - - - - 715,020 - 672,063.44 93.99 42,956.56 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 
2569) ให้เกิดการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ผลผลติ 
แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียรข์องประเทศระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 

จ านวนแผนปฏิบตัิการภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2560 – 2569 
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  25% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มแีผนปฏิบตัิการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2569 จ านวน 1 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมรายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564  
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) เมื่อวันท่ี 30 พ.ย. 2561 ณ ห้องดอนเมือง 2 
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 
 

 

กิจกรรมที่ 2 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของ ปส. 
 
ผลผลติ 
แผนงาน/โครงการของ ปส. ท่ีจะด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2564 - 2565 

จ านวนรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนและจดัท า
แผนการด าเนินงานของ ปส. 
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มรีายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจดัท าแผนการด าเนนิงานของ ปส. 
จ านวน 1 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานของ ปส.  
เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และวันท่ี 8 - 9 มีนาคม 2562  
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี 

 

กิจกรรมที่ 3 
การประชุมคณะท างานเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
ผลผลติ 

จ านวนรายงานผลสถานภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณและ
การด าเนินงานของ ปส. 
(4 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มรีายงานผลสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานของ ปส.  
จ านวน 3 ฉบับ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

การติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ และการจัดท าตัวช้ีวัดให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
- จัดประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร 1  
- จัดประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  
ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 103 ช้ัน 1 อาคาร 4 ปส. 
** ยกเลิกการจัดประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 4/2562 

กิจกรรมที่ 4 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงาน
โครงการและตัวช้ีวัดประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
 
ผลผลติ 
ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานในปี 2562  
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานใน ปี 2563 

จ านวนรายงานผลการประชุม
ทบทวนผลการด าเนินงาน
โครงการและตัวช้ีวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานผลการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและ
ตัวช้ีวดัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.  
 

 

กิจกรรมที่ 5 
การประชุมเตรยีมความพร้อมในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 จ านวน 2 ครั้ง 
 
ผลผลติ 
ข้อเสนอแนะและค าชี้แจงในการจดัท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

จ านวนรายงานผลการประชุม
เตรียมความพร้อมในการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มรีายงานผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการจดัท างบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จ านวน 2 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมทบทวนตัวช้ีวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2563 - จัดประชุมการพิจารณาโครงการประกอบการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
- จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2563 กับหน่วยงานภายใน ปส. เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 
103 อาคาร 4 ปส. 

กิจกรรมที่ 6 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวช้ีวัดและจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมการขอ
งบประมาณปี พ.ศ. 2564 
 
ผลผลติ 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนนิงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 

จ านวนรายงานผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนตัวช้ีวัด
และจัดท าแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และเตรียมความพร้อม
การของบประมาณป ีพ.ศ. 2564  
(1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มรีายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนตัวช้ีวัดและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมการของบประมาณปี  
พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุมหารือการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานของ ปส. เมื่อวนัท่ี 13 กุมภาพันธ ์
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ช้ัน 2 ปส. 
- จัดประชุมหารือการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานของ ปส. (แบ่งกลุ่มตามประเดน็ส าคัญ) 
รายละเอียด ดังนี้ 
   1. กลุ่ม 3S และการบังคับกฎหมาย เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้องประชุม 
103 อาคาร 4 ปส. 
   2. กลุ่ม HRD เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
   3. กลุ่ม R&D วันท่ี 21 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
   4. กลุ่ม NQI วันท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
- จัดประชุมหารือการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานของ ปส. (แบ่งกลุ่มตามประเด็นส าคัญ) เพิ่มเติม
รายละเอียด ดังน้ี 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

    1. กลุ่ม R&D วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
    2. กลุ่ม 3S และการบังคับกฎหมาย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 
103 อาคาร 4 ปส. 

กิจกรรมที่ 7 
การประชุมน าเสนอผลการวิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
 
ผลผลติ 
สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2558 - 2562 

รายงานผลการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2558 – 2562 (1 ฉบับ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  5% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มรีายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2562  
จ านวน 1 ฉบับ 
ผลการด าเนินงาน : 
- ประชุมน าเสนอผลการวิเคราะหง์บประมาณของ ปส. พ.ศ. 2558 – 2562  
เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

 

กิจกรรมที่ 8 
การบริหารจัดการและด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสไีปสู่การ
ปฏิบัติ (เช่น  
ค่าหมึกพิมพ์ ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ การจัด
ประชุมเร่งด่วน การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด  
การลงทะเบยีนฝึกอบรม  
เป็นต้น) 
 
ผลผลติ 
การด าเนินงานโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเรจ็ในการการ
บริหารจดัการและด าเนินงาน
โครงการ 
(ร้อยละ 90) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการการบรหิารจดัการและด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน : 
- จัดประชุม คตป. ประจ ากระทรวง เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.  
- ขออนุมัติท า OT รายละเอียด ดงันี้ 
  1. วันท่ี 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจัดท าการลงระบบ NRMS ของ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและจดัท าเอกสารรายงานประเมินภายใต้แผนปฏิบตัิการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ์ 
  2. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจัดท าเอกสารประกอบการประชุมรายงาน
ประเมินผลการด าเนินงานภายใตแ้ผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ์ 
  3. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจัดท าเอกสารประกอบการประชุมรายงาน
ประเมินผลการด าเนินงานภายใตแ้ผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ์ 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

  4. วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561 เพื่อจัดท ารายระเอียดค าของบประมาณภาพรวม
ของ ปส. ท่ีจะของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
  5. วันที่ 2 - 7 มกราคม 2561 เพื่อจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณภาพรวมของ ปส. 
ที่จะของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ e-budgeting 
  6. วันท่ี 8 - 11 มกราคม 2562 เพื่อจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณภาพรวม
ของ ปส. ท่ีจะของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  7. วันท่ี 12 - 13 มกราคม 2562 เพื่อจัดท าเอกสารประกอบการจดัท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  8. วันท่ี 14 - 15 มกราคม 2562 เพื่อจัดท าเอกสารประกอบการจดัท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  9. วันท่ี 22 - 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อลงข้อมูลในระบบ e-budgeting 
ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กระทรวงการศึกษาฯ 
  10. วันท่ี 1 - 30 สิงหาคม 2562 เพือ่จัดท าเอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการ 
  11. วันท่ี 2 - 27 กันยายน 2562 เพือ่จัดท าเอกสารช้ีแจงคณะกรรมาธิการ 
- ซื้อหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ 
- จัดประชุมตรวจราชการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการด้านนิวเคลียร์และรังสี  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 103 ช้ัน 1 อาคาร 4 ปส. 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสตูร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 รุ่นที่ 3 วันที่ 23 – 26 เมษายน 2562 
- เบิกค่าแท็กซี่ (ฝึกอบรมหลักสตูร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 รุ่นที่ 3) 
- จัดซื้อตราไปรณียากร จ านวน 550 ดวง 
- จัดประชุมเพื่อจดัท าแผนปฏิบัตริาชการของ ปส. ระยะ 5 ปี ระยะแรก พ.ศ. 2563 - 
2565 (ปรับแผน โดยการน างบประมาณทีเ่หลือจากกจิกรรมที่ 6 มาใช้) 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM) (กยผ.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการด าเนินงานของ ASEANTOM ในการเป็นผู้ประสานงานหลักของภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่าย ASEANTOM 
3. เพ่ือเป็นการก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาและรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่ชัดเจน 
4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า (งบด าเนินงาน)  รายจ่ายประจ า (งบรายจ่ายอื่น) รายจ่ายประจ า  
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,140,785 - 1,102,502 96.64 370,000 - 123,818 33.46 1,510,785 - 1,226,320 81.17 284,465 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การด าเนินการเพื่อพัฒนาบทบาทของเครือข่าย 
ASEANTOM 
 
ผลผลติ 
การด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพและความพร้อม
ของเครือข่าย ASEANTOM (การจัดการประชุม 6th 
ASEANTOM Annual Meeting และการประชุมเชิง
วิชาการ 1st ASEANTOM Regulatory 
Conference การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
อาเซียน) 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินกิจกรรมที่แสดง
ศักยภาพและความพร้อมของ
เครือข่าย ASEANTOM 
(ร้อยละ 90) 

ร้อยละความส าเรจ็:  50% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของเครือข่าย 
ASEANTOM ร้อยละ 50 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ หัวข้อการด าเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (INSSP) ของประเทศไทย National Design Basis Threat : 
Evaluation วันท่ี 17 – 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. 
2. จัดการประชุม Mid-term Project Review Meeting (RAS7028)  
วันท่ี 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 
3. จัดการประชุม Expert Meeting on National Policy and Strategy, 
including Knowledge Transfer for Safety วันท่ี 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ หัวข้อ Expert Meeting on How to Develop 
Capacity Building of Safety Assessment and Meeting of Topical Group 
on safety Assessment วันท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 
4. จัดการประชุม Regional Workshop on Develop Capacity Building of 
Safety Assessment วันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 
5. นักศกึษาฝึกงานร่วมปฏิบตัหน้าที่ส านักเลขานุการเครือข่าย ASEANTOM 
6. จัดประชุม 6th Annual Meeting of ASEANTOM and Technical Session on 
Nuclear Security in ASEAN วันท่ี 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม dusitD2 
จังหวัดกระบี ่
7. จัดฝึกอบรม ASEANTOM/NNSA Initial Training on Exercise Development 
Training Series (EDTS) ณ กรุงเทพมหานคร 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลยีร ์
 
ผลผลติ 
ข้อสรุปนโยบาย ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่
จะต้องด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร ์

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดท าข้อสรุป นโยบาย 
ทิศทาง และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่จ าต้อง
ด าเนินการ โดยมผีลการจดัท า
นโยบาย ทิศทาง และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่มีความ
ครอบคลมุ ชัดเจน เป็นไปตาม
หลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
ของทุกภาคส่วน 
(ร้อยละ 90) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการจดัท าข้อสรุป นโยบาย ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่จ าต้อง
ด าเนินการ โดยมผีลการจดัท านโยบาย ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นไปตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
ร้อยละ 18 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดการประชุม National Design Basis Threat: Review Information  
วันท่ี 29 - 31 ตุลาคม 2561 
2. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการ TC รอบปี 2020-2021  
วันท่ี 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561  
3. จัดการประชุมเตรียมการส าหรบั Expert Mission on Quality Assurance 
Team for Radiation วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
4. จัดการฝึกอบรม National Training Course on Authorizations and 
Inspections for Security of Radioactive Material and Associated Facilities 
วันท่ี 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 
5. จัดประชุมหารือระหว่าง กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States 
Department of Energy :DOE) DOS และ ปส. วันที่ 14 ธันวาคม 2561  
6. จัดการฝึกอบรม National Workshop on Threat Assessment and 
Development of a Design Basis Threat (DBT) วันท่ี 17 - 20 ธันวาคม 2561 
7. จัดการฝึกอบรม National Workshop on Nuclear Security Information 
Management System (NUSIMS) วันท่ี 7 - 11 มกราคม 2562 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของ 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

9. จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างประเทศของ ปส. วันท่ี 29 
มกราคม 2562 
10. จัดประชุม the Kick-off Meeting of ASEANTOM/NNSA Exercise 
Development Training Series (EDTS) วันท่ี 2 – 4 เมษายน 2562  
ณ เมืองพัทย จังหวัดชลบุร ี

กิจกรรมที่ 3 
การด าเนินการเพื่อบรหิารจดัการโครงการ 
 
ผลผลติ 
การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
บริหารจดัการเพื่อสนับสนุน
การด าเนินโครงการ 
(ร้อยละ 90) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการ ร้อยละ 60 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการจดัจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เรื่อง (CPPNM และ CTBT) 
2. ด าเนินการจ้างถ่ายเอกสารประกอบการพิจารณาของสภานติิบัญญัติแห่งชาต ิ

 

กิจกรรมที่ 4 
การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี
 
ผลผลติ 
การพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ความส าเร็จของการพัฒนา
และยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจาก
การเข้าร่วมประชุมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากการเข้าร่วมประชุมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ร้อยละ 25 
ผลการด าเนินงาน : 
1. เข้าร่วมการประชุม Nuclear Energy Experts Group (NEEG) Meeting  
วันท่ี 24 - 25 มกราคม 62 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
ผู้เข้าประชุม นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล รก.ผชช. 
2. การประชุม Asia Nuclear Business Platform 2019  
วันท่ี 17 – 20 มิถุนายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้เข้าประชุม นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล รก.ผชช. 
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โครงการศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (กยผ.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติการรับรู้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

500,000 - 461,419 92.28 - - - - 500,000 - 461,419 92.28 38,581 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
บริหารจดัการโครงการ 
- ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- วิเคราะห์กิจกรรม สภาพแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย 
- ส ารวจรูปแบบการสร้างความรับรู้และเข้าใจท่ีมี
ความเหมาะสม 
 
ผลผลติ 
มีการประชุม/ลงพื้นที่สร้างความรูค้วามเข้าใจใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ  
พ.ศ. 2559 

จ านวนครั้งในการจัดประชุม/ 
ลงพื้นที ่
(6 ครั้ง) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีการลงพื้นที่ จ านวน 6 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน : 
มีการลงพื้นที่เพื่อขอรับข้อมลูจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  อาทิ โทรทศัน์ วิทยุ และสื่อ
ออนไลน์ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศกว่า 6 จังหวัด อาทิ เชียงราย ขอนแก่น 
พิษณุโลก จันทบรุี กระบี่ ล าปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการสร้าง
ความรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อพระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพื่อสันติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

 

กิจกรรมที่ 2 
ด าเนินการส ารวจและประชาสัมพนัธ์โครงการ   
 
ผลผลติ 
แนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแนวทางการสร้างความ
รับรู้และเข้าใจของประชาชน
ในพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. 2559 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละความส าเรจ็:  90% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน : 
ด าเนินการส ารวจถึงปัจจัยของความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนต่อ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 2559 และศึกษาความสัมพันธ์ 
ส่วนบุคคลทีม่ีต่อทัศนคติและความเข้าใจ โดยได้ท าการสุม่ตัวอย่างจากประชาชน  
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
กลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา กลุม่ข้าราชการ นักการเมือง ตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับท้องถิ่นและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนระดับต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้
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โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (กยผ.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อม่ันต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึง พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 
เบิกจ่าย  

 % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,785,000 - 1,718,759.60 96.29 - - - - 1,785,000 - 1,718,759.60 96.29 66,240.4 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร ์
 
ผลผลติ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(20,000 คน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  85% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 41,156 คน 
ผลการด าเนินงาน : 
1. นิทรรศการสัญจร จ านวน 41 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม 9,658 คน  
    - กิจกรรมนิทรรศการสัญจร จ านวน 15 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม 6,498 คน  
    - กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียรส์ัญจร (Road Show) จ านวน 5 ครั้ง  
จ านวนผู้เข้าร่วม 1,400 คน 
    - กิจกรรมอยู่ปลอดภยักับ ปส. จ านวน 3 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม 945 คน 
    - กิจกรรมเยี่ยมชมส านักงานฯ จ านวน 10 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม 457 คน 
    - กิจกรรมสัมพันธ์ ปส. จ านวน 8 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม 358 คน 
2. นิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 1 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม 31,498 คน 

 

กิจกรรมที่ 2 
สื่อมวลชนสมัพันธ์ 
 
ผลผลติ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(40 คน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  5% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน 
ผลการด าเนินงาน : 
จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสมัพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมดสุิต ดี ทู อ่าวนาง กระบี่ จังหวัดกระบี ่

 

กิจกรรมที่ 3 
บริหารจดัการด้านประชาสัมพันธ ์
 
ผลผลติ 
การด าเนินงานโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินกิจกรรม (ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  10% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดประชุมคณะท างานข้อมลูข่าวสารราชการของ ปส. ครั้งท่ี 1/2562 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

2. จัดกิจกรรมเปิดบ้านปรมาณู พ.ศ. 2562 
3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน
ความรู้ภายใน ปส. (KM Day) 
4. จ้างผลิตสื่อนิทรรศการประชาสมัพันธ์ในโอกาส ปส. เป็นประธานเครือข่าย 
ASEANTOM ในรูปแบบป้ายขาตั้งรูปตัวเอ็กซ์ (X-stand ) และป้ายไวนิล 
5. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรปูแบบมาสคอต (Mascot) 
6. จ้างผลิตป้ายไวนลิ ส าหรับกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสญัจร (Road Show) 
7. จ้างท าป้ายไวนิล จัดซื้อวัสดตุกแต่ง วัสดุสันทนาการ ในกิจกรรมถนนสายวิทย์ ประจ าปี 
2562  
8. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ปส. ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ์ดนามบตัร แก้ว เสื้อ 
พัดลมมือถือ แฟลชไดร์ฟ กระดาษโน้ต ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าผ้าขนาดเล็ก เป็นต้น 
9. จัดซื้อหุ่นพลาสติกแบบเต็มตัว 
10. ล้างอัดรปู      
11. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากร ที่เข้ารับฟังการ
บรรยาย พร้อมเยีย่มชม ปส. 
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ (กยผ.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือผลิตสื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
2. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู 
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ระบบก ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,615,000 - 1,548,883.95 
 

95.91 - - - - 1,615,000 - 1,548,883.95 
 

95.91 66,116.05 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบันิวเคลียร ์
 
ผลผลติ 
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณ ู

จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู และความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานปรมาณ ู
(ไม่ต่ ากว่า 
1,000 ครั้ง) 

ร้อยละความส าเรจ็:  100% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับพลังงานปรมาณู  
และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู จ านวน 4,899 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 19  ครั้ง 
- ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อโทรทัศน์         จ านวน 1,221  ครั้ง 
- ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน์  จ านวน   254  ครั้ง 
- ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อวิทย ุ             จ านวน 2,951  ครั้ง 
- ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ผ่านสื่ออ่ืนๆ จ านวน   454  ครั้ง 
      รวม               จ านวน  4,899 ครั้ง 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “สื่อมวลชนสมัพันธ์ รุน่ท่ี 45” เมื่อวันท่ี 
24 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2562 และหลักสตูรการเป็นพิธีกร 
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมลัตมิีเดยี และสื่อประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
มีรายละเอียด ดังนี ้
   - ปรับปรุงสื่อประชาสมัพันธ์ ในรูปแบบโมบายแอพลิเคชั่น จ านวน 5 บทเรียน 
   - ผลิตสื่อประชาสัมพันธต์ราสัญญาลักษณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สติ๊กเกอร์พร้อม
ติดตั้ง/ สมุดปกอ่อน/ ปากกา/ ป้ายไฟ   
   - จ้างพิมพ์แผ่นพับแนะ ปส. 
   - จ้างพิมพ์หนังสืออะตอมเพื่ออนาคตมิน ิ
   - จ้างพิมพ์หนังสือ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิล่าสุด พ.ศ. 2562) ขนาด A5 และ A6 
   - จ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายนิวเคลียร์นา่รู้ ครั้งท่ี 6  
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

   - จ้างพิมพ์ท าเนียบบุคลากร ปส.  
   - จ้างพิมพ์วารสารปรมาณเูพื่อสนัติ ประจ าปี 2562 พร้อมออกแบบ จ านวน 2 
ฉบับ 
   - จ้างพิมพ์แผ่นพับรวบรวมองค์ความรู้ของ ปส. 
   - จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรปูแบบวีดีโออินโฟกราฟิก 
   - จ้างผลิตสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในรปูแบบโรลอัพ 
(Roll Up) จ านวน 6 ชุด 
   - จัดซื้อวารสารวิชาการนานาชาติออนไลน์  
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โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (กยผ.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว 
3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณลักษณะด้านต่างๆ ที่พึงประสงค์ 
4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และนานาชาติให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง 
5. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากประเทศไทยจะมีการน าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์มากขึ้นในอนาคต 
 
 
 

 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,700,000 - 1,170,375.97 68.85 - - - - 1,700,000 - 1,170,375.97 68.85 529,624.03 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 90 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์
และรังส ี
 
ผลผลติ 
มีแนวทางการประเมินสมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

จ านวนแนวทาง/แผนการ
ประเมินสมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพยุคลากรของ
หน่วยงานก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี (1 แนวทาง/แผน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  40% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มแีนวทาง/แผนการประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพยุคลากรของหน่วยงาน
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 1 แนวทาง/แผน 
ผลการด าเนินงาน :  
1. จัดประชุมแนวทางการประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (SARCoNs)   
ของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยตามโครงการองค์กรใหม ่
   - ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ผู้ร่วมประชุม 17 คน  
   - ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน  
   - ประชุมคณะท างาน SARCoNs วันท่ี 4 เมษายน 2562 
2. จัดกิจกรรมการจดัท าสมรรถนะเฉพาะในแตล่ะต าแหน่งงาน (Specific job 
description)   
   - ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10  
มผีู้เข้าร่วมประชุม 78 คน  
   - ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10  
มผีู้เข้าร่วมประชุม  70 คน 
3. จัดประชุมแนวทางการจัดท าองค์ความรู้ (KM) แบบบูรณาการทั้งองค์กร 
   - ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
   - ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 11 มกราคม 2562 
   - ครั้งท่ี 3 : วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
   - ครั้งท่ี 4 : วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
   - ครั้งท่ี 5 : วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน
ความรู้ (KM Day) 
   - ครั้งที่ 1 : วันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง National Quality Infrastructure (NQI)  
มีผู้เข้าร่วม 67 คน 
   - ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การก ากับดูแลฯ สินค้าอุปโภค 
(consumer product) และกรณศีึกษาของที่นอนยางพารา 
   - ครั้งท่ี 3 : วันท่ี 1 เมษายน 2562 เรื่อง Social Media กับการสือ่สารนิวเคลียร ์
สู่สาธารณชน 
   - ครั้งท่ี 4 : วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณเ์กี่ยวกับ
หลักสตูรฝึกอบรมจติอาสา 904 หลักสูตรหลักประจ า รุ่น 3/62 (เปน็เบ้าเป็นแม่พิมพ์) 
   - ครั้งท่ี 5 : วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear 
Forensic) 
   - ครั้งท่ี 6 : วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม GC ประจ าปี 2561 
และทิศทางหัวข้อการประชุมประจ าปี 2562 
5. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Establishment of National network for 
Nuclear HRD in Thailand" วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.  
มีผู้เข้าร่วมจ านวน  48  คน 
6. จัดฝึกอบรม หลักสตูร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ” วันท่ี 22 
และ 25 กุมภาพันธ ์2562  มีผู้เข้าร่วมจ านวน  85 คน 
7. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนส าหรับเข้าร่วมโครงการเสริมสรา้งศักยภาพและ 
พัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร 2.3 รุ่น 3 
8. จัดฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตรความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับองคก์ร "เมื่อรู้จัก  
แล้วจะรักปส." วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 40 คน 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

9. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บริการด้วยใจ ท าอะไรกส็ าเร็จ” รุ่นที่ 3  
วันท่ี 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ ปส. และ รร. ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม 
มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 72 คน 
 
หมายเหตุ : ปรับแผนในกิจกรรมที่ 1.1 – 1.2 ไปเป็น กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร อาทิ การสร้างเครือข่ายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภายในและระหว่างประเทศ  
การปรับปรุงความรู้ด้านงานพัสดุ งานคลัง งานทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมที่ 2 
ถ่ายทอดความรูเ้พื่อเพ่ิมศักยภาพบคุลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
 
ผลผลติ 
บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาสมรรถนะ 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะ (300 คน) 

ร้อยละความส าเรจ็:  59% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
มีบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะ มากกว่า 300 คน  
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดการประชุม National Workshop for Central Governments and 
Regulatory Bodies on the Development of a Communications Strategy 
วันท่ี 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. มผีู้เข้าร่วมจ านวน 
46 คน 
2. จดัสมัมนา เรือ่ง “รูเ้ท่าทันกฎหมายนิวเคลยีร์ อยู่อย่างปลอดภยัในยคุ Thailand 4.0” 
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 491 คน 
3. ด าเนินการจัดสอบเพื่อรับรองการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ส่วนกลาง 
   - ภาคทฤษฎ ีจ านวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,090 คน 
   - ภาคปฏิบัต ิจ านวน 12 ครั้ง มผีู้เข้าร่วมจ านวน 14 คน 
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

4. จัดอบรมเพิ่มพูนความรูเ้พื่อต่ออายุใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัย
ทางรังสี  
   - ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 50 คน 
   - ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 16 - 17 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 40 คน  
   - ครั้งท่ี 3 : วันท่ี 14 - 15 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 87 คน 
   - ครั้งท่ี 4 : วันท่ี 4 – 5 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 92 คน 
   - ครั้งท่ี 5 : วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 78 คน 
   - ครั้งท่ี 6 : วันท่ี 27 - 28 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 94 คน 
   - ครั้งท่ี 7 : วันท่ี 1 – 2 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 19 คน 
5. การพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภยัทางรังสี เฉพาะทาง 
   - ด้านการแพทย์ วันท่ี 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.  
มผีู้เข้าร่วมจ านวน 90 คน 
   - ด้านอุตสาหกรรม วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 31 คน    
6. จัดกิจกรรมพัฒนาสตรี ความเสมอภาคหญิงชาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. มผีูเ้ข้าร่วมจ านวน 80 คน    

