
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

ของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
ประกอบค าของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 
 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน        

ทางนิวเคลียร์และรังส ี
 โครงการพัฒนามาตรวิทยาทางรังส ี
 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี  

ในระดับปฐมภูมิ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย        

ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 

 

 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
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  แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มท่ี ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มท่ี ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มท่ี ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มท่ี ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มท่ี ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มท่ี ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มท่ี ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มท่ี ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

  
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เร่งด่วนของโครงการ 
 

ชุดค าถาม   ชุด ก. – ชุด จ. 
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ฟอร์มท่ี ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ        โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี            
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ       ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ       
ค. ระยะเวลาด าเนินการ       5 ปี  เริ่มต้น       2557 สิ้นสุด     2561   
ง. งบประมาณ        523.848 ล้านบาท        
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
 
 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ  

        ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในการ
ควบคุมก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูตามมติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือประโยชน์ในทาง
สันติตามหลักวิชาและตามมาตรฐานสากล และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รวมถึงประชาชน รวมถึงภารกิจใน
การก่อให้เกิดและส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู วางระเบียบควบคุม ก าหนดมาตรฐาน อีกทั้ง
ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและพันธกรณีระหว่างประเทศ ภารกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ และผลกระทบจากการใช้พลังงานปรมาณูในการผลิตไฟฟ้าในเอเชีย 

อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและ
ความเข้มแข็งในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู และด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านการเพ่ิมศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การวิจัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี การ
ก าหนดมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี มาตรฐานรังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร 
มาตรฐานการวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติก าร
ศูนย์ความเป็นเลิศของภูมิภาคอาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence 