กิจกรรมที่ 3 
บริหารจดัการและด าเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากรดา้นความปลอดภัยนิวเคลียร์
และรังส ี
 
ผลผลติ 
มีการบรหิารจดัการและด าเนินโครงการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
(80 ร้อยละ) 

ร้อยละความส าเรจ็:  1% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการถ่ายทอดความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 
2. จัดประชุมคณะท างานพิจารณาและก าหนดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ ปส.  
วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 
3. จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 3 กล่อง 
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอาคารสถานที่  (สลก.) 
วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือปรับปรุงระบบประปาส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ถูกสุขอนามัย 
2. เพ่ือมีลิฟต์โดยสาร ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและอ านวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับริการ 
3. เพ่ือแก้ปัญหาระบบการติดต่อสื่อสารเดิม (โทรศัพท์) ที่ไม่อาจเพ่ิมเครือข่ายคู่สายภายในได้ ให้มีความทันสมัยและสอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน รองรับการเชื่อมต่อกับส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่า

ย  

คงเหลือ 
 

- - - - 13,460,000 1,841,054.78 3,736,897.62 27.76 13,460,000 1,841,054.78 3,736,897.62 27.76 7,882,047.60 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ  
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาครภุณัฑ ์
 
ผลผลติ 
1. ลิฟต์โดยสาร จ านวน 2 ชุด 
2. ระบบการตดิต่อสื่อสาร จ านวน 1 ระบบ 
3.ปรับปรุงระบบประปาส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
จ านวน 1 ระบบ 

 1. มลีิฟต์โดยสาร จ านวน 2 ชุด  
2. มีระบบการติดต่อสื่อสาร จ านวน 1 ระบบ  
3. ปรับปรุงระบบประปาส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
   - สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 26/2562 ลว. 8 ก.ค. 62  กับ บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ 
จ ากัด ในวงเงิน 1,937,952.40 บาท ก าหนดส่งมอบงานจ านวน 3 งวด โดยไดส้่งมอบงาน
งวดที่ 1 (แผนการด าเนินงาน) และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 96,897.62 บาท 
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โครงการด าเนนิการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมิภาค (ศปส.) 
วัตถุประสงค์: 
1. บริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค เพ่ือด าเนินงานในฐานะสาขาของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ปฏิบัติภารกิจในการควบคุมและก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี สู่หน่วยงานเป้าหมาย และประชาชนในพื้นท่ี  
3. หน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในพื้นท่ี รับรู้และประจักษ์ถึงบทบาทของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของตนอย่างทั่วถึง 
4. สร้างและพัฒนา รวมถึงขยายเครือข่ายภาคประชาชนด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังสี และการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
 
 
 

 
 
 
1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

 รายจ่ายประจ า   รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายประจ า + รายจ่ายลงทุน 
 

งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

 งบประมาณ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   % 
เบิกจ่าย  

รวม  อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

 เบิกจ่าย   %  
เบิกจ่าย  

คงเหลือ 
 

1,700,000 - 1,562,986.93 91.94 - - - - 1,700,000 - 1,562,986.93 91.94 137,013.07 
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2. ประสิทธิผลการด าเนินการ :  ร้อยละ 100 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพือ่สันติ ประจ า
ภูมิภาค 
 
ผลผลติ 
ด าเนินงานภายใต้โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ประจ าภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผน 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดประชุมหารรือโครงการด าเนนิการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันตปิระจ าภูมิภาค  
เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562 เพื่อหารือแนวทางและรับนโยบายการด าเนินงาน 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมห้อง ศปส. ภาคตะวันออก 
3. จ้างบุคคลากร จ านวน 4 คนในแต่ละภูมิภาค  
4. จ่ายค่าไฟฟ้า 
5. จ่ายค่าบริการฝากส่งไปรษณีย ์

 

กิจกรรมที่ 2 
การก ากับดูแลความ ปลอดภัยจากการใช้พลังงาน 
ปรมาณูในส่วนภมูิภาค 
 
ผลผลติ 
ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางนิวเคลียร์และรังสีให้
เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานโดยครบถ้วน 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน
โดยครบถ้วน ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
1. ให้ค าปรึกษาการขออนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 73 ครั้ง ดังนี ้
   - ศปส.ภาคหนือ จ านวน 9 ครั้ง 
   - ศปส.ภาคตะวันออก จ านวน 19 ครั้ง   
   - ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 6 ครั้ง  
   - ศปส. ภาคใต้ จ านวน 3 ครั้ง 
2. ร่วมออกตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี ร่วมกับ กตส. จ านวน 50 ครั้ง ดังนี ้
   - ศปส.ภาคหนือ จ านวน 10 ครั้ง 
   - ศปส.ภาคตะวันออก จ านวน 11 ครั้ง   
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

   - ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 17 ครั้ง  
   - ศปส. ภาคใต้ จ านวน 12 ครั้ง 
3. ประสานงานและขออนุมัตโิครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิค
การเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39) ส าหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังส ี
จ านวน 9 ครั้ง ดังนี ้
   - ศปส.ภาคหนือ จ านวน 3 ครั้ง 
   - ศปส.ภาคตะวันออก จ านวน 6 ครั้ง   
4. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2562 ด้านความมั่นคงบรเิวณพื้นที่ชายแดน 
   - ภาคหนือ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2562 มีผู้เข้าร่วม 60 คน 
   - ภาคตะวันออก ณ โรงแรม ดี วารี ดีวา ริมน้ า อ าเภอเมือง จังหวดัจันทบุร ี 
มีผู้เข้าร่วม 52 คน 
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมภูดารารสีอร์ท อ าเภอภูเรอื จังหวัดเลย 
วันท่ี 5 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วม 60 คน 
   - ภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วม 60 คน 
5. จัดอบรม เรื่อง อยูป่ลอดภัยกับปรมาณูสูผู่้น าชุมชน 
   - ภาคหนือ ณ ท่ีว่าการอ าเภอพร้าว  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม 292 คน 
   - ภาคตะวันออก หอประชุมอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม 93 คน 
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ว่าการอ าเภออุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วม 218 คน 
6. ประสานงานเพื่อไปรับเหรียญควอนตั้ม จากประชาชนท่ีไม่ประสงค์จะเก็บไว้ 
จ านวน 3 เหรียญ ณ ศูนย์ปรมาณเูพื่อสันติภมูิภาค ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 

ค-115



ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

7. จัดฝึกอบรมและเตรยีมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ร่วมกับปภ. จังหวัดอดุรธานี  
ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีผูเ้ข้าร่วม 100 คน 
8. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านวิเคราะห์กัมมันตรังสีในสิง่แวดล้อม น าร่อง (ภาคใต้)  ในวันที่ 12 กันยายน 
2562 ณ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม 50 คน 

กิจกรรมที่ 3 
การเฝา้ระวังภยัทางนิวเคลียร์และรังส ี
 
ผลผลติ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการเฝา้ระวังภัยทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสีในส่วนภมูิภาค 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนงานด้าน
การเฝา้ระวังภยัทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อม และการเตรียม
ความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีในส่วนภูมภิาค 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อม 
และการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีในส่วนภูมิภาค รอ้ยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
1. วัดปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 
   - ภาคหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วนัท่ี 10 - 14 มิถุนายน 2562 จ านวน 23 แห่ง   
   - ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2562 จ านวน 21 แห่ง   
   - ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 5 - 9 สิงหาคม 2562  
จ านวน 18 แห่ง   
   - ศปส. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันท่ี 7 - 10 พฤษภาคม 2562 จ านวน 11 แห่ง   
2. จัดซื้อตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม 
   - เนื้อหมู จ านวน 5 กิโลกรัม 
   - เนื้อปลาทับทิม จ านวน 7 กิโลกรัม 
   - เนื้อปลา จ านวน 5 กิโลกรัม 
   - ผักกาดหอม จ านวน 7 กิโลกรมั 
   - ผักคะน้า จ านวน 7 กิโลกรัม 
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3. จัดเก็บข้อมูลและจดัท ารายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาในอากาศประจ าภูมิภาค 
ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ทุกภูมิภาค ภูมิภาคละ 91 ครั้ง/3 เดือน 
4. ดูแลบ ารุงรักษาปรับเทียบ และซ่อมบ ารุงสถานเีฝ้าระวังภัยทางรังสี  
   - ภาคเหนือ ณ ช้ันดาดฟ้า อาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ครั้ง 
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ Sc.08  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ านวน 3 ครั้ง 
   - ภาคใต้ ณ ช้ัน ดาดฟ้า อาคาร 7 ส านักงาน อธิการบดี ภาควิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 3 ครั้ง 
5. เก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังส ี
   - ภาคตะวันออก ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมภิาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
จ านวน 12 ครั้ง 
   - ภาคใต้ ณ สถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวดัสงขลา  
จ านวน 6 ครั้ง 
6. ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ท่ีไดร้ับแจ้งเหตุพบวสัดุกัมมันตรังสี และด าเนินการเก็บกู้
วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรฐานความปลอดภัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ร้านขาย
ของเก่า อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
7. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการตูส้ินค้าท่ีปบเปื้อนวัสดุกมัมันตรังสี กับ
ผู้ด าเนินการส่งออก สทน. ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแหลมฉบัง 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ณ ท่าเรอืแหลมฉบัง 
8. เข้าร่วมการฝึก UNODC Strategic Trade and Sanction (STS) Training 
9. เข้าร่วมการปฏิบัติงานตรวจสอบตู้สินค้าท่ีปนเปื้อนวัสดุกมัมันตรังสี  
ณ ด่านศลุกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
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10. จัดสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสี (จังหวัดระยอง)  
จ านวน 2 ครั้ง 
   - ครั้งท่ี 6/2562 (สอบกระดาษ) จ านวนผู้สอบ 45 คน 
   - ครั้งท่ี 10/2562 (สอบออนไลน์) จ านวนผู้สอบ 52 คน 
11. ติดต่อประสานงานกับผูดู้แลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ ณ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร 
12. เข้าร่วมกับกลุ่ม กพม. ตรวจเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น 
ในสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

กิจกรรมที่ 4 
โครงการน าร่องศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
จังหวัดระยอง 
 
ผลผลติ 
ด าเนินงานภายใต้โครงการน าร่องศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจังหวัดระยองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
- เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการตู้สินค้าที่ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีกับ
ผู้ด าเนินการส่งออก สทน. ศลุกากร ท่าเรือแหลงฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบรุี 
- ร่วมตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีในพื้นที่ภาคตะวันออก รายละเอียด ดังนี ้
  1. บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จ ากดั จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
  2. บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด จังหวัดปราจีนบรุี เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2561 
  3. บริษัท เอพีอีซี เอ็นดีที เซอร์วิส (2003) จ ากัด และบริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม 
จ ากัด จงัหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
  4. บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2561 
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- จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปรมาณูภมูิภาคตะวันออก (ระยองโมเดล) ครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
- จัดสัมนา เรื่อง “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลยีร์ .. อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand 
4.0” รายละเอียด ดังนี ้
  ครั้งท่ี 1 ณ ห้องแกรนด์ เอบี ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2562  
  ครั้งที่ 2 ณ ห้องสร้อยทอง 2 - 4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 11 
มีนาคม 2562 
  ครั้งท่ี 3 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมล าปางเวียงทอง จังหวัดล าปาง เมื่อวันท่ี 3 
เมษายน 2562 
  ครั้งท่ี 4 ณ ห้องประชุมล าปลายมาศ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 
  ครั้งท่ี 5 ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบ การลักลอบขนถ่ายวสัดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์และการตรวจสอบสินค้าท่ีใช้ได้สองทาง ภาคตะวนัออก เมื่อวันที่ 
28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอินโดจีนและดา่นพรมแดนบ้านคลองลึก  
จังหวัดสระแก้ว 
 

กิจกรรมที่ 5 
การเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
 
ผลผลติ 

ร้อยละของเป้าหมายประจักษ์
ในบทบาทของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละความส าเรจ็:  20% 
ผลผลติตามตัวช้ีวัด : 
หน่วยงานเป้าหมายและประชาชนในแต่ละภมูิภาคประประจักษ์ในบทบาทของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : 
- เข้าร่วมฝึกอบรม UNODC Strategic Trade and Sanction (STS) Training  
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หน่วยงานเป้าหมายและประชาชน ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียในแตล่ะภูมิภาค ประจักษ์ในบทบาทของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 
- เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ infographic ด้วย Gimp และ Inkscape 
เมื่อวันท่ี 25 – 29 พฤศจิกายน 2561 
- จัดอบรมสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี ภาคเหนือ เมือ่วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
- จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบญัญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (นิวเคลียร์และรังสเีรื่องใกล้ตัว) ณ โรงแรมลอฟท์  
มาเนีย บูทีค โฮเทล จังหวัดชุมพร เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 
- จัดฝึกอบรมและเตรยีมความพรอ้มในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
หัวข้อการเผชิญอุบตัิเหตุทางรังสี ร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ รายละเอยีด ดังนี้ 
  1. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม จงัหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561  
  2. โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 25 – 28 ธันวาคม 2561  
  3. โรงเรียนก าแพงวิทยา จังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 
  4. โรงเรยีนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท่ี 10 – 14 มิถุนายน 2562 
  5. โรงเรยีนวังเหนือวิทยา จังหวดัล าปาง เมื่อวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 
  6. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันตวิิทยาภูมิ) จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันท่ี 8 – 12 
กรกฎาคม 2562  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
รายชื่อผู้เข้าร่วม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน 
 ผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตัิการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. 

 
ประธานการประชุม 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย  เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
ผู้เชี่ยวชาญ 
2. นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
3. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู 
4. นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์  รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี 
5. นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย   รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
6. นายภานุพงศ์  พินกฤษ   วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
7. ดร.รุ่งธรรม ทาค า   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
8. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย  นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
9. นางสาวสุพัตรา ก้าวรบ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวริษา รีวรรณ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 
11. นายพงศ์พันธ์  นาคแก้ว  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
12. ดร. รุจจพัน  เกตุกล่ า   วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
13. ดร.ทศดล สันถวไมตรี   นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
14. นายสัญญา เทศทอง   นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
15. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
16. นางสาวธนาภรณ์  ศรีแก้ว  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
17. นางสาวศิธร ปถมสาคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นางสาวปิยวรรณ ศรีกงพาน  นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
 
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 
19. นางดารุณี  พีขุนทด   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
20. นายสุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
21. ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย   นักชีววิทยารังสีช านาญการพิเศษ 
22. ดร.วิทิต ผึ่งกัน   นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ 
23. นางสาวอุษา กัลลประวิทย์  นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
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24. ดร.สุภัทรา โรเบิร์ต   นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการพิเศษ 
25. ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์  วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการ 
26. นางสุจิตรา เพชรวิเศษ  นักชีววิทยารังสีช านาญการ 
27. นางสาวสุประวีณ์  ศิริบุญประภพ นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
28. ดร.หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ  นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 
29. นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง  นักนิวเคลียร์เคมีช านาญการ 
30. นางสาวภาวิณี  ชูสินธ ์  นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 
31. นางสาวสุนิสา พลบม่วง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
32. นางสุชิน อุดมสมพร   ผกยผ. 
33. นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
34. นางสาวชลาทิพย์  เกื้อกอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
35. นายฐิติเดช ตุลารักษ์   วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ 
36. นายเกษม ขาวมณี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
37. นางสาวพรพิมล สุดเสือ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
38. นางสาวนุชจรีย์  สัจจา  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
 
ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
39. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  รักษาราชการแทนเลขานุการกรม 
40. นางผกานันท์  เมฆวิไล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
41. นายวีระชัย จันลุน   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
42. นางสาวสมใจ ยกทรัพย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
43. นางสาวอ าไพรวัลย์ วรรณชา  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
44. นายอเนก โคตรบุญเรือง  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 
 
กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 
45. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว  นิติกรช านาญการพิเศษ 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 
46. นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมิภาค (ศปส.) 
47. นางสิริวรรณ เรืองรอง  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
48. นายอิทธิเดช ปานพรหมมาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
49. นางสาววราภรณ์  วิชาชัย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
50. นายเอกพล นวพันธ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
คณะท างาน 
51. นางสาวธนวรรณ  แจ่มสวุรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
52. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
53. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
54. นางสาวจีระนันท์  เจียกวัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
55. นายนิรันดร  บัวแย้ม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
56. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
57. นายปราลม  จาดโห้   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
58. นางสาวสุพัฒศร  แก้วมงคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
59. นางสาวปรัชญากานต์   โหมเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
60. นางสาวนัยนา  จรทะผา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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ภาคผนวก จ  
รายละเอียดข้อมูลการน าเสนอ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในรูปแบบ Power Point 



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 1 การขับเคล่ือนแผนแม่บทใน
การเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟเูหตฉุุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 1.1  จัดประชุมระหว่างหน่วยงาน
ภายใน ปส. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม
ระงับและฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561– 2564 
จํานวน 2 คร้ัง โดยแต่ละหน่วยงานจะไปดําเนินการจัดทําขั้นตอน
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพ่ือให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) 
และหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ของประเทศทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 1 การขับเคล่ือนแผนแม่บทใน
การเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟเูหตฉุุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมระหว่าง ปส. และ สมช. 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ 
และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565 
ด้านการเตรียมความพร้อม การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการ
ภัยจากนิวเคลียร์และรังสี จํานวน 2 คร้ัง 
- คร้ังที่ 1  14 พฤศจิกายน 2561
- คร้ังที่ 2 ยกเลิกเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญ

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพ่ือให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) 
และหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ของประเทศทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ จ-1



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

3

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมภายใต้ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 2.1 จัดฝึกอบรม Advance 
Radiological/Nuclear Training for Emergency response 
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและระงับเหตฉุุกเฉินทางนวิเคลียร์
และรังสีใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องในจังหวดัที่มีเส้นทางเช่ือมต่อ
และขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมภายใต้ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 2.2 จัดฝึกอบรม National 
Workshop on Developing a National Framework for 
Managing the Response to Nuclear Security Events

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและระงับเหตฉุุกเฉินทางนวิเคลียร์
และรังสีใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องในจังหวดัที่มีเส้นทางเช่ือมต่อ
และขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

จ-2



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมภายใต้ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 2.3 การประชุมจัดทําแผนระดับชาติ
ในการตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
- ยกเลิกเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญ

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและระงับเหตฉุุกเฉินทางนวิเคลียร์
และรังสีใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องในจังหวดัที่มีเส้นทางเช่ือมต่อ
และขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมเตรียมการฝึกอบรม
และฝึกซ้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่าง 
ปส. กับ หน่วยงานภาครัฐ และ/ หรือเอกชนที่มีสถานปฏบิติัการทาง
รังสีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี/เหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ จ-3



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 3.2 การฝึกอบรมในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี/การตอบสนองความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าหน้าที่
เผชิญเหตุเบือ้งต้น/จ้าหน้าที่ปฏิบติังานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของสถาน
ประกอบการ

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสน

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 3.3 การฝึกอบรมและฝึกซ้อมในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี/การตอบสนองความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับเจ้าหนา้ที่ ปส.

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสน จ-4



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
-ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 3.4 การประชุมระหว่าง ปส. กับ 
สมช. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มี
ความเช่ียวชาญและมีศักยภาพสูง
- ยกเลิกเน่ืองจากใช้งบประมาณจาก สมช.

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสน

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

- ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
- ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 3.5 การฝึกอบรม Radiological / 

Nuclear Training for Emergency Response ให้กับ เจ้าหน้าที่ ปส. 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือเตรียมพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและระงับเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีให้แก่เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องในจังหวดัที่มีเส้นทางเช่ือมต่อและ
ขนส่งสนิค้าระหวา่งประเทศ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

จ-5



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ผลผลิตที่สําคัญ :  กิจกรรมที่ 3.6  ประชุมเตรียมฝึกซ้อมให้กับ

เจ้าหน้าที่ ปส. รองรับการฝึกซ้อมร่วมระหว่าง ปส. สทน. และเจ้าหน้าที่
เผชิญเหตุ จํานวน ๒  คร้ัง
     

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสน

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ผลผลิตที่สําคัญ :  กิจกรรมที่ 3.7 การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

ปส. ทั่วไป รองรับการฝึกซ้อมร่วมระหว่าง ปส. สทน. และเจ้าหน้าที่เผชิญ
เหตุ 

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสน จ-6



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

- ผลการดําเนินงาน : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
- ผลผลิตที่สําคัญ : กิจกรรมที่ 3.8 การฝึกซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ปส. 

รองรับการฝึกซ้อมร่วมระหว่าง ปส. สทน. และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ 

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและระงับเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีให้แก่เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องในจังหวดัที่มีเส้นทางเช่ือมต่อและ
ขนส่งสนิค้าระหวา่งประเทศ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

- ผลการดําเนินงาน : 4. การบริหารจัดการและดําเนินงาน
โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี
- ผลผลิตที่สําคัญ : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเตรียม

ความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และการบริหารงานต่างๆ 
ภายใน กปฉ.

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสน จ-7



โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

15

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กปฉ. กตส.

-ผลการดําเนินงาน : จัดซ้ือครุภัณฑ์
- ผลผลิตที่สําคัญ :  เคร่ืองวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ 

(Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตรอน จํานวน 2 เคร่ือง

-                   : ระบบป้องกันและเคร่ืองมือ สําหรับเจ้าหน้าที่
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรงัสี 
3. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี สําหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และ
หน่วยงานระงบัเหตฉุุกเฉินอื่นๆ ของประเทศท้ังในภาครัฐและ
เอกชน
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบ
สถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสน

16

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

1. ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. บุคลากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

3. แนวทางการจัดทําแผนระดับชาติสําหรับการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี
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โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. มีการปฏิบัติงานทับซ้อนกับการตอบโต้เหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เช่น การตรวจจับพบ
การนําเข้าส่งออกท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีปนเป้ือนในตู้
สินค้า การพบวัสดุกัมมันตรังสีนอกเหนือกํากับดูแลใน
บ้านร่างและร้านรับซื้อของเก่า

กําหนดนิยามท่ีชัดเจนเหตุการณ์ใดเป็นเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี และเหตุการณ์ใดเป็นเหตุความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์โดยใช้หลักของ IAEA

2. เม่ือมีการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี หรือ
การตอบโต้เหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ท่ี
จําเป็นต้องมีการปฏิบัติงานเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เป็น
การปฏิบัตินอกเหนือแผนท่ีเตรียมไว้ และทําให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมได้ตาม
แผนการดําเนินงาน

- จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านการเตรียมพร้อม
ให้มีความยืดยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้
และเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานระงับ
เหตุฉุกเฉินทางรังสี หรือการตอบโต้เหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้ 

- กําหนดการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
หรือการตอบโต้เหตุความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ให้เป็นภารกิจหลัก เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบทางรังสีสูงจนเกิดการสูญเสียได้

จ-9



โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

- ผลการดําเนินงาน : ระยะเวลาตามแผน ต.ค. ๖๑ – มิ.ย. ๖๒
รถปฏิบัติการเคล่ือนที่เพ่ือปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง จํานวน ๑ คัน อยู่
ระหว่างดําเนินการทางพัสดุใหม่

- ผลผลิตที่สําคัญ : ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับงวดที่ ๑ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพท่ีเหมาะสมการดําเนินการป้องกัน 
(Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการ
ตอบสนอง (Response) การดําเนินการท่ี
เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
ท่ีอยู่นอกเหนือการกํากับดูแลท่ีอาจนําไปใช้ใน
การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการ
ตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เก่ียวข้อง
วิกฤตการณ์ด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์และ
รังสี

๑. นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย ๒. นางสุชิน  อุดมสมพร ๓. นายธงชัย  สุดประเสริฐ
๔. นางเพ็ญนภา  กัญชนะ ๕. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ๖. นายอารักษ์  วิทิตธีรานนท์
๗. เจ้าหน้าที่ กตส. ๘. เจ้าหน้าที่ กอญ ๙. เจ้าหน้าที่ กพม. 1๐. เจ้าหน้าที่ กยผ.

โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2

- ผลการดําเนินงาน : ระยะเวลาตามแผน ต.ค. ๖๑ – ธ.ค. ๖๑
ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตเมทรีภาคสนาม พร้อมระบบ
ประเมินตําแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี จํานวน ๑
ระบบ

- ผลผลิตที่สําคัญ : เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบพัสดุเม่ือวันที่ 
24 มิถุนายน 2562

2. เพ่ือพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคอาเซียน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านรักษาความ
มั่นคงและพิทักษ์ปลอดภัย ทางนิวเคลียร์
ของภูมิภาคอาเซียน
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โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ ๑ คัน ต้องดําเนินการทางพัสดุใหม่ 
เน่ืองจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเพียงรายเดียว และยื่น
ข้อเสนอทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะท่ี ปส. 
กําหนดไว้ 

เข้ากระบวนการจัดซื้อใหม่

การจัดหาครุภัณฑ์ ๒ รายการ 
๑. ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนามฯ จํานวน ๑ ระบบ เป็นไปตามแผน ๑ รายการ กําหนดส่งมอบพัสดุ
๒. รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ จํานวน ๑ คัน อยู่ระหว่างดําเนินการทางพัสดุใหม่ เน่ืองจากมีผู้ยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาเพียง

รายเดียว และยื่นขอ้ เสนอทางเทคนิคไมถ่กูต้องตามคุณลักษณะเฉพาะที่ ปส. กําหนดไว้  (ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจรับงวดแรกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
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โครงการการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรงัสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กปฉ. กตส.

- ผลการดําเนินงาน : จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สําหรับโปรแกรม
ประเมินการแพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี จํานวน 1 ระบบ
- ผลผลิตที่สําคัญ : ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับโปรแกรมประเมิน
การแพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

1. ศึกษาและประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดข้ึนตาม
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ไทย และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ใน
ต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
2. ศึกษาและประเมินการคํานวณแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์สําหรับการแพร่กระจายของวัสดุ
กัมมันตรังสีในอากาศ (Atmospheric Dispersion 
Modelling) ที่ปลดปล่อยจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี รวมถึงการตกลงสู่พื้นดิน (Deposition 
Modelling) ของวัสดุกัมมันตรังสีตามสภาพอากาศที่
แตกต่าง

โครงการการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรงัสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กปฉ. กตส.

- ผลการดําเนินงาน : ศึกษาและประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment) การเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดข้ึน
ตามสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในต่างประเทศที่อาจส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย
- ผลผลิตที่สําคัญ : อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย และส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ARGOS) ที่ ณ Australian Radiation Protection and 
Nuclear Safety Agency (APANSA) ประเทศออสเตรเลีย

3. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการได้รับ
รังสี (Projected Dose) ของประชาชนและส่ิงแวดล้อม
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีโดยเฉพาะใน
ระยะแรกท่ีมีผลกระทบสูงจากวัสดุกัมมันตรังสีท่ีตกลงสู่
พื้นดินและวัสดุกัมมันตรังสีท่ีฟุ้งกระจายในอากาศ
4. เพื่อเตรียมความพร้อม (ท้ังด้านบุคลากร เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ และความร่วมมือ) และจัดทําแผนฉุกเฉินท่ี
เหมาะสมในการระงับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนส่งผล
กระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อม
ในการแลกเปล่ียนข้อมูลการประเมินผลกระทบทางรังสีใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากอุบัติเหตุ
ขยายตัวมีผลกระทบระหว่างประเทศ
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โครงการการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรงัสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

3

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กปฉ. กตส.

- ผลการดําเนินงาน : ศึกษาและประเมินการคํานวณแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์สําหรับการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีใน
อากาศ (Atmospheric Dispersion Modelling) ที่ปลดปล่อย
จากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการตกลงสู่พื้นดิน 
(Deposition Modelling) ของวัสดุกัมมันตรังสีตามสภาพ
อากาศที่แตกต่าง
- ผลผลิตที่สําคัญ : อยู่ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลงานวิจัยและจะ
ดําเนินการส่วนที่เหลือในปีถดัไป

-

4

โครงการการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรงัสี

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
โปรแกรมมีความซับซ้อน ทําให้ยากต่อการ
เข้าใจ

เข้าฝึกอบรมการใช้งานและฝึกการใช้
โปรแกรมให้เกิดความชํานาญและคุ้นเคย

มีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลทางรังสีที่
ต้องกรอกลงในโปรแกรมเพ่ือใช้งานโปรแกรม

ต้องมีการหาข้อมูล ติดต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลน้ันๆ

แผนที่แสดงผลกระทบทางรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
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   โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระทํา  
             ผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายรุ่งธรรม ทาคํา นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสํานักงานปรมาณูเพื่อสนัติ

ในการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย

2. เพื่อสํารวจ เก็บข้อมูล และจัดทําฐานข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรงัสีในประเทศ
ไทย

ผลการดําเนินงาน :
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็น
จํานวนเงิน 9,778,500 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
จํานวน 37 รายการ (ตามข้อ 2) โดยไม่มีงบ
ดําเนินงาน
2. ได้จัดหาเครื่องสํารวจรังสีจํานวน 8 ชนิด 
จํานวนทั้งสิ้น 37 รายการ และตู้เก็บของกัน
ความชื้นสําหรับจัดเก็บเครื่องสํารวจรังสี จํานวน  
1 รายการ 1

   โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระทํา  
             ผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์ (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายรุ่งธรรม ทาคํา นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรงัสี ได้มีการดําเนินการที่ถูกต้องและ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติฯ ข้อกําหนดและมาตรฐานความปลอดภยั
และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสใีนระดับสากล
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตที่สําคัญ :
กลุ่มตรวจจํานวน 4 กลุ่ม ได้มีเครื่อง
สํารวจรังสีไว้ใช้สําหรับการตรวจสถาน
ประกอบการ ทั้งเป็นการเสริมเครื่องสาํรวจ
รังสีเดิมที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มจํานวนมากข้ึน 
และทดแทนเครื่องสํารวจรังสีในส่วนที่
ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้

2
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   โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระทํา  
             ผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

ผลลัพธ์ (Outcome) เม่ือสิ้นสุดโครงการ
1. เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสถานประกอบการ 
สามารถทําการตรวจได้ถูกต้อง แม่นยํา ตรงตามชนิดของต้นกําเนิดรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ หรือเครื่องกําเนิดรังสี) และชนิดของรังสี (แกมมา บีตา แอลฟา นิวตรอน และรังสี
เอกซ์) รวมทั้งในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น ในการตรวจสถานประกอบการตามแผนปกติ 
ตรวจเพ่ือพิสูจน์หรือยืนยันชนิดของไอโซโทปรังสี ตรวจสอบค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี หรือ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ลดระยะเวลาในการตรวจ ลดระยะเวลาในการสัมผัสกับต้นกําเนิดรังสี และลดความเสี่ยงการ
เกิดอันตรายจากการได้รับปริมาณรังสีหรือสารกัมมันตรังสี
3. การตรวจสถานประกอบการได้ผลตามวัตถุประสงค์ สามารถส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตฯ 
ดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกําหนด 
และมาตรฐานความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางรังสี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายรุ่งธรรม ทาคํา นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

3

   โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระทํา  
             ผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. ได้รับงบประมาณเฉพาะในส่วนการจัดซื้อครภุณัฑ์ 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนงบดําเนินงานทํา
ให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามท่ี
กําหนดไว้ได้
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไมค่รอบคลุมถึง
การบํารุงรกัษาเครื่องสํารวจรังสีในระยะยาวหลังจาก
พ้นช่วงของการรับประกัน หากเกิดความชํารุดจะไม่
สามารถนํามาใช้งานได้

1. จัดทําโครงการต่อเนื่องในส่วนที่ยังไมไ่ด้ดําเนินการ
2. พิจารณาจัดทําโครงการหรือแผนงานเพื่อการ
บํารุงรักษาในระยะหลังสิ้นสดุการรบัประกันของเครื่อง
สํารวจรังสีที่ได้จัดซื้อมาใหม่ รวมทั้งการซ่อมแซม
เครื่องสํารวจรังสีเดิมที่ชํารุดให้กลับคืนสภาพการใช้
งานได้ตามปกติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายรุ่งธรรม ทาคํา นักฟิสิกส์รังสีชํานาญการพิเศษ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

4
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โครงการพัฒนาการตรวจวัดรงัสีนวิตรอน โดยใช้เทคนคิการเกดิรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ 
CR-39 สําหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรงัสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางชัธภฤดา อัศวภูไชย

- ผลการดําเนินงาน :
ค่าระดับรังสีนิวตรอน ณ ห้องเก็บวัสดุกัมมันตรังสีของสถาน
ประกอบการทางรังสีด้านการขุดเจาะน้ํามัน โรงปูนซีเมนต์ 
กรมทางหลวงชนบท  และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จํานวน 18 หน่วยงาน และ สถานที่ติดต้ังเครื่องกําเนิดรังสี กําลัง
สูงสุดขนาด > 6 MV ณ สถานประกอบการทางรังสีด้านระบบ
รักษาความปลอดภัย เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจยานพาหนะ 
และโรงงานฉายรังสี จํานวน 19 หน่วยงาน รวมถึง สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี) เป็นไปตามกฏกระทรวง
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 

1. พัฒนาเทคนิควิธีกระบวนการตรวจวัดรังสีนิวตรอน
ให้ได้ผลข้อมูลเชิงลึกที่มีความละเอียดและความ
ถูกต้องสูง

2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพความสามารถให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
รังสีให้มีบรรทัดฐานในระดับสูงข้ึน

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้รับ
ใบอนุญาต (Licensee) และหน่วยงานผู้ตรวจสอบ 
(Radiation Inspector) ในการร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางรังสีให้มี
ประสิทธิภาพแบบสมบูรณ์

โครงการพัฒนาการตรวจวัดรงัสีนวิตรอน โดยใช้เทคนคิการเกดิรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ 
CR-39 สําหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรงัสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางชัธภฤดา อัศวภูไชย

- ผลผลิตที่สําคัญ : 
1. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน
    โดยเทคนิคการเกิดรอยรังสีบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39
    (POLY-ALLYL DIGLYCOL CARBONATE, C12H18O7)
2. แนวปฏิบัติเร่ือง การตรวจวัดรังสีนิวตรอนโดยใช้แผ่นโพลิเมอร์ 

CR-39 สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี Am-241/Be 
3. ผลงานนําเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th 

International Workshop on Ionizing Radiation 
Monitoring (IWIRM) เร่ือง Measurements of fast 
neutron by using CR39 at 241Am/Be in oil well 
logging application ณ ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันที่ 8-9 
ธันวาคม 2561
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ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. มีการย้ายเคร่ืองอ่านแผ่นวัดรังสีในเดือน ธค. 60 ทําให้เสียเวลาในการ
ติดต้ังและสอบเทียบเคร่ืองวัด ประมาณ ๓ เดือน และมีการย้าย Flume 
hood ในเดือน มิย-กค 61 จึงยังไม่ได้มีการอ่านและแปรผลรอยรังสีที่เกิดบน
แผ่น CR39 ในช่วงไตรมาสที่ ๒-๓

เร่งรัดดําเนินการในเดือน สค.-กย. 61 

2. การใช้งบประมาณในการประเมินค่าระดับรังสีนิวตรอนน้อยกว่าที่ต้ังไว้ 
รวมถึงการไม่ได้ใช้งบประมาณการนําเสนอผลงาน เพราะได้ปรับแผนการ
ดําเนินงานและจํานวนผู้ปฏิบัติงานทําให้สามารถประหยัดงบประมาณได้
จํานวนมาก

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสํานักงานเพ่ิมเติม 
เพ่ือใช้ทดแทนและซ่อมแซมระบบฐานขอ้มูลการ
ตรวจสอบ ซึ่งถือเปน็ระบบขอ้มูลหลกัของ
โครงการ

โครงการพัฒนาการตรวจวัดรงัสีนวิตรอน โดยใช้เทคนคิการเกดิรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ 
CR-39 สําหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรงัสี

4

โครงการพัฒนาการตรวจวัดรงัสีนวิตรอน โดยใช้เทคนคิการเกดิรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ 
CR-39 สําหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรงัสี

ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1. หน่วยงานผู้ตรวจสอบ (Radiation Inspector) สามารถพัฒนา
มาตรฐานกระบวนการตรวจวัดระดบัรังสนีวิตรอนของวสัดกัุมมันตรังสี
และเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ให้รังสีนวิตรอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

2.สร้างความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางรังสี ให้แก่บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง และ
หน่วยงานผู้รับใบอนุญาต 
(Licensee) รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการ
ทํางานที่มีความถูกต้อง 
ชัดเจนและปลอดภัย

3.สร้างรูปแบบเชิงเทคนิคด้านหน่วยบริการ
ตรวจวัดระดบัรังสนีวิตรอน เพื่อเป็น
ทางเลือกในการทํางานกับวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ และเคร่ืองกําเนิดรังสี อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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เครือข่ายผู้ใช้วัสดุกัมมันตรังสี Am-241/Be , Cf-252 และเคร่ืองกําเนิดรังสีกําลังสูงสุด > 6 MV

6

การติดตั้งแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 เพ่ือเก็บสะสมรอยรังสีนิวตรอนจากวัสดุกัมมันตรังสี Am-241/Be , Cf-252 
และเคร่ืองกําเนิดรังสี กําลังสูงสุด > 6 MV
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7

กระบวนการเตรียมแผ่น CR39 ก่อนติดตั้ง

กระบวนการทางเคมีล้างแผ่น CR39 เพ่ือขยายขนาดรอยรังสีนิวตรอน

ตัดแผ่น CR39 ออกจากแผ่นบล็อก ล้างแผ่นด้วยน้ํายาเซ็ดเลนส์และกระดาษเช็ดเลนส์ จนกระทั่งแผ่นมีลักษณะใสไม่
มีฝุ่น จากนั้นทดสอบแผ่นด้วยการนําไปอ่านรอยรังสีพื้นฐาน ถ้าผลการอ่านแสดงว่า “Rejected” ให้นําแผ่นมาล้าง
ใหม่ด้วยกรดอะซีโตน น้ํากล่ัน และน้ํายาเช็ดเลนส์ ตามลําดับ ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นจึงนํามาอ่านด้วยโปรแกรมอีกรอบ 

ใช้สารละลาย NaOH 6.25M มาต้มแผ่น CR39 ที่ T= 850C 
เป็นเวลา 3 ชม. นําออกมาล้างด้วยน้ํากล่ันและกรดอซิติก 
แช่ไว้นาน 2 ชม. ทิ้งไว้ให้แห้งหรือนาํเข้าตู้อบแหง้ จากนั้น
นํามาอ่านค่าจํานวนรอยรังสีด้วยโปรแกรม TASL Image ซ่ึง
จะประมวลผลออกมาเป็นค่าระดับรังสีนิวตรอนแบบอัตโนมัติ

8

ผลงานเผยแพร่

ผลงานนําเสนองานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

14th International Workshop 
on Ionizing Radiation 

Monitoring (IWIRM) เรื่อง 
Measurements of fast neutron 
by using CR39 at 241Am/Be in 

oil well logging application 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561
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โครงการเตรียมความพร้อมกํากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภานุพงศ์ พินกฤษ

- ผลการดําเนินงาน : การจัดซ้ือเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม
และแผนทีจ่าํนวน 2 เครื่อง

- ผลผลิตที่สําคัญ : การจัดซ้ือครุภัณฑ์สํารวจเครื่องหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียมและแผนที่

1. เตรียมความพร้อมสําหรับรองรับการดําเนินโครงการ
กํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์แห่งใหม่

2

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ความไม่แน่นอนของโครงการก่อสร้างฯ -

ใช้ในการตรวจสอบสถานท่ีจริงสําหรับวัดขนาดของพ้ืนที่สถานประกอบการ เพ่ือนําข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาขออนุญาตตามกฎหมาย

โครงการเตรียมความพร้อมกํากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งอนาคต (ต่อ)
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โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียรส์ําหรับ BNCT 
และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

- หน่วยงานมีเวลานําเสนอโครงการละ 5 นาที 
- ไม่จํากัดจํานวนสไลด์
- สามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้
- ส่งข้อมูลทางอีเมล์ rattiya.k@oap.go.th ภายในวันท่ี 11 กันยายน 2562

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภานุพงศ์ พินกฤษ

- ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเตรียม
ตัวอย่างคอนกรีตที่มีองค์ประกอบทีแ่ตกต่างกัน และทดสอบ
คุณสมบัติและวิเคราะห์ตามมาตรฐานเพื่อให้ได้คอนกรีตที่
เหมาะสมสําหรับการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

- ผลผลิตที่สําคัญ : ศึกษามาตรฐานส่วนผสมคอนกรีตสําหรับงาน
ด้านสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

1. เตรียมการสําหรับการพิจารณาอนุญาตสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์เพื่อให้การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ข้อจํากัดด้านความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้กับสถาบันภายนอก

โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียรส์ําหรับ BNCT 
และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (ต่อ)

บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเชิงเทคนิคการก่อสร้างสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีในภาพรวมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในประเทศไทย

หาองค์ประกอบของคอนกรีตที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานในกิจกรรมทางนิวเคลียร์มีความปลอดภัยและ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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โครงการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏกิรณ์นวิเคลียร์วิจยัในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์    และนายสรทศ ตันติธีรวิทย์ 
ผู้ร่วมโครงการ:  น.ส. ธนาภรณ์ ประกอบแก่น  น.ส. นิราวรรณ ปวีณะโยธิน นายศึกษิต แสงแก้ว นายพีระวุฒิ บุญสุวรรณ
                            

- ผลการดําเนินงาน : 
  - ได้ฝึกอบรมปฏิบัติการใช้ชุดคอมพิวเตอร์โปรแกรม 

SNAP-TRACE/PARCS และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้จริง
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-OMARR ร่วมกับ IAEA เพ่ือ
    ประเมินการปฎิบัติงานด้านการจัดการความเส่ือม ปปว.-1/1
  - ได้จัดทําแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดการความเส่ือมของเครื่อง
    ปฏิกรณ์ และฝึกปฏิบัติร่วมกับ สทน. เพื่อให้ปฏิบัติได้จริง

- ได้ประเมินความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์วิจัย
ของ มทส. และประสานร่วมกับ IAEA ผ่าน SEED mission

- ผลผลิตที่สําคัญ : 
- บุคลากรท่ีสามารถใช้ SNAP-TRACE/PARCS ได้

  - แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการความเส่ือม
  - ผลการพิจารณาสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ของ มทส

1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยใน
ประเทศไทย 

2. พัฒนาศักยภาพในการประเมินความปลอดภัย
ด้านเทอร์มัลไฮดรอลิกและนิวทรอนิกส์

3. พัฒนาศักยภาพในการกํากับดูแลการจัดการ
ความเส่ือมของเครื่องปฏกรณ์

4. ประเมินความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งเครื่อง
ปฏิกรณ์วิจัยของ มทส.

- Paper “Investigation of aluminum tube used in TRR-1/M1”

2

โครงการ ประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏกิรณ์นวิเคลียร์วิจยัในประเทศไทย

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
การดําเนินงานมีความล่าช้า เน่ืองจากต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานใน/ต่างประเทศ

1-2 กิจกรรมต้องเล่ือนระยะเวลาออกไป เช่น 
การอบรม SNAP, SEED mission ฯลฯ

บุคลากรมีไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ 
เน่ืองจากการกํากับทางนิวเคลียร์ประกอบด้วย
งานหลายด้าน จึงต้องฝึกฝนบุคลากรข้ึนใหม่

บุคลากรบางท่านต้องฝึกฝนให้มีความ
เช่ียวชาญหลายด้าน (แต่ไม่สามารถทําหลาย
ส่ิงได้ในเวลาพร้อมๆ กัน)

ได้เพ่ิมศักยภาพในการกํากับดูแลความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยใน
ประเทศไทย โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานประเมินและกํากับ
ดูแลความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรมีประสบการณ์มากย่ิงข้ึน
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โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ NSW
และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตสําหรับนําเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

ผลการดําเนินงาน : 
• จ้างพัฒนาระบบตามสัญญาเลขที่ 22/2562 ลงวันที่ 22 ก.พ. 

62 วงเงิน 920,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 280 วัน ส้ินสุด
โครงการวันที่ 29 พ.ย. 62

• ตรวจรับงานงวดที่ 1 (22 มี.ค. 62) 92,000 บาท
• ตรวจรับงานงวดที่ 2 (21 ส.ค. 62) 322,000 บาท
• วิเคราะห์ วางแผน วิธีการ แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานภายใน ปส. และหน่วยงานภายนอก และเก็บ
รวบรวมความต้องการในการพัฒนาการเช่ือมโยง และการ
ปรับปรุงระบบ

1. รองรับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก 
เครื่องกําเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559

2. เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลที่จําเป็นต่อการพิจารณา
อนุญาตภายในหน่วยงานของ ปส. และหน่วยงาน
ภายนอก
• ข้อมูลค่าปริมาณรังสีจากเคร่ืองวัดรังสีประจําตัว 

บุคคล OSL (สทน.)
•  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ RSO
•  ข้อมูลการปรับเทียบเครื่องวัดรังสี (SSDL)
•  ข้อมูลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี (GPS)

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการพิจารณา
อนุญาต

กบฐ. กอญ.

โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ NSW
และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตสําหรับนําเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

ผลผลิตที่สําคัญ : สามารถปรับลดข้ันตอนการอนุญาต เช่ือมโยง
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานภายใน ปส. 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปรับปรุง พัฒนาระบบให้สามารถ
รองรับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก เครื่องกําเนิดรังสี 
ตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

1. รองรับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก 
เครื่องกําเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559

2. เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลที่จําเป็นต่อการพิจารณา
อนุญาตภายในหน่วยงานของ ปส. และหน่วยงาน
ภายนอก
• ข้อมูลค่าปริมาณรังสีจากเคร่ืองวัดรังสีประจําตัว 

บุคคล OSL (สทน.)
•  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ RSO
•  ข้อมูลการปรับเทียบเครื่องวัดรังสี (SSDL)
•  ข้อมูลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี (GPS)

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการพิจารณา
อนุญาต

กบฐ. กอญ.
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โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ NSW
และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตสําหรับนําเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์

3

4

โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนาํเขา้-ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ NSW
และปรับลดข้ันตอนการอนุญาตสําหรับนําเขา้-ส่งออกวัสดุกมัมันตรงัสี และวัสดุนิวเคลียร์

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการพิจารณาอนุญาต ให้สามารถรองรับการย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก เคร่ืองกําเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559

• สามารถเช่ือมโยงข้อมูล OSL, RSO, SSDL และข้อมูลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีผ่าน
ระบบ GPS เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
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5

โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนาํเขา้-ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ NSW
และปรับลดข้ันตอนการอนุญาตสําหรับนําเขา้-ส่งออกวัสดุกมัมันตรงัสี และวัสดุนิวเคลียร์

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ความเหมาะสม ความชัดเจน ของกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับการวิธีการขอรับอนุญาต แบบ
กระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ 

- ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้
เกิดความสอดคล้อง ยืดหยุ่น ต่อการ
ดําเนินการ ปรับลดเอกสารที่ไม่จําเป็น และ
มีความชัดเจนในการดําเนินการ

- ปรับปรุงกฎระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการ
ดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขผู้เสียภาษีอากร สําหรับการนําเข้า-
ส่งออก เน่ืองจากระบบเดิมจัดเก็บข้อมูล
เฉพาะหน่วยงานผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครอง
วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ แต่ไม่ได้
เก็บข้อมูลผู้ดําเนินนําเข้าหรือส่งออก 
(Broker/Shipping) 

- ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ วิธีการออก
ใบอนุญาต ให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูล
เพ่ือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ปรับปรุงการเก็บข้อมูลผู้นําเข้า ส่งออก 
ตามมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล 
(Single Entry Form)
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โครงการเพิม่ศกัยภาพในการกาํกบัดูแลการ
จดัการกากกมัมนัตรังสีในประเทศไทย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย

นายทศดล สนัถวไมตรี
กลุม่อนญุาตวสัดกุมัมนัตรงัสี

กองอนญุาตทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการกํากบัดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

• เพื่อให้ผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีสามารถดําเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีได้
อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ พ .ศ .  2559 และ
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกากกัมมันตรังสี
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โครงการเพ่ิมศักยภาพในการกํากบัดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
• ผลการดําเนินงาน – 2 กิจกรรม

1) การจัดทําแนวปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสีตามพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
2) การจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากกัมมันตรังสีและแนวทาปฏิบัติในการจัดการกาก

กัมมันตรังสีตามพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

• ผลผลิตท่ีสําคัญ
1) ร่างประกาศคณะกรรมการพนส. จํานวน 1 ฉบับ
2) ร่างประกาศสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จํานวน 3 ฉบับ
3) จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ 

• คร้ังท่ี 1 จํานวน 61 คน จาก 47 หน่วยงานผู้รับใบอนุญาต
• คร้ังท่ี 2 จํานวน 159 คน จาก 105 หน่วยงานผู้รับใบอนุญาต
• รวมทั้งสิ้น จํานวน 220 คน จาก 152 หน่วยงานผู้รับใบอนุญาต

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการกํากบัดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

ผลการดําเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
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โครงการเพ่ิมศักยภาพในการกํากบัดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่ 2

หัวข้อประเมินความพึงพอใจในการจดักจิกรรม ผลการประเมนิ

1. ระดับความรู้ความเข้าใจหัวข้อในการจัดกิจกรรม ปานกลางถึงมาก

2. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่อนข้างพอใจ

3. ความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ เก่ียวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี เห็นด้วย

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการกํากบัดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสีในประเทศไทย 

ผลลัพธ์ของโครงการ

คาดว่าผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรมที่2 

ท่ีประสงค์จะจัดการกากกัมมันตรังสีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป สามารถ

ดําเนินการจัดการกากตามแนวปฏิบัติ ท่ีได้จัดทําได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
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โครงการพฒันาระบบติดตามการขนส่งวสัดุกมัมนัตรังสี
ทัว่ประเทศ ปี 2562 (โครงการต่อเน่ือง)

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ตุลาคม 2562

ท่ีมาและความสาํคญั
• สง่เสรมิการกาํกบัดแูลการขนสง่วสัดกุมัมนัตรงัสี โดยการใชเ้ทคโนโลยีการ
ติดตามพาหนะเพือลดขนัตอนการแจง้การขนสง่ และลดปรมิาณเอกสาร

• เพือพฒันาระบบติดตามการขนสง่วสัดกุมัมนัตรงัสีรว่มกบัหนว่ยงานภายนอก
ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

• เก็บขอ้มลูการเคลือนยา้ยวสัดกุมัมนัตรงัสีเพือการประเมินความปลอดภยัและ
ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการ ประชาชนและสงิแวดลอ้ม

• รบัฟังความคิดเหน็ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย เกียวกบักฎกระทรวงการขนสง่ฯและ
ระบบติดตามฯ
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การดาํเนินงาน: กิจกรรมท่ี 1
   การจดัประชมุผูป้ระกอบการขนสง่วสัดกุมัมนัตรงัสี 27 มีนาคม 2562
สาํนกังานปรมาณเูพือสนัติ
(งบประมาณ 50,000 บาท)
• หวัขอ้การประชมุ

• ใบอนญุาตขบัขีพาหนะขนสง่วสัดอุนัตราย (วิทยาการจากกรมการขนสง่ทางบก)
• การติดตามการขนสง่ดว้ยเทคโนโลยี GPS (วิทยาการจากบรษัิท CCM‐Systems จาํกดั)
• กฎกระทรวงการขนสง่วสัดกุมัมนัตรงัสี (วิทยากรจาก ปส.)

• ผูเ้ขา้รว่ม 48 คนจาก 27 หนว่ยงาน

การดาํเนินงาน: กิจกรรมท่ี 2
การบาํรุงรกัษาระบบติดตามพาหนะขนสง่วสัดกุมัมนัตรงัสี (งบประมาณ 481,500 บาท)
• การยา้ยฐานขอ้มลูจากคอมพิวเตอรแ์มข่า่ยเอกชน มายงัระบบ G‐cloud ของ
สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั (องคก์ารมหาชน)
• เชา่สญัญาณ GPS Gate และคา่บาํรุงรกัษาระบบตอ่ 1 ปี
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โครงการรกัษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

- หน่วยงานมีเวลานําเสนอโครงการละ 5 นาที 
- ไม่จํากัดจํานวนสไลด์
- สามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้
- ส่งข้อมูลทางอีเมล์ rattiya.k@oap.go.th ภายในวันท่ี 11 กันยายน 2562

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

- ผลการดําเนินงาน :
1.มีการลงนามความร่วมมือ Practical Arrangements on 
Cooperation in the Area of Nuclear Forensics Science 
(PA) ร่วมกับ IAEA
2.ได้รับการตอบรับทุน Coordinated Research Projects 
(CRP)
3.เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุน         
ทางเทคนิค ทั้งหมด 7 เรื่อง
4.มีการออกแบบภัยคุกคามพ้ืนฐาน (DBT) ที่เป็นปัจจบัุน

- ผลผลิตที่สําคัญ : งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เริ่มเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

1. เพ่ือพัฒนาการสนับสนุนทางเทคนิคตาม พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
2. เพ่ือสนับสนุนขอ้มูลทางเทคนิคด้านความมั่นคงและ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
3. เป็นศูนย์นติิวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน

โครงการรกัษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กพพ.

งบประมาณที่ได้รับ :  170,000     บาท
งบประมาณที่ใช้จริง : 169,953.47 บาท (99.97%)
งบกลาง (เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์) : 250,070.51 บาท
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานของโครงการ = 100%

1. เพ่ือพัฒนาการสนับสนุนทางเทคนิคตาม พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
2. เพ่ือสนับสนุนขอ้มูลทางเทคนิคด้านความมั่นคงและ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
3. เป็นศูนย์นติิวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน
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ผลการดําเนินงาน

3

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย

1. เสริมสร้างศักยภาพ
ของเครือข่ายให้มีความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

1.1 เครือข่ายด้านความม่ันคงมีความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินภัยคุกคามทางนิวเคลียร์สําหรับใช้ใน
การออกแบบภัยคุกคามพื้นฐาน (DBT) ของประเทศ
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการดําเนินการ
ตามแผนสนับสนุนความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (INSSP) ของประเทศไทย National 
Design Basis Threat : Review Information 
วันท่ี 29-31 ตุลาคม 2561 

• หน่วยงานด้านความ
มั่นคง 12 หน่วยงาน

1.2 มีร่างข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศ ผ่านการกอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กับ
การป้องกันและยับย้ังภัยคุกคาม
วันท่ี 14-17 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

• สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

• สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
• สถาบันการศึกษาที่มี

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

โครงการรกัษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์

ผลการดําเนินงาน

4

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย

1.เสริมสร้างศักยภาพของ
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน (ต่อ)

1.3 เครือข่ายด้านความมั่นคงมีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบภัยคุกคามพ้ืนฐาน (DBT) ของประเทศผ่านการ
จัดการประชุมการดําเนินการตามแผนสนับสนุนความ
ม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (INSSP) ของประเทศไทย 
National Design Basis Threat : Evaluation วันท่ี 
17-20 ธันวาคม 2562

• หน่วยงานด้านความม่ันคง 
8 หน่วยงาน

1.4 บุคลากรใน ปส. มีความรู้ ความเข้าใจงานนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ผ่านการบรรยาย KM Day ครั้งท่ี 
5/2562 หัวข้อ นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear 
Forensics)

• ปส.

1.5 งานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้รับการ
ผลักดันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ ปส. ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด ผ่านการประชุมคณะทํางานความ
ม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

• คณะทํางานความม่ันคงฯ 
ปส.
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ผลการดําเนินงาน

5

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย

1. เสริมสร้างศักยภาพของ
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืน (ต่อ)

1.6 จัดทําแบบประเมินตนเองด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ของประเทศ รวมท้ังนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามท่ีไทยเป็นหน่ึงใน
ประเทศนําร่องของ Nuclear Forensics Working 
Group (GICNT) ผ่านการประชุม Nuclear 
Forensics Expert Meeting 24-25 เมษายน 
2562 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์

• หน่วยงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ท้ังใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ

1.7 มีความร่วมมือกับ IAEA เพื่อผลกัดันงานนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลยีร์ของประเทศให้เป็นท่ียอมรับ
ในรับนานาชาติ ผ่านการลงนาม Practical 
Arrangements between IAEA and OAP on 
Cooperation in the Area of Nuclear 
Forensics Science ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562

• หน่วยงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์
ระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน

โครงการรกัษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์

ผลการดําเนินงาน

6

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย

1. เสริมสร้างศักยภาพของ
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน (ต่อ)

1.8 มีความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญระดับนานาชาติ เพ่ือ
ผลักดันให้งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เป็นท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติ โดยมีการทดลองใช้ SOP และวาง
กรอบแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ Expert Mission on 
Strengthening Technical Capabilities of OAP 
Nuclear Forensics Laboratory
วันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2562

• หน่วยงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน

1.9 ได้รับการตอบรับทุน Coordinated 
Research Projects (CRP) จาก IAEA

• หน่วยงานด้านความ
ม่ันคง
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ผลการดําเนินงาน

7

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย

2. พัฒนาวิธีตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ยืนยันเพ่ือเข้าสู่
ระบบ ISO/IEC 17025

2.1 มีวิธีการตรวจตรวจพิสูจน์เอกลักษณย์ืนยัน 
จํานวน 4 วิธี อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
เพื่อขอรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025

ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
และหน่วยงานด้าน
ความม่ันคง

2.2 มี SOP สําหรับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
นิวเคลียร์และจัดการวัตถุพยาน จํานวน 5 เรื่อง

หน่วยงานด้านความ
มั่นคง

2.3 สนับสนุนงานกํากับดูแลตาม พรบ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ได้แก่ การตรวจ
พิสูจน์วัตถุพยานซีเซียม-137 การตรวจพิสูจน์บัตร
พลังงาน และการตรวจพิสูจน์แร่โมนาไซต์ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการกํากับดูแลตาม 
พรบ.พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

โครงการรกัษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์

ผลผลิตที่สําคัญ : 7 บทความวิชาการในระดับนานาชาติ

8

หัวข้อ งานประชุมวิชาการ ช่วงเวลาและ
สถานที่

1 Updated relevant Thailand regulatory framework 
in the nuclear energy for peace act (2016) 
regarding nuclear safeguards and additional 
protocol

Symposium on 
International Safeguards: 
Building Future Safeguards 
Capabilities

5-8 
November
2018, IAEA 
Austria2 Thailand’s additional protocol: Experience and 

challenges

3 Determination of uranium isotopes in various 
kind of water for nuclear regulation support using 
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2019 (PACCON 
2019): Together  for the 
benefit of mankind

7-8 February 
2019
BITEC,
Thailand4 Radioactive surface contamination measurement 

in elemental investigation of nuclear forensics จ-34
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ผลผลิตที่สําคัญ : 7 บทความวิชาการในระดับนานาชาติ

9

หัวข้อ งานประชุมวิชาการ ช่วงเวลาและ
สถานที่

5 Characterization of Uranium and Thorium 
Particle for Nuclear Forensics Aspect Using 
Microanalysis Technique

Technical Meetings on 
Nuclear Forensics: Beyond 
the Science

1 – 4 April 
2019, IAEA 
Austria

6 IAEA Human Resource Development Program

7 Development of a Standard Operating 
Procedure of Nuclear Forensics to Strengthen the 
Capability on Prevention and Deterrence of 
Nuclear Terrorism

10

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ
• มีความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการลงนาม Practical Arrangements on 

Cooperation in the Area of Nuclear Forensics Science (PA) ร่วมกับ IAEA
• ได้รับการตอบรับทุน Coordinated Research Projects (CRP) โดยเมื่อส้ินสุดโครงการ
จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร TECDOC ของ IAEA
• มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนทางเทคนิค ทั้งหมด 7 เร่ือง
• มีการออกแบบภัยคุกคามพ้ืนฐาน (DBT) ของประเทศ ที่เป็นปัจจุบัน

โครงการรกัษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์
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11

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ไม่สามารถขอรับการรับรอง ISO/IEC 10725 ได้ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด เนื่องจาก
   1. การตรวจพิสูจน์เอกลักษณท์างนิวเคลียร์ มีตัวอย่างท่ีหลากหลาย 
จึงไม่สามารถใช้วิธีมาตรฐานในการอ้างอิงได้ ทําให้ต้องพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้ึนเอง ซึ่งมีกระบวนการดําเนินการท่ียุ่งยากซับซ้อนและใช้
ระยะเวลามากในการดําเนินงาน
   2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ครบรอบอายุการใช้งานท่ีเสื่อมสภาพ
ต้องซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่  ทําให้ต้องหยุดการดําเนินการเป็น
ระยะ ถึงแม้จะมีการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนท่ีกําหนด
  3. เนื่องจากการสนับสนุนด้าน nuclear security และ safeguards 
เป็นงานท่ีมีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนใน ปส. 
กรณีมีภารกิจเร่งด่วนจึงต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับ ISO ต้องหยุดชะงัก
ในบางครั้ง

จัดทําแผนการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และตรวจติดตามเป็นระยะ 
เพื่อให้สําเร็จตามแผนท่ีกําหนด

โครงการรกัษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์
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โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์

1

ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- พฒันาเทคนิคการวเิคราะห์ กมัมันตภาพรังสี ดาํเนินการจัดหา
อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ สารเคมี สารรังสีมาตรฐานทีใ่ช้ปรับเทยีบ
ประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมกบัตวัอย่างทีว่เิคราะห์ บํารุงรักษา
เคร่ืองมือโดยสอบเทยีบเคร่ืองช่ังและปรับเทยีบเคร่ืองแก้วอย่าง
สมํ่าเสมอ
- การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสี :การออกเก็บ การ
เตรียมตัวอย่าง การตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัตงิาน

- ผลผลติที่สําคญั : 
- มีข้อมูลผลการวดั เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทาํรายงานสรุปผล
การวเิคราะห์ปริมาณกมัมันตภาพรังสีในตวัอย่างส่ิงแวดล้อมและ
อาหารทุกชนิด

กจิกรรมที ่1 งานวเิคราะห์และประเมินกมัมันตภาพรังสี
ภาคพืน้ดนิ     
1. เพ่ือเฝ้าระวงัระดบัรังสีและปริมาณกมัมันตภาพรังสี
ในตวัอย่างส่ิงแวดล้อมและอาหาร

2. เกบ็ข้อมูลผลการวเิคราะห์ตวัอย่าง เพ่ือจัดทาํรายงาน
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมและ
ประชาชน

3. ใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานการตรวจวดัปริมาณรังสีใน
ส่ิงแวดล้อมและอาหารของประเทศ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์
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- ผลการดาํเนินงาน : 
- จัดซ้ือรายการวสัดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร์และเกบ็ข้อมูลการ 
ตรวจวดัปริมาณรังสี (OSL/TLD) จํานวน 40 สถานี
- เกบ็ตวัอย่างอากาศและฝุ่นกมัมันตรังสีรอบสถานประกอบการ  
ทางนิวเคลยีร์ เพ่ือวเิคราะห์ปริมาณกมัมันตภาพรังสีในตวัอย่าง

-ผลผลติที่สําคญั : 
-  จัดเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการวดัเพ่ือจัดทาํรายงานสรุปผลการ 
วเิคราะห์ปริมาณกมัมันตภาพรังสีในตวัอย่าง OSL/TLD และ
ตวัอย่างอากาศรอบสถานประกอบการทางนิวเคลยีร์

กจิกรรมที ่2 งานเฝ้าระวงัภัยทางรังสีในบรรยากาศ
1. เพ่ือเฝ้าระวงัระดบัรังสีและปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อม   
ทางอากาศ

2. เกบ็ข้อมูลผลการวเิคราะห์ตวัอย่าง เพ่ือจัดทาํรายงาน
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมและ
ประชาชน

3. ใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานการตรวจวดัปริมาณรังสีใน
ส่ิงแวดล้อมทางอากาศ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

จ-37



โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 
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- ผลการดาํเนินงาน : 
- ตรวจวเิคราะห์กมัมันตภาพรังสีในนํา้ทะเล อาหารทะเล และ
ตะกอนดนิจากอ่าวไทย และทะเลอนัดามัน ร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
มหาวทิยาลยัศิลปากร และศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นต้น

-  ตรวจวเิคราะห์กมัมนัตภาพรังสีในข้าว ดนิ และนํา้ในนาข้าว
ร่วมกบักรมการข้าว 

         - ตรวจวเิคราะห์กมัมันตภาพรังสีในดนิ และต้นไม้ ร่วมกบั
           มหาวทิยาลยันเรศวร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ 
           กรมอุทยานแห่งชาตสัิตว์ป่าและพนัธ์ุพืช 

กจิกรรมที ่3 การศึกษาการสะสมและการเคล่ือนย้ายของ
สารกมัมันตรังสีในส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมในระบบ
นิเวศแบบต่างๆ
1. เพ่ือศึกษาการสะสมและการเคล่ือนย้ายของสาร
กมัมันตรังสีในส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ
แบบต่างๆ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์
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- ผลผลติทีสํ่าคญั :
- ข้อมูลการสะสมและเคล่ือนย้านสารกมัมันตภาพรังสีในระบบ
นิเวศแบบต่างๆ ได้แก่ ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศในนาข้าว 
และระบบนิเวศในป่า สําหรับการพฒันาแบบจําลองทาง
คณติศาสตร์ในการประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อ
ส่ิงมีชีวติของประเทศไทย
- การแลกเปลีย่นข้อมูลกบัฐานข้อมูลกมัมันตภาพรังสีใน
ส่ิงแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Marine Radioactivity Database, ASPAMARD) และฐานข้อมูล
กมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของทบวงการฯ (Marine 
Information System, MARiS)

กจิกรรมที ่3 การศึกษาการสะสมและการเคล่ือนย้ายของ
สารกมัมันตรังสีในส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อมในระบบ
นิเวศแบบต่างๆ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

จ-38
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- ผลการดาํเนินงาน : 
- รวบรวมข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
เช่น ดนิ นํา้ และหญ้า และประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทาง
รังสีต่อส่ิงมีชีวติด้วยโปรแกรม ERICA

- รวบรวมข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของ
ประเทศไทย เช่น ตะกอนดนิ นํา้ทะเล และอาหารทะเล และ
ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวติทางทะเล
ไทยด้วยโปรแกรม ERICA

         - ประเมินปริมาณรังสีทีป่ระชาชนไทยได้รับจากรังสีคอสมิกด้วย
           โปรแกรมคาํนวณทางคณติศาสตร์ จาก UNSCEAR (2000)

กจิกรรมที ่4 การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทาง
รังสีต่อส่ิงมีชีวติและประชาชนไทยด้วยแบบจําลองทาง
คณติศาสตร์ๆ
1. เพ่ือประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อ
ส่ิงมีชีวติและประชาชนไทยด้วยแบบจําลองทาง
คณติศาสตร์ๆ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์
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- ผลผลติทีสํ่าคญั :
- ข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ได้แก่ ดนิ 
นํา้ หญ้า ตะกอนดนิ นํา้ทะเล และอาหารทะเล 

- ข้อมูลปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวติในระบบ
นิเวศพืน้ดนิ และระบบนิเวศทางทะเล จากโปรแกรม ERICA

         - ข้อมูลปริมาณรังสีทีป่ระชาชนไทยได้รับจากรังสีคอสมิกด้วย
           โปรแกรมคาํนวณทางคณติศาสตร์ จาก UNSCEAR (2000)

กจิกรรมที ่4 การประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทาง
รังสีต่อส่ิงมีชีวติและประชาชนไทยด้วยแบบจําลองทาง
คณติศาสตร์ๆ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

จ-39
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- ผลการดาํเนินงาน : 
- เข้าร่วมการประชุมวชิาการนานาชาต ิInternational Nuclear 
Science and Technology Conference (INST2019) โดยได้
นําเสนอผลงานวชิาการ จํานวน 2 เร่ือง ซ่ึงผลงานวชิาการดงักล่าว
จะได้รับการตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ Journal of Physics: 
Conference Series ได้แก่ 
1) Verification of 90Sr determination in marine animals  
2) Long-term cycling of radiocaesium in pine forest at Wat 
    Chan Thailand 

กจิกรรมที ่5 การเข้าร่วมเสนอผลงานวจัิยในการประชุม
วชิาการระดบัประเทศและนานาชาติ
1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวจัิยในการประชุมวชิาการ
ระดบัประเทศและนานาชาติ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์
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- ผลผลติทีสํ่าคญั :
- เผยแพร่ผลงานทางวชิาการในระดบันานาชาต ิจํานวน 2 เร่ือง 
และตพีมิพ์ในวารสารวชิาการ Journal of Physics: Conference 
Series ได้แก่ 
1) Verification of 90Sr determination in marine animals  
2) Long-term cycling of radiocaesium in pine forest at Wat 
    Chan Thailand 

กจิกรรมที ่5 การเข้าร่วมเสนอผลงานวจัิยในการประชุม
วชิาการระดบัประเทศและนานาชาติ

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

จ-40
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- ผลการดาํเนินงาน : 
- ดาํเนินการเกบ็ เตรียม วดั และส่งผลการตรวจวดันิวไคลด์กมัมันตรังสี
ในฝุ่นละอองจากสถานี อาร์เอน็ 65 ไปยงั CTBTO อย่างต่อเน่ือง

- ประยุกต์ใช้ข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในฝุ่นละอองจากสถานี อาร์เอน็ 65 
ในการตดิตามผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ที่
ใกล้เคยีงกบัสถานี อาร์เอน็ 65 ฯ (ในช่วงที่เกดิปัญหาฝุ่นละออง PM2.5) 
และรายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าวให้กบักรมควบคุมมลพษิ 

- ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลแห่งชาต ิในการเฝ้าระวงัการเกดิสึนามิ 
ของกรมอุตุนิยมวทิยา

- เตรียมการสําหรับการยกระดบัสถานีฯ และตดิตั้งระบบตรวจวดัก๊าซ
เฉ่ือยรังสี (Noble Gas Detection System)

- เตรียมการ และประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจดัทาํ PCA 
Contract ระหว่าง ปส กบั CTBTO

กจิกรรมที ่6 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากสถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กมัมันตรังสี อาร์เอน็ 65 (RN65) และศูนย์
ข้อมูลแห่งชาต ิ(National Data Center, N171)
1. เพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูลจากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กมัมันตรังสี RN65 และศูนย์ข้อมูลแห่งชาต ิ(National 
Data Center, N171)

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์
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- ผลการดาํเนินงาน : (ต่อ)
- เตรียมการ และประสานงานในการรับรองมาตรฐานการดาํเนินงานตาม
ข้อกาํหนดของ CTBTO (Station Certification)

- นําเสนอผลงานวชิาการจากการวเิคราะห์ข้อมูล ผลการดาํเนินงานของ
สถานีฯ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง จาํนวน 3 เร่ือง ในการประชุมวชิาการ
นานาชาต ิCTBT: Science and Technology 2019 ได้แก่ 

     1) Cs-137 background measurement in the marine environment 
         of the Asia-Pacific region to support emerging challenges of 
         on-site inspection (OSI) in sea 
    2) Impact of tropical climate on radioactivity measurement in 
        particles collected at the recently certified RN65, Thailand  
    3) Inhalation dose assessment of Pb-212 and Be-7 using data of 
        IMS RN65 

กจิกรรมที ่6 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากสถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กมัมันตรังสี อาร์เอน็ 65 (RN65) และศูนย์
ข้อมูลแห่งชาต ิ(National Data Center, N171)

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั
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ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลผลติทีสํ่าคญั : 
- สถานี อาร์เอน็ ๖๕ ได้รับการรับรองมาตรฐานการดาํเนินงานตามข้อกาํหนด
ของ CTBTO

- ข้อมูลกมัมนัตภาพรังสีในฝุ่นละอองจากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กมัมันตรังสี RN65 ในการตดิตามผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัสถานีฯ ภายใต้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 

- ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลแห่งชาต ิในการเฝ้าระวงัการเกดิสึนามิ ของกรม
อุตุนิยมวทิยา

- เผยแพร่ผลงานทางวชิาการในระดบันานาชาต ิจํานวน 3 เร่ืองได้แก่ 
1) Cs-137 background measurement in the marine environment of 

the Asia-Pacific region to support emerging challenges of 
on-site inspection (OSI) in sea 

2) Impact of tropical climate on radioactivity measurement in 
particles collected at the recently certified RN65, Thailand  

3) Inhalation dose assessment of Pb-212 and Be-7 using data of 
IMS RN65 

กจิกรรมที ่6 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากสถานีเฝ้าตรวจ
นิวไคลด์กมัมันตรังสี อาร์เอน็ 65 (RN65) และศูนย์
ข้อมูลแห่งชาต ิ(National Data Center, N171)

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์
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ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- ผลการดาํเนินงาน : รอบ 6 เดือน
นางสาวอุษา กลัลประวทิย์ และคณะ เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวดั ผู้อาํนวยการโรงพยาบาล และผู้เกีย่วข้อง ในจังหวดัต่างๆ 
เพ่ือนําเสนอโครงการจัดทาํฐานข้อมูลสารกมัมันตรังสีและเคร่ือง
กาํเนิดรังสีในสถานประกอบการและการประเมินปริมาณรังสีใน
ผู้ปฏิบัตงิานทางนิวเคลยีร์และรังสีและประชาชน ความสําคญัของ
โครงการ และขอความอนุเคราะห์ดาํเนินการสํารวจข้อมูลต้น
กาํเนิดรังสีและสารรังสีทีใ่ช้ในโรงพยาบาลในพืน้ทีต่ามแผนงาน 
เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จํานวน 16 แห่ง ได้รับ
ข้อมูลจากสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จํานวน 10 แห่ง
  

กจิกรรมที ่7 การพฒันาระบบมาตรฐานการกาํกบัดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสีสําหรับสาธารณชน
และผู้ปฏิบัตงิาน
1. เพ่ือจัดทาํฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านนิวเคลยีร์
และรังสีของประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์

2. เพ่ือพฒันาบุคลากรและห้องปฏิบัตกิารให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

3. เพ่ือพฒันาเทคนิคการตรวจวดัและประเมินความ
ปลอดภัยจากการใช้สารไอโซโทปรังสีของผู้ปฏิบัตงิาน
ในหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลยีร์

4. เพ่ือจัดทาํรายงานด้านเทคนิคของประเทศไทยเสนอ
ต่อ UNSCEAR

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

จ-42
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ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : (ต่อ)
- ผลการดาํเนินงาน : รอบ 12 เดือน
 มกีารปรับรูปแบบการดาํเนินงานเป็นการจดัสัมมนา รวม 2 คร้ัง 
คร้ังที ่1 วนัที ่19 มถุินายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มผู้ีเข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งส้ิน 95 คน แบ่งออกเป็น 
เจ้าหน้าทีส่าขารังสีวนิิจฉัย 25 คน เจ้าหน้าทีส่าขาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 17 
คน เจ้าหน้าทีส่าขารังสีรักษา 29 คน เจ้าหน้าที ่ปส. 13 คน และอ่ืนๆ  11 คน 
ส่วนใหญ่มาจากสถานพยาบาลของรัฐและเป็นสถานพยาบาลในส่วนกลาง มี
เจ้าหน้าทีม่าจากโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง (ร.พ.กรุงเทพ ร.พ.บํารุงราษฎร์ 
และ รพ. พญาไท 2) และเจ้าหน้าทีท่ีม่าจากสถานพยาบาลในภูมภิาค 10 
จงัหวดั ได้แก่   สงขลา เชียงใหม่ กาญจนบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี 
พษิณุโลก ร้อยเอด็ นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และชลบุรี
 คร้ังที ่2 วนัที ่28 สิงหาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มี
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 111 คน การสัมมนาสําเร็จเรียบร้อย บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ด้วยดี

กจิกรรมที ่7 การพฒันาระบบมาตรฐานการกาํกบัดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสีสําหรับสาธารณชน
และผู้ปฏิบัตงิาน

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 
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- ผลผลติทีสํ่าคญั :
- ข้อมูลจากสถานพยาบาล จํานวน 10 แห่ง ความสมบูรณ์ 80%  
(ขาดข้อมูลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัตงิาน ด้วยสถานพยาบาลยงัไม่
มีการจัดเกบ็ฐานข้อมูลการได้รับรังสีบุคลากรทีเ่ป็นระบบ) 
- ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัตร่ิวมกนัอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดทาํฐานข้อมูลฯ จากผู้เข้าร่วมการ
เสวนา ซ่ึง ปส. จะรวบรวมรายงานให้อนุกรรมการทางการแพทย์ฯ 
ทราบ และดาํเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป

กจิกรรมที ่7 การพฒันาระบบมาตรฐานการกาํกบัดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสีสําหรับสาธารณชน
และผู้ปฏิบัตงิาน

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั
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ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน :
-ดาํเนินการตรวจวดัและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย
ของผู้ปฎบัิตงิาน และตรวจวดัการฟุ้งกระจายของไอโอดนี-131 ใน
ห้องปฏิบัตกิาร ของหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ของประเทศ
ไทย ในภูมิภาคต่างๆ และเกบ็เป็นบันทกึประวตักิารได้รับรังสี
-เข้าร่วมทดสอบความชํานาญในการตรวจวดัทริเทีย่มในปัสสาวะ 
ตามโครงการ PROCORAD 2019 ประเทศฝร่ังเศส  
-เข้าร่วมการประชุมวชิาการนานาชาต ิ(INST2019) ได้นําเสนอ
ผลงานวชิาการโดยตพีมิพ์ในรูปโปสเตอร์ จํานวน ๒ เร่ือง ได้แก่
1) Method Validation of Tritium Measurement in Urine 
Sample
2) Creating the Networks of Monitoring and Internal Dose 
Assessment due to Intake of Iodine-131 by Using Thyroid 
Uptake Counters and Gamma Camera 

กจิกรรมที ่8 การประเมินปริมาณรังสีในสาธารณชนและ
ผู้ปฏิบัตงิานทางนิวเคลยีร์และรังสี 
1. เพ่ือพฒันาวธีิและทดสอบความใช้ได้ของวธีิการตรวจวดัให้
ครอบคลุมสารกมัมันตรังสี ที่สลายตวัให้รังสีแอลฟา เบตา และ
แกมมาในร่างกายมนุษย์ที่มีใช้ในประเทศไทยและสาร
กมัมันตรังสีจากกรณอุีบัตเิหตุฉุกเฉินทางรังสีทีอ่าจเกดิขึน้จาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน จากตวัอย่างทางกายภาพและชีวภาพ ให้
ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลความปลอดภยัทาง
รังสี

 2. เพ่ือพฒันาบุคลากรและห้องปฏิบัตกิารให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล

3. เพ่ือตรวจสอบความปลอดภยัจากการใช้ไอโอดนี-131และ
เฝ้าระวงัการได้รับรังสีของผู้ปฎบิัตงิานและสาธารณชนให้
เป็นไปตาม พรบ.พลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันตพิ.ศ.2559

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั
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- ผลการดาํเนินงาน : (ต่อ)
- พฒันาห้องปฏิบัตกิารตรวจวดัรังสีในร่างกายให้ได้รับรอง
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 จํานวน 2 
ห้องปฏิบัตกิาร คือ
1) ห้องปฏิบัตกิารตรวจวดัไอโอดนี-131 ในไทรอยด์
2) ห้องปฏิบัตกิารตรวจวดัทริเทีย่มในปัสสาวะ

- ผลผลติทีสํ่าคญั :
- รายงานความปลอดภยัจากการใช้ไอโอดนี-131ของผู้ปฎบัิตงิาน
หน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ชองประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ
- จํานวนห้องปฏิบัตกิารตรวจวดัรังสีจากภายในร่างกาย ทีไ่ด้
รับรองมาตรฐานสากล

กจิกรรมที ่8 การประเมินปริมาณรังสีในสาธารณชนและ
ผู้ปฏิบัตงิานทางนิวเคลยีร์และรังสี 

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั
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โครงการการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลลพัธ์ (Outcome) เม่ือส้ินสุดโครงการ

1. กจิกรรมที่ 1 - ขอ้มูลพ้ืนฐานการตรวจวดักมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้มและอาหาร
- รายงานผลการวิเคราะห์ตวัอย่างส่ิงแวดลอ้มและอาหาร

2. กจิกรรมที่ 2 – ขอ้มูลพ้ืนฐานการตรวจวดักมัมนัตภาพรังสีในบรรยากาศ
                    - รายงานผลการวิเคราะห์ตวัอย่างอากาศและฝุ่นกมัมนัตรังสี
3. กจิกรรมที่ 3 – ขอ้มูลการศึกษาการสะสมและการเคลื่อนยา้ยของสารกมัมนัตรังสีในส่ิงมีชีวิตและ          
                            ส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศในนาขา้ว และระบบนิเวศป่าไม้
                         - ขอ้มูลของประเทศไทยในฐานขอ้มูลกมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของ
                            ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Marine Radioactivity Database, ASPAMARD) 
                            และฐานขอ้มูลกมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของทบวงการฯ (Marine 
                            Information System, MARiS)
4. กจิกรรมที่ 4 – ขอ้มูลกมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้มทางพ้ืนดิน และทางทะเลของประเทศไทย 
                         - ขอ้มูลปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิตและประชาชนไทยดว้ย
                            แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
5. กจิกรรมที่ 5 - การเผยแพร่ผลงานทางวิจยัในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ จาํนวน 2 เร่ือง

18

โครงการการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ผลลพัธ์ (Outcome) เม่ือส้ินสุดโครงการ

6. กจิกรรมที่ 6 – ขอ้มูลกมัมนัตภาพรังสีในฝุ่นละอองจากสถานี RN65 และขอ้มูลแผ่นดินไหวจากสถานี 
                           PS41 ถูกนาํไปใชใ้นงานดา้นวิชาการและทางพลเรือนมากย่ิงข้ึน

                 - สถานี RN65 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนดของ CTBTO
                 - เผยแพร่ผลงานการประยุกตใ์ชข้อ้มูลของ CTBTO ในการประชุมวิชาการระดบั
                   นานาชาติ จาํนวน 3 เร่ือง

7. กจิกรรมที่ 7 - รายงานดา้นเทคนิค (scientific report) ของประเทศไทยเสนอต่อ UNSCEAR ในคร้ัง
                           ต่อไป
8. กจิกรรมที่ 8 - รายงานความปลอดภยัจากการใชไ้อโอดีน-131ของผูป้ฏิบติังานหน่วยงานเวชศาสตร์
                           นิวเคลียร์ของประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ
                         - หอ้งปฏิบติัการตรวจวดัรังสีจากภายในร่างกายไดรั้บรองมาตรฐานสากล
                         - การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธีการตรวจวดัใหค้รอบคลุมสารกมัมนัตรังสีท่ีสลายตวัให้
                           รังสีแอลฟา เบตา และแกมมา ในร่างกายมนุษยท่ี์มีใชใ้นประเทศไทย
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โครงการการสนับสนุนการกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนิวเคลยีร์และรังสี 

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. กจิกรรมที่ 1 
- เคร่ืองมือวเิคราะห์ตวัอย่างและบุคลากรไม่เพยีงพอกบังานประจาํที่
  มีตวัอย่างจาํนวนมาก (งานเตรียมตวัอย่าง)   

- ควรจดัหาบุคลากรและเคร่ืองมือให้เพยีงพอเพ่ือให้การทํางานมี   
  ประสิทธิภาพมากขึน้

2. กจิกรรมที่ 2      ไม่มี ไม่มี

3. กจิกรรมที่ 3      ไม่มี ไม่มี

4. กจิกรรมที่ 4      ไม่มี ไม่มี

5. กจิกรรมที่ 5      ไม่มี ไม่มี

6. กจิกรรมที่ 6      ไม่มี ไม่มี

7. กจิกรรมที่ 7 
- เวลาในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างพืน้ที ่มีเวลาจาํกดัเกนิไป 

- การจดัเกบ็ข้อมูลของสถานพยาบาลไม่เป็นระบบเดยีวกนั

- การประสานงานกบัหน่วยงานต่างจงัหวดัต่างพืน้ที่ ควรส่งหนังสือ
  ถงึหน่วยงานก่อนกาํหนดจดังาน/เข้าพืน้ที่อย่างน้อย 30 วนั 
- ควรจดัทําแนวทางในการจดัเกบ็ข้อมูลของสถานพยาบาลต่างๆให้
  เป็นระบบเดยีวกนั เพ่ือให้ง่ายต่อการรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม
  ของ UNSCEAR 

8. กจิกรรมที่ 8 ไม่มี ไม่มี
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โครงการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกดิจากเคร่ืองปฏิกรณ์นวิเคลียรว์ิจัยต่อประชาชน
และส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กิตติ์กวิน อรามรุญ

๑ ผลการดําเนินงาน : การประเมินการแพร่กระจายของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีซีเซียม-๑๓๗ และไอโอดีน-๑๓๑ กรณีอุบัติเหตุจาก
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๒๐ เมกาวัตต์
๒ ผลผลิตที่สําคัญ : 
- ผลการประเมินความเข้มข้นกัมมันตภาพในอากาศและการ
สะสมนิวไคลด์กัมมันตรังสีบนพื้นดินซ่ึงเกิดจากการแพร่กระจาย
จากอุบัติเหตุจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู
- การประเมินการได้รับปริมาณรังสียังผลของประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ที่คาดว่าเป็นพื้นที่ต่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัย

เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งใน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่ ง
จัดเป็นการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ในการช่วยตัดสินใจให้
ใบอนุญาตในการเดินเครื่อง รวมทั้งเป็นการป้องกัน
ผลกระทบจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม

2

โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเดิมทิ้งงานเน่ืองจากมี
คําส่ังให้ย้ายกลุ่มงานทําให้ไม่มีผู้รับผิดชอบ

หาผู้รับผิดชอบให้มาดําเนินการและปรับ
แผนการดําเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ที่เหลืออยู่

หน่วยงานกํากับดูและความปลอดภัยทางถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเกิดอุบัติเหตุจาก
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาด ๒๐ เมกาวัตต์ เช่น พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ปริมาณรังสีที่
ประชาชนได้รับ เพ่ือสามารถนํามาประเมินความเส่ียงและประเมินแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหากมีการก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูขึ้นใน
ประเทศไทย
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โครงการ: ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อ            
            ประชาชนและส่ิงแวดล้อม

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

ตาํแหน่งในโครงการ ช่ือ-นามสกุล บทบาทหน้าที ่ความรับผดิชอบ

หัวหน้าโครงการบูรณาการ ดร. ปานทพิย์ อัมพรรัตน์ หัวหน้าโครงการบูรณาการ

ทีป่รึกษาโครงการ นางดารุณ ีพขีุนทด ทีป่รึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวจิัย นางสุจิตรา เพชรวเิศษ หัวหน้าโครงการย่อย 2
ผู้ร่วมวจิัย นางสาวนาฏนลิน ศาสตรี       ดาํเนินโครงการย่อย 2
ผู้ร่วมวจิัย นางสาวสุประวีณ์ศิริบุญประภพ ดาํเนินโครงการย่อย 2

โครงการย่อยที่ 2: การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทัว่ไป จากโครงการก่อสร้างเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา

โครงการย่อยท่ี 2 การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป 
จากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน : เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้
งบประมาณที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ได้แก่
     1. การจัดหาครุภัณฑ์ และการทบทวนเอกสาร
     2. ทําการทดลองเพื่อระบุสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
         ตัวอย่างชีวภาพและตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
     3. สํารวจพื้นที่ก่อสร้างและเก็บตัวอย่างเบ้ืองต้น ทั้งตัวอย่าง
         สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคารท่ีจะติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์วิจัย
         และตัวอย่างชีวภาพ และวางแผนการสํารวจพื้นที่คร้ังที่ 2

 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งใน
การวิจัยและพัฒนาด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู เป้าหมายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจวัดและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
สารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและ
ประชาชนทั่วไป ที่อาจได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย 
เน่ืองจากการปนเป้ือนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
หรือจากการปฏิบัติงาน
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โครงการย่อยท่ี 2 การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป 
จากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

3

ผลผลิตที่สําคัญ : 

          1. ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดตัวอย่าง
              ชนิดต่าง ๆ
          2. แผนงานสําหรับการสํารวจจัดเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมและ
              ตัวอย่างชีวภาพ อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการ
              ตรวจวิเคราะห์

 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งใน
การวิจัยและพัฒนาด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู เป้าหมายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจวัดและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
สารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและ
ประชาชนทั่วไป ที่อาจได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย 
เน่ืองจากการปนเป้ือนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
หรือจากการปฏิบัติงาน

โครงการย่อยท่ี 2 การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป 
จากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

          ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย                 
• ผลการประเมินการได้รับรงัสีของประชาชน
และผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ณ บริเวณก่อสร้าง
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

          
ข้อมูลอ้างองิการได้รบัรังสขีองประชาชน 
ผู้ปฏิบัติงานและปริมาณรังสใีนสิ่งแวดล้อม
ก่อนการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์       

          • ข้อมูลการได้รับรังสีของประชาชน 
ผู้ปฏิบัติงาน และปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม 
ก่อนการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
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5

โครงการย่อยท่ี 2 การประเมินการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป  
จากโครงการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จ. นครราชสีมา

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
-การดึงเงินจากโครงการไปก่อนกําหนดในเดือน มิ.ย. 
62 และให้โครงการขอใช้เงินท่ีดึงไป โดยให้ยื่นขอกับ
ส่วนกลาง ทําให้การใช้เงินของโครงการชะงัก ต้อง
ยื่นขอซ้ํา 2-3 ครั้ง ใช้เวลานานกว่าจะทราบผลการ
ขอใช้เงิน จากน้ันเร่งให้ใช้เงิน และเร่งให้ส่งของ
ท้ังท่ี

-ทําตามระบบท่ีควรเป็น

สิ่งที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ 2563 คือ สะสมค่าพ้ืนหลังก่อนการติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์วิจัย
และภายหลังการติดต้ัง โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างชีวภาพในพ้ืนที่ตาม
แผนที่วางไว้และตรวจวัดตัวอย่างตามวิธีมาตรฐาน

6

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
การดึงเงินจากโครงการไปก่อนกําหนดในเดือน มิย. 62 และให้
โครงการขอใช้เงินที่ดึงไป โดยให้ยื่นขอกับส่วนกลาง
-ทําให้การใช้เงินของโครงการชะงัก
-ต้องยื่นขอซ้ํา2-3คร้ัง
-ใช้เวลานานกว่าจะทราบผลการขอใช้เงิน
-จากน้ัน เร่งให้ใช้เงิน และเร่งให้ส่งของ
ทั้งที่ ถ้าทําตามระบบที่ควรเป็น จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้
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    โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมบูรณ์ โตอุตชนม์, นางเฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร, นายสุขใจ เกียรติศักด์ิวัฒนา 

ผลการดําเนินงาน : 
๑. จัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในการวิจัยและ
พัฒนาระบบวัดรังสีในส่ิงแวดล้อม ได้แก่ หัววัดรังสีชนิด NaI และ
อุปกรณ์ประกอบ ๑ ชุด – จัดซ้ือเคร่ืองดูดความช้ืนจํานวน ๔ 
เครื่อง – จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการบํารุงรักษา-ซ่อมแซม
ระบบเก็บตัวอย่างอากาศ
๒. จัดเก็บข้อมูลทางด้านฮาร์ดแวร์และบันทึกค่าการตรวจวัดของ
อุปกรณ์ต่างๆ บน Circuit boards ของระบบวัดฯ
๓. สอบเทียบ ชุด Calibrator สําหรับใช้สอบเทียบระบบเก็บ
ตัวอย่างอากาศของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ผลผลิตที่สําคัญ: การเตรียมความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์
สําหรับการวิจัยพัฒนา/สถานีวัดรังสีในส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล
รักษาซ่อมบํารุงและทํางานได้; รายงานความก้าวหน้า ๑ ฉบับ

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบวัดรังสี
แกมมาในอากาศ และพัฒนาระบบซ่อมบํารุง
สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
๑. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ วิจัย พัฒนา ระบบวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสี  การสร้างนวัตกรรมทาง   
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
๒. เสริมสร้างศักยภาพการดูแลรักษาและซ่อม
บํารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ
๓. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสี
ในสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2

- ผลการดําเนินงาน : ๑. การควบคุมระบบคุณภาพ
วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ – จัดซ้ือตัวอย่างวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน
(CRM) ที่นําเข้าจากต่างประเทศจํานวน 4 ชนิด 
– สารเคมีและสารละลายเรืองแสง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
วิเคราะห์ - สอบเทียบเครื่องมือและปรับเทยีบเครื่องแก้วที่ใช้งาน
๒. เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบเมื่อไม่เติมสารรังสี ๒ ชนิด 
กับตัวอย่างที่เติมสารรังสี(บีตา)และทดสอบความเป็นเน้ือเดียวกัน
ของตัวอย่างเปรียบเทียบผลการวัดกับวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน 
๓. ทําการวิเคราะห์และทดสอบด้วยระบบ proportional 
counter & LSC และประเมินผลการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ
ผลผลิตที่สําคัญ :  เพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากร
                        :  สรุปรายงานผลการวิเคราะห์  ๑ ฉบับ

กิจกรรมที่ ๒. พัฒนาวิธีทดสอบความถูกต้องของ
ตัวอย่าง(อาหาร)ในสิ่งแวดล้อมกับวัสดุอ้างอิง
มาตรฐาน (CRM) 
๑. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีที่มี
ปริมาณน้อยให้มคีวามถูกต้องและแม่นยํากับค่า
วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน 
๒. เพ่ิมศักยภาพการทํางานของห้องปฏิบัติการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญและมี
ประสิทธิภาพในงานวิเคราะห์ทดสอบความแม่นยํา

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมบูรณ์ โตอุฒชนม์, นางเฉลิมขวัญ ปิติโสภณางกูร, นายสุขใจ เกียรติศักด์ิวัฒนา 

    โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 
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3

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ
กิจกรรมที่ ๑. ได้ระบบวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้และแยกแยะพลงังานของไอโซโทปรังสีได้, มี
ฐานข้อมูลสําหรับดูแลรกัษาซอ่มบํารงุสถานีเฝ้าระวังภยัทางรงัสทีี่ใช้อยู่ในปัจจุบัน, เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
ตรวจวัดตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมทํางานภายใต้ความชื้นและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ ๒. – ได้วิธีการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความถูกต้องและแมน่ยํา และผลการวิเคราะห์จากการเตรยีมตัวอย่างที่
ถูกต้องโดยการประเมินผลด้วยวิธีทางสถิติ จะได้ข้อมูลผลการวัดที่น่าเชื่อถือมากขึ้น       
....................................................................................................................................................................................

    โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 

4

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
กิจกรรมที่ ๑. การจัดซื้อเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องสั่ง
นําเข้าจากต่างประเทศ ลักษณะ Made by order ทําให้
ต้องใช้เวลาในการดําเนินการมากข้ึน

จัดหาตัวแทนจําหน่ายที่เหมาะสมในการจัดซื้อ

กิจกรรมที่ ๒.  มีความยุ่งยากในการเตรยีมตัวอย่างเถ้า 
(อาหาร) และการทําให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อมีการเติมสาร
รังสีที่ต้องการวิเคราะห์ลงไปในตัวอย่าง (ผัก ข้าว)

ขาดอุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมในการเตรยีมตัวอย่าง 

    โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 
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กิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562

    โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 

เครื่องดูดความช้ืน Trotec รุ่น TTK175S จํานวน 4 เครื่อง

หัววัด NaI พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

จัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับงานวิจัยพัฒนา

ดําเนินการเก็บข้อมูลทางเทคนิคบนแผ่นวงจรพิมพ์
ซ่อมบํารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
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โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์

1

ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- ดาํเนินการพฒันาเทคนิคการวิเคราะห์ Sr-90 ในตะกอนดิน 
- ดาํเนินการพฒันาเทคนิคการวิเคราะห์ H-3 ในนํ้าทะเล

- ผลผลติที่สําคญั : 
- อยู่ในระหวา่งการทดสอบความถูกตอ้งของเทคนิคกบัสาร
รังสีมาตรฐาน และเขา้ร่วม Proficiency Testing 

- เทคนิคการวิเคราะห์ Sr-90 ในนํ้าทะเลถูกนาํไปพิจารณา
โดยผูเ้ช่ียวชาญของทบวงการฯ ใหเ้ป็นเทคนิคท่ีใชร่้วมกนั
ในระดบัเอเซีย-แปซิฟิก

- ร่วมพิจารณาจดัทาํ GUIDELINES FOR THE SAMPLING,
PREPARATION AND RADIO-ANALYSIS OF MARINE 
MATRICES

กจิกรรมที่ 1 พฒันาเทคนิคการตรวจวดันิว
ไคลดก์มัมนัตรังสีในตวัอย่างส่ิงแวดลอ้ม
1. เพ่ือพฒันาเทคนิคการตรวจวดันิวไคลด์
กมัมนัตรังสีในตวัอย่างส่ิงแวดล้อมอย่างมี
มาตรฐาน จํานวน 1 เทคนิค

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์

2

ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- เกบ็และวิเคราะห์กมัมนัตภาพรังสีในนํ้าทะเล และหอยแมลงภู่จาก
ชายฝ่ังอ่าวไทย ในฤดูฝนและฤดูแลง้

- ประเมินปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อพนัธุกรรมของ
หอยแมลงภู่ดว้ยเทคนิค Comet Assay และ Micronucleus

- จดัทาํโครงการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของทะเลกรดต่อการสะสมสาร
กมัมนัตรังสีในสตัวท์ะเลเศรษฐกิจของไทย เพ่ือขอการสนบัสนุน
งบประมาณจากทบวงการฯ

- ผลผลติที่สําคญั : 
- ปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อพนัธุกรรมของหอยแมลงภู่
ดว้ยเทคนิค Comet Assay และ Micronucleus

- ไดรั้บงบประมาณจากทบวงการฯ จาํนวน 12,000 ยูโ ร ในการ
ดาํเนินงานโครงการวิจยัเร่ืองผลกระทบของทะเลกรดต่อการ
สะสมสารกมัมนัตรังสีในสตัวท์ะเลเศรษฐกิจของไทย

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

กจิกรรมที่ 2 ศึกษาการสะสมและผลกระทบ
ทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิตในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ  
ภายในหอ้งปฏิบติัการนิเวศวิทยารังสี
1. เพ่ือศึกษาการสะสมและผลกระทบทาง
รังสีต่อส่ิงมชีีวติของประเทศไทย ภายใต้
สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งภาคสนามและ 
ภายในห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสี
จํานวน 1 ชนิด

จ-54



โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์

3

ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- ดาํเนินงานในฐานะผู้ประสานงานระดบัภูมิภาคภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง ASEANTOM – EU ในการตดิตั้งและ
ปรับแต่งระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support 
System, DSS) ได้แก่ ARGOS ในประเทศไทย

- ประสานงานกบัหน่วยงานภายใน ปส. และภายในประเทศที่
เกีย่วข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวทิยา เพ่ือขอใช้ข้อมูลสําหรับARGOS

- ประสานงานกบัผู้เช่ียวชาญในต่างประเทศในการปรับแต่งข้อมูล
- เปรียบเทยีบผลการประเมินปริมาณรังสีระหว่างแบบจําลอง 

ERICA และ RESRAD
- ผลผลติที่สําคญั : 
- ตดิตั้ง ARGOS เรียบร้อย พร้อมประสานข้อมูลทีจํ่าเป็นสําหรับ
การปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกบัประเทศไทย และอาเซียน

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

กจิกรรมที่ 3 จดัทาํแบบจาํลองตน้แบบเพ่ือใช้
ในการประเมินผลกระทบทางรังสีของ
ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย
1.เพ่ือพฒันาและปรับปรุงแบบจําลองทาง
คณติศาสตร์ในการประเมนิปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมชีีวติของประเทศ
ไทย จํานวน 1 แบบจําลอง

โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์

4

ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- จัดทาํแผนทีก่มัมันตภาพรังสีในดนิ หญ้า และนํา้ผวิดนิ ของ
ประเทศไทย (พ.ศ.2560 – 2561)

- ออกสํารวจระดบัรังสีแกมมาทีผ่วินํา้ทะเลของอ่าวไทย ครอบคลุม
พืน้ทีป่ระเทศกมัพูชา เวยีดนาม และประเทศไทย

- พฒันาและจัดทาํแผนทีร่ะดบัรังสีจาก TLD/OSL ทัว่ประเทศไทย
- รวบรวม วเิคราะห์ และจัดรูปแบบข้อมูลกมัมันตภาพรังสีใน
ส่ิงแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย ให้สอดคล้องฐานข้อมูล
กมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเซีย-
แปซิฟิก (Asia-Pacific Marine Radioactivity Database, 
ASPAMARD) และฐานข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อม
ทางทะเลของทบวงการฯ (Marine Information System, 
MARiS)

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

กจิกรรมที่ 4 รวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูล
ปริมาณกมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศไทย
1.เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทางรังสีและแผนที่
ระดบัรังสีในส่ิงแวดล้อมของไทยที่มข้ีอมูล
เป็นปัจจุบันและอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกบั
ฐานข้อมูลนานาชาต ิจํานวน 1 ระบบ

จ-55



โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์

5

ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลผลติที่สําคญั : 
- แผนทีก่มัมันตภาพรังสีในดนิ หญ้า และนํา้ผวิดนิ ของประเทศ
  ไทย (พ.ศ.2560 – 2561)
- แผนทีร่ะดบัรังสีแกมมาทีผ่วินํา้ทะเลของอ่าวไทย ครอบคลุมพืน้ที่
ประเทศกมัพูชา เวยีดนาม และประเทศไทย

- แผนทีร่ะดบัรังสีจาก TLD/OSL ทัว่ประเทศไทย
- ฐานข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของประเทศ
ไทย ให้สอดคล้องฐานข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทาง
ทะเลของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Marine 
Radioactivity Database, ASPAMARD) และฐานข้อมูล
กมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของทบวงการฯ (Marine 
Information System, MARiS)

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

กจิกรรมที่ 4 รวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูล
ปริมาณกมัมนัตภาพรังสีในส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศไทย (ต่อ)
1.เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทางรังสีและแผนที่
ระดบัรังสีในส่ิงแวดล้อมของไทยที่มข้ีอมูล
เป็นปัจจุบันและอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกบั
ฐานข้อมูลนานาชาต ิจํานวน 1 ระบบ

โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์

6

ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- จัดซ้ือโปรแกรมวเิคราะห์ภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 
ระบบ 

- ผลผลติที่สําคญั : 
- โปรแกรมวเิคราะห์ภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ระบบ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

กจิกรรมที่ 5 จดัซ้ือโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1.เพ่ือจัดซ้ือโปรแกรมวเิคราะห์ภาพ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ระบบ สําหรับ
การวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ โครงสร้าง
ของส่ิงมชีีวติ และลกัษณะอ่ืนๆ ที่เกดิการ
เปลีย่นแปลงหรือเสียหายจากการได้รับรังสี

จ-56



โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติเม่ือเทยีบกบัวตัถุประสงค์
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ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายยุทธนา ตุ้มน้อย

- ผลการดาํเนินงาน : 
- รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทาํผลงานวชิาการ เร่ือง 
  Cs-137 background measurement in the marine environment   
  of the Asia-Pacific region to support emerging challenges of 
  on-site inspection (OSI) in sea 
- (ร่าง) บทความวชิาการ เร่ือง ผลกระทบทางรังสีของ Cs-137 ต่อ
หอยแมลงภู่ และผู้บริโภคอาหารทะเลของไทย 

- ผลผลติที่สําคญั : 
- นําเสนอผลงานวชิาการ เร่ือง Cs-137 background measurement 

in the marine environment of the Asia-Pacific region to 
support emerging challenges of on-site inspection (OSI) in 
sea ในการประชุม CTBT: Science and Technology 2019

- (ร่าง) บทความวชิาการ เร่ือง ผลกระทบทางรังสีของ Cs-137 ต่อ
หอยแมลงภู่ และผู้บริโภคอาหารทะเลของไทย 

วตัถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาํเนินงาน-ผลผลติทีสํ่าคญั

กจิกรรมที่ 6 การนาํเสนอผลงานวิชาการ
1.ผลงานวจัิยที่ถูกนําเสนอในการประชุม
วชิาการระดบัประเทศและนานาชาติ

8

ผลลพัธ์ (Outcome) เม่ือส้ินสุดโครงการ

1. กจิกรรมที ่1 – อยู่ระหว่างการพฒันาเทคนิคการวเิคราะห์ Sr-90 ในตะกอนดนิ และ H-3 ในนํา้ทะเล 
     - GUIDELINES FOR THE SAMPLING, PREPARATION AND RADIO-ANALYSIS OF MARINE 

MATRICES
2. กจิกรรมที ่2 – ปริมาณรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อพนัธุกรรมของหอยแมลงภู่ด้วยเทคนิค Comet Assay และ 
                            Micronucleus

- ได้รับงบประมาณจากทบวงการฯ จํานวน 12,000 ยูโรในการดาํเนินงานโครงการวจัิยเร่ืองผลกระทบของ
  ทะเลกรดต่อการสะสมสารกมัมันตรังสีในสัตว์ทะเลเศรษฐกจิของไทย

3. กจิกรรมที ่3 – ตดิตั้งระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System, DSS) ได้แก่ ARGOS พร้อมประสานข้อมูล
                           ทีจํ่าเป็นสําหรับการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกบัประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
4. กจิกรรมที ่4 – แผนทีก่มัมันตภาพรังสีในดนิ หญ้า และนํา้ผวิดนิ ของประเทศไทย (พ.ศ.2560 – 2561)

- แผนทีร่ะดบัรังสีแกมมาทีผ่วินํา้ทะเลของอ่าวไทยครอบคลุมพืน้ทีป่ระเทศกมัพูชา เวยีดนาม และไทย
- แผนทีร่ะดบัรังสีจาก TLD/OSL ทัว่ประเทศไทย
- ฐานข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย ให้สอดคล้องฐานข้อมูล
  กมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Marine Radioactivity 
  Database, ASPAMARD) และฐานข้อมูลกมัมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมทางทะเลของทบวงการฯ (Marine
  Information System, MARiS)

              

โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

จ-57
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ผลลพัธ์ (Outcome) เม่ือส้ินสุดโครงการ

5. กจิกรรมที่ 5 - โปรแกรมวเิคราะห์ภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ระบบ 
6. กจิกรรมที่ 6 -นําเสนอผลงานวชิาการ เร่ือง Cs-137 background measurement in the marine 
                          environment of the Asia-Pacific region to support emerging challenges of on-site 
                          inspection (OSI) in sea ในการประชุม CTBT: Science and Technology 2019 

- (ร่าง) บทความวชิาการ เร่ือง ผลกระทบทางรังสีของ Cs-137 ต่อหอยแมลงภู่ และ
  ผู้บริโภคอาหารทะเลของไทย 

              

โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

10

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. กจิกรรมที ่1 
- เคร่ือง Liquid Scintillation Counter (LSC) 
   เสียหายบ่อย และมีค่ารังสีพืน้หลงัสูง

- จัดทาํแผนซ่อมบํารุงประจําปี
- จัดเตรียมของบประมาณสําหรับจัดหาเคร่ืองใหม่ทีม่ีค่ารังสี
พืน้หลงัตํา่และเหมาะสําหรับงานตรวจวดักมัมันตภาพรังสีใน
ส่ิงแวดล้อม

2. กจิกรรมที ่2 
- การจัดตั้งคณะกรรมการสัตว์ทดลอง มีความล่าช้า - เร่งประสานงานกบับุคลากรหรือเจ้าหน้าทีท่ีม่ีคุณสมบัติ

   ครบถ้วนเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

3. กจิกรรมที ่3                 ไม่มี ไม่มี

4. กจิกรรมที ่4                 ไม่มี ไม่มี

5. กจิกรรมที ่5 ไม่มี ไม่มี

6. กจิกรรมที ่6 
- งบประมาณในการนําเสนอผลงานวชิาการในระดบันานาชาติ
ถูกตดัออกไป 

- หาแหล่งเงนิจากภายนอก ปส
- ผลกัดนัให้ ปส มีการตั้งงบประมาณในการนําเสนอผลงาน
วชิาการในต่างประเทศแยกออกมาอย่างชัดเจน

โครงการพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารนิเวศวทิยารังสีเพ่ือการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน
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โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กชว. กพม.

- ผลการดําเนินงาน :
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Expert mission ตามโครงการ THA 9018 

เร่ือง Workshop on Dicentric Chromosome Analysis for 
Radiation Biological Dosimetry โดย ผู้เช่ียวชาญจาก IAEA 2 คน 

2. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ จํานวน 2 คร้ัง เพ่ือ
ซักซ้อมการบริหารงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน และวางแผนงานการ
เก็บตัวอย่างเลือด การฉายรังสี และการวิเคราะห์

3. วิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม 3 เทคนิค คือ ไดเซนตริก FISH 
และ microarray จากตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเพศชายที่มี
สุขภาพดี 3 คน (อาสาสมัครเพศหญิงที่มีสุขภาพดี 3 คน ปี 63) ที่
นําไปฉายรังสีที่ 0, 0.50, 1.0, 1.5, 2, 3, 4, และ5 Gy ปัจจุบัน
วิเคราะห์ไดเซนตริก แล้วเสร็จทั้งหมด 3 โดส 18 ตัวอย่าง วิเคราะห์
FISH 4 โดส 4 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ microarray 5 โดส 15 
ตัวอย่าง 

1. เพ่ือสร้าง พัฒนา และยกระดับระบบมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพด้วยวิธีมาตรฐาน
โดยการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด dicentric ใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

2. เพ่ือเป็นศนูย์กลางความร่วมมือด้านการวัด
ปริมาณรังสีทางชีวภาพที่ยั่งยืนในระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนในการเตรียมพร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

4. จัดอบรมทางสถิติ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้าง
กราฟมาตรฐานการประเมินค่าปริมาณรังสี ให้มี
ความน่าเช่ือถือ

5. ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม MOU คร้ังที่ 1

2

โครงการ พัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างย่ังยืน

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยมีความล่าช้า เนื่องจากนักวิจัยยังไม่
คุ้นเคยกับข้ันตอนการเบิกจ่าย

ประชุมทําความเข้าใจกับนักวิจัยเครือข่ายท่ีร่วม
โครงการ

และระบบเอกสารของมหาวิทยาลัยท่ีมีหลาย ประสานกับนักวิจัยเครือข่ายให้ติดตาม

ข้ันตอน เอกสารอย่างต่อเนื่อง

กราฟมาตรฐานการประเมินค่าปริมาณรังสีจากการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม
ชนิด dicentric จากเลือดมนุษย์ที่ฉายรังสีโคบอลต์-60 ที่ 0, 0.1, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 
1.5, 2, 3, 4 และ 5 Gy ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

-  ผลผลิตที่สําคัญ :
กราฟความสัมพันธ์ของความผิดปกติของโครโมโซมชนิด dicentric จากเลือดมนุษย์ท่ีฉายรังสี

โคบอลต์-60 ท่ี(0, 0.1, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6และ7 Gy)
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โครงการการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพเพ่ือการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

3

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กชว. กพม.

- ผลการดําเนินงาน :
1. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงาน
2.  เตรียมต้นพลูด่าง  เพ่ือนําไปฉายรังสีโคบอลต์-60 ท่ี 0, 0.50, 

0.75, 1, 2, 3, 4, 5, และ7 Gy จํานวน 10 กิ่งต่อ 1 dose และ
วิเคราะห์ความผิดปกติของเซลล์รากต้นพลูด่างรูปแบบต่างๆ 8 
รูปแบบ 

3. พัฒนาเจ้าหน้าท่ี กชว. ผ่านการฝึกอบรมท้ังทางทฤษฎี และปฏิบัติ
ในการวิเคราะห์ความผิดปกติของเซลล์รากต้นหอม ท่ี มพ.

4. ดําเนินการแก้ไข MOU ครั้งท่ี 1
-  ผลผลิตที่สําคัญ :
กราฟความสัมพันธ์ของความผิดปกติของเซลล์รากพลูด่างท่ีฉาย

รังสีโคบอลต์-60 ท่ี 0, 0.50, 0.75, 1, 2, 3, 4, 5, และ7 Gy รูปแบบ
ต่างๆ

1. ระบุตัวช้ีวัดทางชีวภาพจากส่ิงมีชีวิตอื่นที่สามารถ
พบได้ในสถานปฏิบัติงานหรือที่พกัอาศัยในการ
ประเมินผลกระทบจากรังสีต่อส่ิงมีชีวิต

2. เพ่ือศึกษาผลของรังสีแกมมาจากต้นกําเนิด Co-
60 และรังสีเอกซ์ ต่อระดับการเกิดความผิดปกติ
ทางโครโมโซมและการถูกทําลายของสาร
พันธุกรรม 

3. ระบุตัวช้ีวัดทางชีวภาพที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลกระทบจากรังสีแกมมาจากต้นกําเนิด 
Co-60 และรังสีเอกซ์ ในระดับเซลล์ของ

4. สร้างมาตรฐานการประเมินผลกระทบจากรังสี
แกมมาจากต้นกําเนิด Co-60 และรังสีเอกซ์ โดย
ตัวช้ีวัดทางชีวภาพ

4

โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งชีท้างชวีภาพเพือ่การประเมินผลกระทบทางรังสีตอ่ส่ิงมีชวีิต

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยมีความล่าช้า เนื่องจากนักวิจัยยังไม่
คุ้นเคยกับข้ันตอนการเบิกจ่าย และระบบเอกสาร
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีหลายข้ันตอน

ประชุมทําความเข้าใจกับนักวิจัยเครือข่ายท่ีร่วม
โครงการ และประสานกับนักวิจัยเครือข่ายให้ติดตาม
เอกสารอย่างต่อเนื่อง

อัตราการงอกรากของต้นพลูด่างน้อย ทําให้ต้องรอ
เวลาในการงอกในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปนาน เกิด
ความล่าช้าในการวิเคราะห์

วางแผนการวิเคราะห์ปีถัดไปให้เร็วข้ึน

มีเคร่ืองมือวัดรังสีทางชีวภาพที่เป็นดัชนีชี้วัดที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมินการได้รับรังสีได้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน มีค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5
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โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพ่ือใช้ประเมิน
ปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

5

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

- ผลการดําเนินงาน : 
  1. ทราบกระบวนการท่ีเหมาะสมในการตรวจวัด 

gamma-H2AX ใน human lymphoblastoid 
cells

  2. จัดหาอุปกรณ์และสารเคมี สําหรับการตรวจวัด 
gamma-H2AX

  3. ได้ออกแบบลวดลายสําหรับไมโครฟลูอิดิกชิพ โดย
เริ่มต้นจากการออกแบบชุดแยกเม็ดเลือดขาวออกจาก 
whole blood เพ่ือนําเม็ดเลือดขาวที่แยกได้ไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป 

1. เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพา
สําหรับใช้ประเมินปรมิาณรังสีโดยใช้
เทคนิคการวัด gamma - H2AX ด้วยวิธี 
immunofluorescence

2. เพ่ือพัฒนาวิธี/อุปกรณ์สําหรับตรวจวัดรังสี
ทางชีวภาพที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
สําหรับใช้คัดกรอง ผู้ที่ได้รับรงัสีออกจาก
ผู้ที่ไม่ได้รับรงัสี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี

ผศ.ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพ่ือใช้ประเมิน
ปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

6

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

- ผลการดําเนินงาน : (ต่อ)
  4. ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(TMEC) เพ่ือประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกชิพตามลวดลายที่
ออกแบบไว้

- ผลผลิตที่สําคัญ : 
  อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกชิพสําหรับแยกเม็ดเลือดขาว
ออกจาก whole blood ที่อยู่ในขั้นทดสอบ
ประสิทธิภาพ

1. เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพา
สําหรับใช้ประเมินปรมิาณรังสีโดยใช้
เทคนิคการวัด gamma - H2AX ด้วยวิธี 
immunofluorescence

2. เพ่ือพัฒนาวิธี/อุปกรณ์สําหรับตรวจวัดรังสี
ทางชีวภาพที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
สําหรับใช้คัดกรอง ผู้ที่
ได้รับรังสีออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสี ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

ผศ.ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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7

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่ากําหนด

มาก ทําให้ไม่สามารถเร่ิมโครงการวิจัยได้ตาม

แผนงานที่วางไว้

ลงมือดําเนินการวิจัยในส่วนแรกไปพลางก่อน 

เช่น การวางแผนงาน การออกแบบชุดแยก

เม็ดเลือดขาวออกจาก whole blood  และ 

การประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพ่ือใช้ประเมิน
ปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาเพ่ือใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้ในการคัดกรองบุคคลที่ได้รับรังสีออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ทางรังสี โดยการเจาะเลือดจากปลายน้ิวของผู้ป่วย
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โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับตํ่าในงานรงัสีวินจิฉัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

9

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ดร. รุจิรา วโนทยาน

ผลการดําเนินงาน :
1. ได้รับการรับรองการดําเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ได้ร่วมวางแผนการดําเนินงานกับนักรังสีเทคนิคผู้เช่ียวชาญทางงาน

รังสีวินิจฉัย
3. ติดต่อประสานงานการขอใช้เครื่องมือ Computed Tomography 

ของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ดําเนินการวัดปริมาณรังสีระดับต่ําด้วยเครื่อง ionization 
chamber และดําเนินการฉายรังสีตัวอย่างเลือดของอาสาสมัคร 
(เป้าหมาย 20 คน 60 ตัวอย่าง)

5. ปัจจุบันดําเนินการ วิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดข้ึนในระบบ
ภูมิคุ้มกันเม่ือได้รับปริมาณรังสีระดับต่ําในงานรังสีวินิจฉัย จํานวน 
10 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค  -H2AX

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีระดับ
ตํ่าต่อระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนไทย และเพ่ิม
ความเข้าใจในผลกระทบของรังสีจากงานรังสี
วินิจฉัยให้มากย่ิงขึ้น

-  ผลผลิตที่สําคัญ :
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบ

ต่อระบบภูมิคุ้มกันต่อปริมาณรังสีระดับตํ่าใน
งานรังสีวินิจฉัย

10

โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับตํ่าในงานรงัสีวินจิฉัย

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

ใช้ระยะเวลานานในการขอรับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

การขอใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์มีข้อจํากัด 
เน่ืองจากเคร่ืองมือมีการใช้งานในผู้ป่วย

เตรียมความพร้อมในส่วนอ่ืนไว้ล่วงหน้า 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและปริมาณรังสีระดับต่ํา
ในงานรังสีวินิจฉัย เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในผลกระทบของรังสีจากงานรังสีวินิจฉัยให้มาก
ย่ิงขึ้นและเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
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โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรกัษาด้วยอีพอีาร์โดสมิเตอร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุมาลี  นิลพฤกษ์

ผลการดําเนินงาน :
1. ได้กราฟมาตรฐานสําหรับการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ช่วง 

ปริมาณรังสี 1 - 10 เกรย์ ที่อุณหภูมิ 23±2 ºc 
       1.1 หาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการวัดปริมาณรังสี 1-10 Gy

1. ได้วิธีการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับรังสี
    รักษาที่มีความถูกต้อง
2. ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสี
    ดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
3. พัฒนางานมาตรฐานทางรังสกี่อไอออน
    ของชาติและยกระดับงานบริการของภาครัฐ
    ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. ได้สนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
    ด้านการใช้รังสีทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานมี
    ความเช่ือมั่น และก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
    ในการสร้างเครือข่ายบูรณาการระหว่าง
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Effects of Microwave Power Effects of Modulation amplitude

Effects of Time constant conversion time 
Effects of Number of scans 

โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรกัษาด้วยอีพอีาร์โดสมิเตอร์

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

2

ผลการดําเนินงาน :
1.2 สร้างกราฟปรับเทียบสําหรับการวัดปริมาณรังสี 1-10 Gy

2. เปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีที่ได้จากการทดลองเทียบกับ            
ค่าปริมาณรังสีของห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (NPL)        
พบว่ามีค่าความแตกต่าง น้อยกว่าร้อยละ 3 

 

Absobed dose (Gy)
% Difference

NPL OAP

2.09 2.07 -0.84

4.0 3.98 -0.31

5.92 5.83 -1.59

8.05 7.88 -2.03

9.96 9.74 -2.25

y = 26697x + 14415
R² = 0.9995
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100,000
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250,000
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โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรกัษาด้วยอีพอีาร์โดสมิเตอร์

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

3

ผลการดําเนินงาน :
  3. ผลการหาค่าความแตกต่างของค่าปริมาณท่ีเคร่ืองฉายรังสี

     (Co-60)  ที่พลังงาน 1.25 MV กับเครื่องเร่งอนุภาค (LINAC)     
ที่พลังงาน 6 MV และ 10 MV ได้ค่าแก้ระหว่างพลังงาน 
เท่ากับ 1.08 และ 1.12  ตามลําดับ 

1.25 MV;  y = 27641x + 11733
R² = 0.9999

6 MV ;  y = 24504x + 14334
R² = 0.999

10MV;  y = 25534x + 9470.9
R² = 0.9995

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

0 2 4 6 8
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โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรกัษาด้วยอีพอีาร์โดสมิเตอร์

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

4

4. นําวิธีการวัดปริมาณรังสีที่ได้จากการทดลองสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการวัดปริมาณรังสีใช้กับเครื่องเร่งอนุภาค (LINAC)  
ที่พลังงาน 6 MV และ 10 MV โดยค่าปริมาณรังสีที่วัดได้มีค่า
ความแตกต่างไม่เกิน ร้อยละ 5 

                 ผลผลิตที่สําคัญ : 
        มีผลงานเสนองานวชิาการจํานวน  1 เร่ือง (โปสเตอร์)     

(Development of absorbed dose  for radiotherapy level using 
EPR dosimeter)

Absorbed dose (Gy) %Difference

6 MV 1.25 MV (x 1.08)

2.007 1.912 -4.7

2.510 2.435 -3.0

3.013 2.874 -4.6

5.025 4.954 -1.4

Absorbed dose (Gy) %Difference

10 MV 1.25 MV (x 1.12)

2.017 2.056 2.0

2.521 2.650 4.8

3.025 3.169 4.7

5.044 5.132 1.74
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5

โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรกัษาด้วยอีพอีาร์โดสมิเตอร์

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

1. ได้วิธีการวัดปริมาณรังสีในระดับรังสีรักษาด้วยอีพีอาร์สโดสมิเตอร์
    ที่มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ

2. วิธีการวัดปริมาณรังสีที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับการวัดปริมาณ
   รังสีในระดับรังสีรักษา
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โครงการพัฒนาวิธกีารสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C)
หรือเทียบเท่า สําหรับการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพงษปณต รินทตยาธรณ์

- ผลการดําเนินงาน : เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 โครงการไม่ได้รับการ
จัดสรรครุภัณฑ์ จึงไม่สามารถดําเนินการโครงการในปีแรกได้บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้
      จึงปรับเปลี่ยนการดําเนินโครงการในปีแรกดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือ
กําหนดค่าปริมาณรังสีต่อเวลาให้มีความแม่นยําสูงสุด เพ่ือเตรียมรองรับการศึกษา
การตอบสนองของผลึกท่ีสังเคราะห์
- ผลผลิตท่ีสําคัญ : 
1.ผลงานทางวิชาการเร่ือง จํานวน 2 ผลงาน 

1.1. Study of Air Kerma Measurement for Cs-137 Gamma Ray 
Using Graphite Cavity Chamber Primary Standard

1.2. The measurement of Neutron flux and the calculation 
of gamma dose rate in self-shielded medical cyclotron vault
2. การดําเนินการเปรียบเทียบผลการทดลองกับห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น (จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ท่ีจําเป็น 
จํานวน 10 รายการ)

1. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติม
คาร์บอนหรือผลึกอื่นที่มีคณุสมบัติเทียบเทา่สําหรับใช้
บันทึกปริมาณรังสีส่วนบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการอ่านค่าปริมาณรังสีส่วนบุคคลจาก
ผลึกที่ได้รับการพัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับผลึกที่ส่ังซ้ือ 
3. เพ่ือศึกษาวิธีการวิเคราะห์ผลจากการอ่านค่าปริมาณ
รังสีส่วนบุคคลจากผลึกที่ได้รับการพัฒนาข้ึน
เปรียบเทียบกับผลึกที่ส่ังซ้ือ

2

โครงการโครงการพัฒนาวิธกีารสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C)
หรือเทียบเท่า สําหรับการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
การไม่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์โครงการ ทําให้ไม่
สามารถดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ปีแรกได้

เสนอครุภัณฑ์อีกคร้ังในงบประมาณปี ๒๕๖๓

-แนวทางและองค์ความรู้สําหรับการพัฒนาผลึกสําหรับบันทึกปริมาณรังสีส่วนบุคคล 
-พัฒนาองค์ความรู้ด้านการอ่านค่าปริมาณรังสีส่วนบุคคลด้วยกระบวนการอ่านค่าปริมาณรังสีด้วย
เทคนิคเชิงแสง 
-ลดค่าใช้จ่ายจากการนําเข้าผลึกการบันทึกปริมาณรังสีส่วนบุคคลจากต่างประเทศ 
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ท้ังกระบวนการของการใช้เทคนิคเชิงแสงในการอ่านค่าปริมาณรังสีสะสม
ส่วนบุคคล
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3

โครงการพัฒนาวิธกีารสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C)
หรือเทียบเท่า สําหรับการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล

ผลการประเมินการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
Values %uA %uB

Physical constants
Dry air density (kg/m3)a 1.2050 0.01
Ratio of mass energy absorption 0.9992 0.06
Ratio of mass stopping 1.0100 0.11b

Mean energy per charge 33.97
0.0016 0.02

Correction factors
Humidity 0.9970 0.03
Recombination losses 1.0018 0.01 0.05
Stem scattering 0.9910 0.05 0.05
Polarity effect 1.0005 0.05
Wall attenuation and scattering 1.0276 0.03
Axial non-uniformity 1.0008 0.05 0.05
Radial non-uniformity 0.9997 0.05 0.05
Measurement of I/V
Ionizing current (+250V) 0.10 0.05
Chamber volume (cm3) 1.7239 0.09
Relative standard uncertainty
Quadratic summation 0.13 0.20
Combined uncertainty 0.24
Expanded uncertainty (k=2) 0.48

airg

สามารถวัดปริมาณ
รังสีได้แม่นยําสงูข้ึน 
จากระดับความไม่
แน่นอนต่ําสุด 3% 
เป็น 0.48%

4

โครงการพัฒนาวิธกีารสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C)
หรือเทียบเท่า สําหรับการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล

ผลการเปรียบเทียบระหว่างหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
กับสถาบันวิจัยมาตรฐานและวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้ (KRISS)

Measurement 
OAP KRISS

Average Ionizing current 5.5667E‐11 Average Ionizing current 5.45852E‐11
Air kerma 0.000936973 Gy/s Air kerma 0.000933546 Gy/s
Uncertainty Uncertainty
‐ air kerma rate % 0.24 ‐ air kerma rate % 0.22
‐ Ionizing current % 0.06 ‐ Ionizing current % 0.06
‐ positioning % 0.03 ‐ positioning % 0.03
‐ combined % 0.25 ‐ combined % 0.23
Expaned uncertainty 0.50 Expaned uncertainty 0.46
Degree of equivalent 1.004 Degree of eqivalent 1.000

Summary OAP standard
Degree of equivalent 4.0mGy/Gy
Uncertainty 5.0mGy/Gy

กําลังดําเนินการส่งหัววัดรังสีไปยังประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองยืนยัน
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.วิทิต ผึ่งกัน

- ผลการดําเนินงาน :
1. ย่ืนขยายขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 ในสาขาการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดการ

เปรอะเป้ือนทางรังสี 
2. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิและห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสี

ระดับสูงได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017
3. ขีดความสามารถด้านการสอบเทียบและการวัด (CMCs) จํานวน 3 ขอบข่าย ของ ปส. อยู่

ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ในเวปไซด์ของ BIPM
4. การยกระดับการวัดรังสี Air Kerma สําหรับ Cs-137 ให้อยู่ในระดับปฐมภูมิ โดยอยู่ระหว่าง

การเปรียบเทียบผลการทดลอง กับ KRISS และ NMIJ 
5. จัดเปรียบเทียบผลการทดลอง Intercomparison on Personal Dose Equivalent 

(Hp(10)) for Photon fields for Individual Monitoring Service Laboratory in 
Southeast and East Asia Region และประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Building 
Asia-Pacific Individual Monitoring Service (IMS) Capabilities toward Regional 
Sustainable Network 
- ผลผลิตที่สําคัญ : 

1. ยกระดับห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีสู่ห้องปฏิบัติการ
ระดับปฐมภูมิ

2. สร้างการยอมรับด้านมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีของประเทศให้อยู่
ในระดับสากล

1. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการการวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการได้รับการรับรองให้
เป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญด้านการวัด
ปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17043
3. เพื่อเตรียมความพร้อมท้ังทางด้านห้องปฏิบัติการและ
ด้านบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาทางรังสีสู่
มาตรฐานระดับปฐมภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
การวัดปริมาณรังสีและกัมมันตรงัสีตามมาตรฐานสากล

2

สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม ผลท่ีได้ ความสําเร็จ (%)

กิจกรรมท่ี 1 
เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
สําหรับการขยายขอบข่ายการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

ร้อยละความสําเร็จในการยื่น
ขอขยายขอบข่ายการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

อย่างน้อย 1 แผนงาน 

ยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 ในสาขาการสอบ
เทียบเคร่ืองวัดการเปรอะเป้ือน
ทางรังสี

สร้างการยอมรับด้านมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีของประเทศให้
อยู่ในระดับสากล

100 %

วัตถุประสงค์
ห้องปฏิบัติการ ปส. ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการวัด
ปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสี ตามมาตรฐานISO/IEC 17025 มีจํานวนขอบข่าย
ที่เพิ่มจํานวนข้ึน 

ผลผลิตท่ีสําคัญ
1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และต้นกําเนิดรังสีมาตรฐาน จํานวน 4 

รายการ คือ Am-241 C-14 Cl-36 และ Sr-90/Y-90 
2. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) จํานวน 6 ฉบับ แบบฟอร์มจํานวน 

14 ฉบับ
3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP) และ คู่มือ

ระบบคุณภาพ (QM) ให้สอดคล้องกับขอบข่ายที่จะขอขยายการ
รับรอง

4. จัดทําระบบกําหนดตําแหน่งและระบบจัดวางต้นกําเนิดรังสี
มาตรฐานสําหรับการสอบเทียบเคร่ืองวัดการเปรอะเป้ือนทางรังสี

5. ยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
ในสาขาการสอบเทียบเคร่ืองวัดการเปรอะเป้ือนทางรังสี กับ สมอ. 
เมือวันท่ี 27 กันยายน 2562 จ-69
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3

สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม ผลท่ีได้ ความสําเร็จ (%)

กิจกรรมท่ี 2 
รักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการ
วัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ร้อยละความสําเร็จการรักษา
และถ่ายทอดค่ามาตรฐาน
ก า ร วั ด ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
ISO/IEC 17025 

ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐาน
ทุติยภูมิและห้องปฏิบัติการวัด
ปริมาณรังสีระดับสูงสามารถ
รักษามาตรฐาน ISO/IEC17025 
:2017 และถ่ายทอดค่ามาตรฐาน
ไปสู่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
แม่นยํา

สร้างการยอมรับด้านมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีของประเทศให้
อยู่ในระดับสากล

100 %

วัตถุประสงค์
เพ่ือรักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดรังสีตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ไปสู่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา

ผลผลิตท่ีสําคัญ
1. ห้องปฏิบัติการ ปส. ได้รับการต่ออายุและรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ในสาขาการสอบเทียบ
เคร่ืองสํารวจรังสี มาตรรังสีพกพา และอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี
ระดับสูง

2. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองวัดทางรังสี และการบริการทาง
วิทยาศาสตร์

3. จัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญ Intercomparison on Personal 
Dose Equivalent (Hp(10)) for Photon fields for Individual 
Monitoring Service Laboratory in Southeast and East Asia 
Region 
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4

สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม ผลท่ีได้ ความสําเร็จ (%)

กิจกรรมท่ี 3 
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

1) ร้อยละความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพและความ
พ ร้อมของ บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ี  ให้มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในขอบข่ายที่
ขอการรับรอง
2) จํานวนผลงานท่ีได้รับการ
เผยแพร่

บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี มีความรู้
และความเช่ียวชาญในขอบข่ายที่
ต้องการขอการรับรอง 

1. สร้างการยอมรับด้าน
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีของประเทศให้
อยู่ในระดับสากล
2. ยกระดับห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีสู่ห้องปฏิบัติการ
ระดับปฐมภูมิ

100 %

วัตถุประสงค์
เพ่ือเตรียมความพร้อมท้ังทางด้านห้องปฏิบัติการและด้านบุคลากรให้
มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาทางรังสีสู่มาตรฐานระดับปฐมภูมิ

ผลผลิตท่ีสําคัญ
1. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหลักสูตร National Workshop on Small Field 

Dosimetry, Evaluation and Finalization of the Joint IAEA ARPAMSA 
Regional Intercomparison Exercise, การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2, 
การจัดการความเสี่ยงสําหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ, การประเมินค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัด 

2. นําเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 9 ผลงาน 
3. เข้าประชุมทางวิชาการและการประชุมสามัญประจําปีของสมาชิกผู้แทน

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิงของประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (Asia 
Pacific Metrology Programme, APMP) ครั้งท่ี 34 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Building Asia-Pacific Individual 
Monitoring Service (IMS) Capabilities toward Regional Sustainable 
Network จ-70
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5

สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม ผลลัพธ์ของกิจกรรม ผลท่ีได้ ความสําเร็จ (%)

กิจกรรมท่ี 4 
เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความ
เข้าใจด้านการวัดปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูมิ

1. ร้อยละความสําเร็จในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูมิ
2. ร้อยละความสําเร็จในการ
จั ด กิ จกรรมทดสอบความ
ชํานาญและสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานผู้ให้บริการทางรังสี

ปส. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การ
วิจัยของนักวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
ด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด

1. สร้างการยอมรับด้าน
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีของประเทศให้
อยู่ในระดับสากล
2. ยกระดับห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีสู่ห้องปฏิบัติการ
ระดับปฐมภูมิ

100 %

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ปส. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยของนกัวิทยาศาสตร์ในประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียนด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด

ผลผลิตท่ีสําคัญ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบและมาตรฐานการ

กํากับดูแล จ.ขอนแก่น เม่ือวันท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 2561
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Workshop on Building Asia-Pacific Individual 

Monitoring Service (IMS) Capabilities toward Regional Sustainable 
Network เม่ือวันท่ี 18 – 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ 
กรุงเทพ

3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC Policy 
Partnership on Science, Technology and Innovation (APEC PPSTI) ครั้งท่ี 
13 และ 14 ณ ประเทศชิลี

4. จัดถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมการวัดค่ากัมมันตภาพรังสี
ด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลท่ัวประเทศ เม่ือ
วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

6

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1.บุคลากรขาดความรู้/ความเช่ียวชาญด้านการวัด
ปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีระดับปฐมภูมิ

สร้างความร่วมมือ/การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวัด
ปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีระดับปฐมภูมิกับ
หน่วยงานด้านมาตรวิทยารังสีระดับปฐมภูมิใน
ต่างประเทศ

2.ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางมาตรวิทยารังสี 
(อาคาร ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ) ท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐานสากล

1. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี

2. ผลักดันโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
การวัดปริมาณรังสีและกัมมันตรงัสีตามมาตรฐานสากล

1. ยกระดับห้องปฏิบติัการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีสู่ห้องปฏิบัติการระดับปฐมภูมิ
2. สร้างการยอมรับด้านมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีของประเทศให้อยู่ในระดับสากล
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โครงการ.ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนวิเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลการดําเนินงาน - ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กนผ.

1. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือติดตาม ทบทวน และประเมินผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชน ที่มีต่อการดําเนินงานของ ปส.

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นพ้ืนฐานในการทบทวนนโยบายและแผนของหน่วยงาน

2

ผลการดําเนินงาน - ผลผลิตที่สําคัญ

2

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 1 การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 ประชุมรายงานประเมินผลการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ในวันท่ี 30 พ.ย. 2561 ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 

      - ผลผลิตที่สําคัญ : 
 รายงานประเมินผลการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

โครงการ.ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนวิเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ.
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33

ผลการดําเนินงาน - ผลผลิตที่สําคัญ

3

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานของ ปส.
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานของ ปส. วันท่ี 7 - 9 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และ รร.แกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอริน 
รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี 

      - ผลผลิตที่สําคัญ : 
 แผนงาน/โครงการของ ปส. ที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 2564 - 2568

โครงการ.ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนวิเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ.

444

ผลการดําเนินงาน - ผลผลิตที่สําคัญ

4

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 3 การประชุมคณะทํางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
 จัดประชุมคณะทํางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562

      - ผลผลิตที่สําคัญ : 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ และการจัดทําตัวช้ีวัดให้มีประสิทธิภาพ

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 20 ก.ย. 62

      - ผลผลิตที่สําคัญ : 
 ข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงานในปี 2562 เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานใน ปี 2563

โครงการ.ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนวิเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ.
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ผลการดําเนินงาน - ผลผลิตที่สําคัญ

5

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 5 การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
 จัดประชุมการพิจารณาโครงการประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 
 จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 กับหน่วยงานภายใน ปส. วันท่ี 11 กรกฏาคม 2562

      - ผลผลิตที่สําคัญ : 
 ข้อเสนอแนะและคําช้ีแจงในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 6 การประชุมทบทวนตัวชี้วัดและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมการของบประมาณปี พ.ศ. 2564
 จัดประชุมหารือการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานของ ปส. 
วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ุ 2562

      - ผลผลิตที่สําคัญ : 

โครงการ.ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนวิเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ.
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ผลการดําเนินงาน - ผลผลิตที่สําคัญ

6

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 7 การประชุมนําเสนอผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
 ประชุมนําเสนอผลการวิเคราะห์งบประมาณของ ปส. พ.ศ. 2558 – 2562 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562

       - ผลผลิตที่สําคัญ : 
 สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 - 2562

- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 8 การบริหารจัดการและดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ 
 ขออนุมัติทํา OT 
 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตร 
 เบิกค่าแท็กซี่ 
 จัดซื้อตราไปรณียากร 

      - ผลผลิตที่สําคัญ : 
 การดําเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ.ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนวิเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ.
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7

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

1. การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/
ระยะเวลาที่วางไว้

1. กําหนดแนวทาง/ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานให้มีความชัดเจน

2. การใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้ในแต่ละกิจกรรม

2. ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้

โครงการ.ขบัเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนวิเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ.

1. ความสําเร็จที่ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

2. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

จ-75



วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

- หน่วยงานมีเวลานําเสนอโครงการละ 5 นาที 
- ไม่จํากัดจํานวนสไลด์
- สามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้
- ส่งข้อมูลทางอีเมล์ rattiya.k@oap.go.th ภายในวันท่ี 11 กันยายน 2562

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุชิน อุดมสมพร ผกยผ. (หัวหน้าโครงการ)

- ผลการดําเนินงาน :
  1. จัดประชุม 6th Annual Meeting of ASEANTOM and 
Technical Session on Nuclear Security in ASEAN
วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบ่ี
  2. การจัดประชุมและฝึกอบรมระดับภูมิภาค นานาชาติ หรือ
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จํานวน 16 ครั้ง
- ผลผลิตที่สําคัญ : 
1. รายงานการประชุม 6th Annual Meeting of ASEANTOM
2. การพัฒนาความร่วมมือกับ IAEA EC U.S.DOE และ 

RCARO ในระดับภูมิภาค (ASEANTOM)

1. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการดําเนินงานของ 
ASEANTOM ในการเป็นผู้ประสานงานหลักด้านการ
กํากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีของภูมิภาคอาเซียนกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปล่ียน
ข้อมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมของ
เครือข่าย ASEANTOM

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกาํกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

- หน่วยงานมีเวลานําเสนอโครงการละ 5 นาที 
- ไม่จํากัดจํานวนสไลด์
- สามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้
- ส่งข้อมูลทางอีเมล์ rattiya.k@oap.go.th ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562

2

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุชิน อุดมสมพร ผกยผ. (หัวหน้าโครงการ)

- ผลการดําเนินงาน :
  1. จัดประชุม 6th Annual Meeting of ASEANTOM and 
Technical Session on Nuclear Security in ASEAN
วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบ่ี
  2. การจัดประชุมและฝึกอบรมระดับภูมิภาค นานาชาติ หรือ
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จํานวน 16 ครั้ง
- ผลผลิตที่สําคัญ : 
1. รายงานการประชุม 6th Annual Meeting of ASEANTOM
2. การพัฒนาความร่วมมือกับ IAEA EC U.S.DOE และ 

RCARO ในระดับภูมิภาค (ASEANTOM)

3. เพ่ือเป็นการกําหนดนโยบายและทิศทางในการ
พัฒนาและรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ที่ชัดเจน
4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานนวิเคลียร์
5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการประสานงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกาํกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)
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3

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกาํกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. หลายคร้ังที่ได้รับทาบทามจากหน่วยงานคู่
เจรจาต่างประเทศให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ในเวลาที่กระช้ันชิด ทําให้วางแผนได้ลําบาก

1. เร่ิมเจรจาหารือกับหน่วยงานคู่เจรจา
ต่างประเทศให้เร็วขึ้น

ประเทศไทยได้รับองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ ในการพัฒนาการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จากเครือข่าย ASEANTOM และพร้อมที่จะเป็น
ผู้นําองค์กรในการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเครือข่ายความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย 
และการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกาํกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

สรุปผลการประชมุ 6th Annual Meeting of ASEANTOM
- จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี
- เปลี่ยนประธานและเจ้าภาพตามรอบการเป็นประธานอาเซียน
- ปี พ.ศ. 2562 จัดการประชุมครั้งท่ี 6 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ 

จังหวัดกระบ่ี
- มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน จากหน่วยงานกํากับฯ ของ 10 ประเทศสมาชิก

อาเซียน หน่วยงานและประเทศคู่เจรจา และหน่วยงานด้านความม่ันคงของไทย
- การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน:

วันที่ 1 ประชุมร่วมกับ External Partners
วันที่ 2 – 3 Policy Meeting (closed)
วันที่ 4 สัมมนาด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
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• IAEA TC RAS9077 Project (2016-2019)
• “Supporting Regional Nuclear Emergency Preparedness 

and Response in the Member States of ASEAN Region”
• ผลผลิตของโครงการ: draft ASEAN Protocol for Preparedness 

and Response to a Nuclear or Radiological Emergency
• มติที่ประชุม: ขอรับข้อคิดเห็นต่อ draft Protocol จากประเทศ

สมาชิก / หารือกับ AHA Centre ในการนําไปปฏิบัติ / จัดตั้ง 
working group ให้ไทยเป็นประเทศผู้นํา ประกอบด้วย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และกัมพูชา เพ่ือร่าง concept note สําหรับ 
regional project จัดส่งให้ IAEA ต่อไป

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ

• EC-ASEAN (DSS) Project (2018-2020)
• “Enhancing Emergency Preparedness and Response (EPR) in 

ASEAN: Technical Support for Decision Making (DSS)”
• ผลผลิตของโครงการ: ติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 

Support System: DSS) ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม JRODOS และ 
ARGOS ให้กับประเทศสมาชิก ตามความพร้อมของแต่ละประเทศ เพ่ือ
ประเมินและวิเคราะห์การแพร่กระจายของสารรังสีและปริมาณการได้รับ
รังสีของบุคคลและส่ิงแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสี 
ข้อมูลภูมิศาสตร์ และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

• มติที่ประชุม: ไทยและเวียดนามรับเป็นประเทศจัดตั้งศูนย์ DSS ระดับ
ภูมิภาค (ไทย-ARGOS / เวียดนาม-JRODOS)

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ

จ-78



• EC-ASEANTOM (EWRMN) Project (2020-2022)
• “Regional Project on Radiological and Nuclear Emergency 

Preparedness and Response: ASEAN Early Warning Radiation 
Monitoring Network (EWRMN)”

• ผลผลิตของโครงการ: ติดตั้งสถานีตรวจวัดทางรังสี 2 ประเภท คือ  แบบวัด 
Gamma Dose Rate และแบบวิเคราะห์ Radionuclide Analysis 
รวมถึงติดตั้ง Regional Data Centre

• มติที่ประชุม: ขอรับข้อคิดเห็นต่อ Technical Specification (TS) จาก
ประเทศสมาชิก / ไทยรับเป็นประเทศจัดตั้งศูนย์ Regional Data Centre
โดยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ยินดี
แลกเปล่ียนข้อมูลตามเงื่อนไขของแต่และประเทศ

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ

• EC-ASEANTOM (EWRMN) Project (2020-2022)
• “Regional Project on Radiological and Nuclear Emergency 

Preparedness and Response: ASEAN Early Warning Radiation 
Monitoring Network (EWRMN)”

• ผลผลิตของโครงการ: ติดตั้งสถานีตรวจวัดทางรังสี 2 ประเภท คือ  แบบวัด 
Gamma Dose Rate และแบบวิเคราะห์ Radionuclide Analysis 
รวมถึงติดตั้ง Regional Data Centre

• มติที่ประชุม: ขอรับข้อคิดเห็นต่อ Technical Specification (TS) จาก
ประเทศสมาชิก / ไทยรับเป็นประเทศจัดตั้งศูนย์ Regional Data Centre
โดยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ยินดี
แลกเปล่ียนข้อมูลตามเงื่อนไขของแต่และประเทศ

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ
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• Cooperation with U.S.DOE/NNSA (2019-2021)
• “Exercise Development Training Series (EDTS)”
• ผลผลิตของโครงการ: พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดําเนินการของแต่

ละประเทศ โดยเน้นท่ีการตอบโต้และการปฏิบัติการต่อเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่เก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี การจําลองสถานการณ์ และ
ฝึกซ้อมภาคสนาม

• มติที่ประชุม: ประเทศสมาชิกยืนยันรับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม / ไม่ขัดข้อง
ในการจัดทํา MOU ระหว่าง NNSA และ ASEANTOM ทั้งนี้ จะต้องขอ
ความเห็นชอบจาก ASEAN Senior Official Meeting (SOM) ก่อน

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ

• ASEANTOM-IAEA Regional Nuclear Security Project 
(2018-2021)

• “Strengthening Regulatory Capacities for Licensing, Inspection 
and Enforcement for the Security of Radioactive Materials and 
Associated Facilities in Southeast Asia”

• ผลผลิตของโครงการ: พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดําเนินการของแต่
ละประเทศ ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของวัสดุกัมมันตรังสีและ
สถานประกอบการฯ โดยเน้นท่ีระบบการกํากับดูแลทั้งด้านการให้อนุญาต 
ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย

• มติที่ประชุม: ประเทศสมาชิกยืนยันรับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม / ไม่ขัดข้อง
ที่ IAEA เสนอจัดการประชุม Final Meeting ที่จีน

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ
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• Cooperation and coordination with other partners
• ที่ประชุมได้หารือถึงการขยายและพัฒนาความร่วมมือในด้านอ่ืน ดังนี้
• ความร่วมมือกับ The ASEAN Coordinating Centre for 

Humanitarian Assistance on Disaster Management in area of 
EP&R arrangements Development (AHA Centre)

• ความร่วมมือกับ Regional Cooperative Agreement (RCA) Regional 
Office (เกาหลีใต้) ด้าน Rapid Radiation Measurement and 
Individual Dose Assessment following Nuclear and Radiological 
Emergency

• ความร่วมมือด้าน National Quality Infrastructure (NQI) for Ionizing 
Radiation Metrology ที่หลายประเทศให้ความสนใจ

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ

• ASEANTOM Exhibition Booth: ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ 
ASEANTOM

• IAEA-ASEANTOM Informal Meeting: ไทยประสานงานกับ IAEA เพ่ือ
จัดการประชุม

• Practical Arrangements ระหว่าง IAEA และ ASEAN: ความร่วมมือที่
เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีในทุกด้าน / ASEAN SOM เห็นชอบใน
เน้ือหาแล้ว (28 พ.ค. 62) / Committee of Representatives to the 
ASEAN จะให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้เลขาธิการอาเซียน (Mr. Dato 
Lim Jock Hoi) ลงนามแทนประเทศสมาชิก / IAEA Board of Governors 
เห็นชอบให้ Mr. Cornel Feruta ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการใหญ่ Mr. 
Yukiya Amano ที่เสียชีวิตเม่ือวันที่ 22 ก.ค. 62

ประเด็นความร่วมมอืท่ีสําคัญ
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โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครอืขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกาํกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

การประชุม 6th Annual Meeting of ASEANTOM
รอง ลปส. (รัชดา) เป็นประธานการประชุม

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกาํกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

การประชุม 6th Annual Meeting of ASEANTOM
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โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครอืขา่ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกาํกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

พิธีลงนามข้อตกลง Practical Arrangements between IAEA and OAP 
on cooperation in the area of nuclear forensic science
โดย ลปส. และ Director, Division of Nuclear Security

จ-83



วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- มีการประชุม/ลงพื้นที่สร้างความรู้ความ
เข้าใจในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จํานวน 6 ครั้ง
- ได้แนวทางการสร้างความรับรู้
และเข้าใจของประชาขนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติการรับรู้ข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

โครงการศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
 เก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

2

ลงพ้ืนท่ีพบสื่อมวลชน/สร้างความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
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3

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ ฯ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น ดังน้ันหากประชาชนท่ัวไป ที่
ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับพระราชบัญญัติ ฯ อาจมีความรับรู้และ
เข้าใจไม่เพียงพอ 

เน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้มาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฯ และ
พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลโดยให้ความสําคัญกับสื่อ
ออนไลน์มากข้ึน 

- ปี 2562 ได้แนวทางได้แนวทางการสร้างความรับรู้
และเข้าใจของประชาขนเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
- ปี 2563 จะจัดทําแผน “การสร้างความรับรู้และ
เข้าใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ”

           

ผลลัพธ์เม่ือส้ินสุดโครงการ ตัวช้ีวัด

ร้อยละของการนําแผน “การสร้างความ
รับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 ” ไปใช้ประโยชน์

           

ระยะเวลา

  2563-2564 

โครงการศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
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โครงการสรา้งความตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวิเคลียร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

- หน่วยงานมีเวลานําเสนอโครงการละ 5 นาที 
- ไม่จํากัดจํานวนสไลด์
- สามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้
- ส่งข้อมูลทางอีเมล์ rattiya.k@oap.go.th ภายในวันท่ี 11 กันยายน 2562

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

       - ผลผลิตที่สําคัญ : จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก
         ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
         (ค่าเป้าหมาย 20,000 คน)

      -  ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 42 ครั้ง 
         และมีผู้เข้าร่วมจํานวน 41,100 คน

1. เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติท่ีดี และ
ความเช่ือม่ันต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี รวมถึง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

2. เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมท้ังภาครัฐ และเอกชน

2

โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
เนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวิเคลียร์เป็นเร่ืองท่ียากต่อ
ความเข้าใจ อีกท้ัง คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเร่ืองท่ีไกลตัว ซึ่งทําให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความสนใจ และความตั้งใจในการรับรู้ข้อมูล

1.  ออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับ   
    กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
    

2. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น

3. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนเพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์  

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูมากขึ้น

ผลการดําเนินงานค่าเป้าหมาย ระยะเวลาผลลัพธ์เม่ือส้ินสุดโครงการ

ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 95.09 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานปรมาณูมากขึ้น 

12 เดือน
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3

กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กิจกรรมที่ 1.1 นิทรรศการสัญจร 

4

กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

กิจกรรมที่ 1.2 นิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562
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5

กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

กิจกรรมที่ 2 สื่อมวลชนสัมพันธ์ ในการประชุมสามัญประจําปีครั้งที่ 6 ของเครือข่าย
หน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ 
ASEANTOM ณ จังหวัดกระบ่ี ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ หน.กฝป. บริหารโครงการ
นางสาวกมลพร  ภักดี นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ นางสาวนุชจรีย์  สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการโครงการ

จํานวนครั้งในการผลิตสื่อและ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์

จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
(จํานวน 4,445 ครั้ง)

1.ผลิตสื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี รวมท้ัง “สร้างทัศนคติที่ดี”และ “ความ
เชื่อม่ัน” ต่อ ปส. รวมท้ังความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
2. ประชาสัมพันธ์ระบบกํากับดูแลความปลอดภัยด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของไทย
3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญติัพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปส.
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3

4เอกสารเผยแพร่ความรู้เร่ืองนวิเคลียร์และรังสี
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5

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ หรือส่ือออนไลน์ กําหนดตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณเป็น
จํานวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์ ประกอบกับข้อมูลเร่ือง
พลังงานนิวเคลียร์เป็นเร่ืองที่ซับซอ้นยากต่อความเข้าใจ จึงทําให้
ไม่สามารถกําหนดตัวช้ีวัดเป็นแบบเชิงคุณภาพได้

หาช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึง
ได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในยุคท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่พึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์ ดังน้ันการซื้อสื่อประชาพันธ์
ในยุคปัจจุบันควรซื้อสื่อท่ีมีสื่อออนไลน์ พร้อมด้วย รวมถึง
การผลิต Mobile application ให้ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
และรังสี

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากขึ้น
ตัวช้ีวัด          : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และ   
                     ความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น (ร้อยละ 80)
           
ผลการดําเนินงาน : ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และ   
                      ความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น (ร้อยละ 82.14)
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โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

- ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ปส. 6 คร้ัง
- ประชุมคณะทํางาน SARCoNs 2 คร้ัง
- ประชุมย่อยเพ่ือจัดทําสมรรถนะเฉพาะในแต่ละตําแหน่งงาน 

(Specific job description) 2 คร้ัง
- กิจกรรม KM Day 6 คร้ัง
- กิจกรรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร อาทิ การสร้าง

เครือข่ายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรภายในและระหว่างประเทศ การปรับปรุงความรู้ด้าน
งานพัสดุ งานคลัง งานทรัพยากรบุคคล 5 กิจกรรม

1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง และระดับกรม

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อม    
ในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณลักษณะด้านต่างๆ 
ที่พึงประสงค์

4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และนานาชาติ           
ให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง

5. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากประเทศไทยจะมี
การนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์มากขึ้น      
ในอนาคต

โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

2

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี – 12 กิจกรรม / RSO 24 คร้ัง

- ประชุม National Workshop ภายใต้เครือข่าย ANSN กลุ่ม 
CTG 1 คร้ัง

- สัมมนา “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค 
Thailand 4.0” 1 คร้ัง

- หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 8 คร้ัง

- การฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางด้าน
อุตสาหกรรม 1 คร้ัง

-  การถ่ายทอดความรู้เพ่ือก้าวไปสู่สังคมเสมอภาคกับพลัง
สร้างสรรค์ชายหญิง จํานวน 1 คร้ัง

- RSO สอบทฤษฎี 12 คร้ัง / สอบปฏิบติั 12 คร้ัง

1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง และระดับกรม

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อม    
ในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณลักษณะด้านต่างๆ 
ที่พึงประสงค์

4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และนานาชาติ           
ให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง

5. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากประเทศไทยจะมี
การนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์มากขึ้น      
ในอนาคต จ-92



โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

3

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
- ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริหารจัดการและดําเนินการโครงการเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี

- ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการถ่ายทอดความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 1 คร้ัง

1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง และระดับกรม

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อม    
ในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณลักษณะด้านต่างๆ 
ที่พึงประสงค์

4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และนานาชาติ           
ให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง

5. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากประเทศไทยจะมี
การนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์มากขึ้น      
ในอนาคต

โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี

ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

4

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
- ผลผลิตที่สําคัญ : 
กิจกรรมที่ 1 มีแนวทางการประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
(ค่าเป้าหมาย 1 แนวทาง/แผน - ผล มีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรฯ โดยใช้วิธีการ SARCoNs ของ IAEA ดําเนินการร่วมด้วย    
ที่ผ่านมา มีการประชุมคทง. 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมย่อยเพื่อจัดทํา
สมรรถนะเฉพาะในแต่ละตําแหน่งงาน (Specific job description) 
2 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
(ค่าเป้าหมาย 300 คน – ผล 1,198 คน)
กิจกรรมที่ 3 มีการบริหารจัดการและดําเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 – ผล ร้อยละ 96) 

1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง และระดับกรม

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อม    
ในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณลักษณะด้านต่างๆ 
ที่พึงประสงค์

4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และนานาชาติ           
ให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง

5. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากประเทศไทยจะมี
การนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์มากขึ้น      
ในอนาคต จ-93



5

โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
- การกําหนดแนวทางประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี จําเป็นต้องใช้รายละเอียดและระยะเวลาในการรวบรวม
และดําเนินการ จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในอย่างต่อเน่ือง

- วางแผนการดําเนินงานและระยะเวลาในการดําเนินงาน โดย
เร่งดําเนินการจัดทําแนวทางและแผนการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้ครอบคลุมทั้งองค์กรตามแผนที่วางไว้ โดยประสาน
ความร่วมมือในการจัดทํารายละเอียดที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานภายในอย่างต่อเน่ือง

1. มีแนวทางการประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด จํานวนแนวทาง/แผนการประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพยุคลากรของหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี (แนวทาง/แผน) (แผน – 1 แนวทาง/แผน) 
ผล มีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ โดยใช้วิธีการ SARCoNs ของ IAEA ดําเนินการร่วมด้วยที่ผ่านมา     

มีการประชุมคทง. 2 คร้ัง และจัดกิจกรรมย่อยเพ่ือจัดทําสมรรถนะเฉพาะในแต่ละตําแหน่งงาน (Specific job 
description) 2 คร้ัง)

2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตัวช้ีวัด จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (คน) (แผน – 300 คน)
ผล 1,198 คน

6

โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนวิเคลียร์และรังสี

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
- แนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานยังมีอยู่ใน
รูปแบบจํากัดและยังไม่ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายใน
เท่าที่ควร

- พิจารณาแนวทางการถ่ายทอดความรู้และการจัดเก็บองค์
ความรู้ที่หลากหลายและมีความน่าสนใจเพ่ือดึงดูดให้บุคลากร
ภายในเข้าศึกษาและนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(RSO : Radiation Safety Officer) อาทิ การจัดสอบ
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุ
ใบรับรอง/ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี อาจไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย

- ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้า รวมทั้งเตรียมการปรับแผนแต่เน่ิน ๆ กรณีไม่
สามารถดําเนินงานได้ตามแผน 
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานท่ี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน-ผลผลิตเม่ือเทียบกับวัตถุประสงค์

1

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  สลก. กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ.

 ผลการดําเนินงาน :
1. จ้างปรับปรุงระบบประปา ปส. จํานวน 1 ระบบ: สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี
     26/2562  ลว. 8 ก.ค. 62  กับ บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จํากัด ในวงเงิน
     1,937,952.40 บาท กําหนดส่งมอบงานจํานวน 3 งวด โดยได้ส่งมอบงานงวดท่ี 1 
(แผนการดําเนินงาน) และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน 96,897.62 บาท
2. จัดซ้ือลิฟต์โดยสาร จํานวน 2 ชุด : สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี 19/2562 ลว. 28 ม.ค. 62
     กับบริษัท ไพโอเนียร์ลิฟต์ แอนด์ เครน จํากัด ในวงเงิน 2,600,000 บาท โดยได้ส่งมอบ
     ของและเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันท่ี 4 ก.ย. 62  
3. ปรับปรุงระบบติดต่อส่ือสาร จํานวน 1 ระบบ : สัญญาขาย เลขท่ี 24/2562
     ลว. 25 มี.ค. 62 กับบริษัท ซี.เค.มัลติมีเดีย จํากัด ในวงเงิน 790,000 บาท โดยได้ส่ง
     มอบของและเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันท่ี 22 ส.ค. 62
ผลผลิตที่สําคัญ : 
1. มีระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 1 ระบบ

  2. มีลิฟต์โดยสารใหม่ จํานวน 2 ชุด ติดตั้งที่อาคาร 1 
  3. มีระบบการติดต่อส่ือสารใหม่ 1 ระบบ

1 เพ่ือปรับปรุงระบบประปาสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ถูกสุขอนามัย

2. เพ่ือมีลิฟต์โดยสาร ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรและอํานวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับริการ

3. เพ่ือแก้ปัญหาระบบการติดต่อสื่อสารเดิม 
(โทรศัพท์) ท่ีไม่อาจเพ่ิมเครือข่ายคู่สายภายในได้ ให้มี
ความทันสมัยและสอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
รองรับการเชื่อมต่อกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2

โครงการ. พัฒนาโครงสรา้งพิน้ฐานอาคารสถานท่ี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ.

ผลลัพธ์ (Outcome) เมื่อส้ินสุดโครงการ

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1. ไม่มีช่างผู้เช่ียวชาญหรือวิศวกรเฉพาะเก่ียวกับงานจัดซ้ือ
จัดจ้างทําให้เกิดปัญหาด้าน TOR

ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์
ด้านต่างๆ 

2. ยังไม่มีความชํานาญในกระบวนการพัสดุที่เก่ียวข้องกับ
งานก่อสร้าง

ศึกษาและอบรมเก่ียวกับระเบียบพัสดุให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาคารสถานที่ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดหาครุภัณฑ์ ได้ทั้ง 3 รายการ 
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16 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค 
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาคาร B2 ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช้ัน 2 ห้อง NESP-208  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด

ขอนแก่น)

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)

อาคารศูนย์ราชการจงัหวัดระยอง ช้ัน 2 (มุข

หลัง) 

ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันตภูิมิภาค (ศปส.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสิริวรรณ เรืองรอง (หน.ศปส.)

- สร้างและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือ
ภาคประชาชนด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังสี

บริหารจัดการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิว เคลียร์และรั ง สีของ
ประเทศ โดยดําเนินงานในฐานะสาขา
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)        
ในส่วนภูมิภาค (One Stop Service)

- ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ ปส. 
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ 
เ พ่ือสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

วัตถุประสงค์
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค (ศปส.)

-  สร้างความตระหนัก ในด้านเทคโนโลยี  
และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
และรังสีอย่างปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่ - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนา

ศักยภาพหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้มีทักษะ
ความสามารถในการป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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งบทีไดร้บัจาก ปส. งบทีไดร้บัจาก สป.อว. งบเหลือจา่ย 

งบท่ีได้รับ

งบท่ีใช้

งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร รวม 1,700,000 บาท สุทธิ 1,565,337.93 บาท ใช้จ่ายจริง 1,517,912.93 บาท
งบประมาณที่ได้รบัการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากงบประมาณเหลือจ่าย ปส. รวม 147,780 บาท ใช้จ่ายจรงิ 119,336 บาท
งบประมาณที่ได้รบัการสนับสนุนจาก สป.อว. รวม 485,620 บาท ใช้จ่ายจริง 481,220 บาท

4.1 อบรมสร้างความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี (2 คร้ัง/235 
คน)

4.2 สัมมนารู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ (4 คร้ัง/685 คน)
4.3 ร่วมจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (7 คร้ัง/5,767 คน)
4.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook (502 คร้ัง)
4.5 เผยแพร่ความรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (2 ภาค/1,238 คน)
4.6 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี (2 ภาค/12 คร้ัง)
4.7 จัดทําจดหมายข่าวประจําเดือน (4 ภาค/36 คร้ัง)
4.8 อบรมตรวจสอบลักลอบขนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี (50 คน)
4.9 บูรณาการงานร่วมกับ ศวภ. 1 – 4

3.1 วัดปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค (73 แห่ง)
3.2 ซื้อตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม (3 ครั้ง)
3.3 เก็บข้อมูลระดับปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ (364 ครั้ง)
3.4 ดูแลรักษาซ่อมบํารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี (12 ครั้ง)
3.5 เก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี (18 ครั้ง)
3.6 ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบวัสดุกัมมันตรังสี (จ.ลําปาง)
3.7 ร่วมประชุมตู้สินค้าที่ปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสี (จ.ชลบุรี)
3.8 จัดสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ RSO จ.ระยอง (2 ครั้ง)
                           3.9 ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลสถานี
                           เฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ (4 แห่ง)
                           3.10 เข้าร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์สถานี
                           เฝ้าระวังภัยฯ กับ กพม. (จ.ขอนแก่น)

2.1 ให้คําปรึกษาการขออนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี (37 คร้ัง)
2.2 ร่วมออกตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี ร่วมกับ กตส. (50 

คร้ัง)
2.3 ประสานงานโครงการตรวจวัดรังสีนิวตรอน CR-39 (9 คร้ัง)
2.4 อบรมความม่ันคงบริเวณพื้นท่ีชายแดน (4 คร้ัง/232 คน)
2.5 อบรมอยู่ปลอดภัยกับปรมาณูสู่ผู้นําชุมชน (4 คร้ัง/630 คน)
2.6 อบรมเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉิน (1 คร้ัง/100 คน)
2.7 ถ่ายทอดวิเคราะห์กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมภาคใต้ (50 คน)
2.8 ประสานงานรับเหรียญควอนต้ัม (3 เหรียญ)
2.9 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผน ปภ. (5 คร้ัง)

1.1 จัดประชุมหารือโครงการดําเนินการ     
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจําภูมิภาค 
1.2 ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ห้อง ศปส. 
ภาคตะวันออก
1.3 จ้างบุคลากรในแต่ละภูมิภาค 
1.4 จ่ายค่าไฟฟ้า
1.5 จ่ายค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์

5.1 ประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปรมาณูภูมิภาค
ตะวันออก (ระยองโมเดล) คร้ังท่ี 1/2562
5.2 ร่วมจัดอบรมการส่งเสริมผลักดันงาน ด้าน 
วทน. เพื่อพัฒนาจังหวัด กลุ่ม จังหวัด ภาค (7 คร้ัง)
5.3 ร่วมจัดประชุมการผลักดันแผนงาน/โครงการ 
ด้าน วทน. (4 คร้ัง)

ผลการดําเนินงานของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

ศปส.
ผลการดําเนินงาน

2. กํากับดูแล
ความปลอดภัย

3. เฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมฯ

5. โครงการนํารอ่ง 
ระยองโมเดล

4. เผยแพร่
ความรู้ฯ

1. บริหาร
จัดการ ศปส.
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ผลลัพธ์ (Outcome) ผลสําเร็จของโครงการ
1. เพ่ิมความสะดวกในการให้การบริการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ ปส.ต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน  รวมไป
ถึงประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ

1.1 ประชุมโครงการขับเคล่ือนศูนย์ปรมาณูภูมิภาคตะวันออก (ระยองโมเดล) (1 คร้ัง)
1.2 ให้คําปรึกษาการขออนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี (37 คร้ัง)
1.3 ร่วมออกตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี ร่วมกับ กตส. (50 คร้ัง)
1.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook (502 คร้ัง)
1.5 จัดทําจดหมายข่าวประจําเดือน (4 ภาค/36 คร้ัง)
1.6 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ (2 ภาค/12 คร้ัง)
1.7 บูรณาการงานร่วมกับ ศวภ. 1 – 4  เช่น

1.7.1 หารือหน่วยงานจังหวัด เร่ือง แนวทางการนํา วทน. สู่การพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน
1.7.2 จัดอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ.ปราจีนบุรี
1.7.3 สํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําโครงการโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง จ.เลย 
1.7.4 จัดนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง คูหาใต้ย่ังยืน" อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

2. เ ป็นแหล่งกระจายความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์   
ด้านนิวเคลียร์และรังสี ต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน รวมไป
ถึงประชาชน นักเรียน นักศึกษาตามภูมิภาคต่าง ๆ

2.1 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี (2 คร้ัง/235 คน)
2.2 สัมมนารู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ 4.0 (4 คร้ัง/685 คน)
2.3 ร่วมจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (7 คร้ัง/5,767 คน)
2.4 เผยแพร่ความรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (2 ภาค/1,238 คน)
2.5 ถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมภาคใต้ (50 คน)

ผลลัพธ์ (Outcome) (ต่อ) ผลสําเร็จของโครงการ (ต่อ)
3. เกิดความประจักษ์ในหน้าที่ การทํางาน และความรับผิดชอบ

ของ ปส. ต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชน   
ตามภูมิภาคต่าง ๆ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานปรมาณู   
เพ่ือสันติต่อบุคคลท่ัวไป

3.1 ประชาสัมพันธ์เร่ือง การ์ดพลังงาน และประสานงานรับเหรียญควอนตั้ม (3 เหรียญ)
3.2 ตรวจสอบพื้นท่ีเกิดเหตุพบวัสดุกัมมันตรังสี (จ.ลําปาง)
3.3 ร่วมประชุมตู้สินค้าท่ีปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสี (จ.ชลบุรี)
3.4 อบรมความม่ันคงบริเวณพื้นท่ีชายแดน (4 คร้ัง/232 คน)
3.5 อบรมอยู่ปลอดภัยกับปรมาณูสู่ผู้นําชุมชน (4 คร้ัง/630 คน)

4. ได้เครือข่ายการเฝ้าระวังภัยทางรังสี และเตรียมความพร้อม   
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมไป
ถึงประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ 

4.1 อบรมเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉิน (1 คร้ัง/100 คน)
4.2 อบรมตรวจสอบลักลอบขนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี (50 คน)
4.3 ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ (4 แห่ง)
4.4 เข้าร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์สถานีเฝ้าระวังภัยฯ กับ กพม. (จ.ขอนแก่น)
4.5 ประสานงานโครงการตรวจวัดรังสีนิวตรอน CR-39 (9 คร้ัง)
4.6 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผน ปภ. (5 คร้ัง)

5. เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน ปส. ก่อให้เกิดความ   
ร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เกิดความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน

5.1 วัดปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค (73 แห่ง)
5.2 เก็บข้อมูลระดับปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ (364 คร้ัง)
5.3 ดูแลรักษาซ่อมบํารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี (12 คร้ัง)
5.4 ซื้อตัวอย่างในส่ิงแวดล้อม (3 คร้ัง)
5.5 เก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี (18 คร้ัง)
5.6 จัดสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ RSO จ.ระยอง (2 คร้ัง)
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปญัหา
1. มีการเปล่ียนแผนการดําเนินงานและแผนเงิน ตามนโยบาย

ผู้บริหาร
1. ขอนโยบายการดําเนินงานจากผู้บริหาร โดยมีการจัดประชุมเพื่อเสนอผลการดําเนินงาน 

และแผนการดําเนินในปีงบประมาณถัดไป

2. ขาดบุคลากร ที่เป็นนักวิชาการ 2. ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารให้มีการส่งนักวิชาการลงในพ้ืนที่ภูมิภาค นําร่อง 
จังหวัดระยอง และสงขลา และได้รับการแนะนําจาก คตป. ให้กระจายงานจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนภาค เพื่อให้ภาคมีความชัดเจนในเน้ืองาน และให้ลดบุคลากร
ส่วนกลางลง    เพื่อเพิ่มไปยังส่วนภูมิภาค 

3. งบประมาณที่ได้รับลดลง 3. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน ปส. และ สป.อว. ปีงบประมาณ 2563      ได้
หารือการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มมากข้ึน เช่น สทน .  สดร . 
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

4. อุปกรณ์เคร่ืองมือ ทั้งในส่วนท่ีเป็น back office (คอมพิวเตอร์   
พร้ินเตอร์ โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์ในการทําวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
และวัสดุ ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  

4. ประสานงานขอใช้งานร่วมกับ ศวภ. และในปีงบประมาณ 2563  ได้มีการประสาน   ไป
ยัง กตส. กพม. เพ่ือขอความอนุเคราะห์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

5. ยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 5. มีการประสานเครือข่ายรถเช่า เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว และได้รับคําแนะนําจาก คตป.
ให้นําพาหนะท่ีที่มีอยู่จากส่วนกลางไปใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีก่อน และขอซื้อทดแทนใน
ภายหลัง

6. การเพิ่มพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศปส. ในส่วนภูมิภาค 6. ควรให้มีการจัดสรรทุนในการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับ เจ้าหน้าท่ี 
ศปส. ทั้งน้ีควรให้โอกาสพนักงานราชการด้วย
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เลขที่ 16 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600 

โทรสาร 0 2561 3013 
www.oap.go.th 
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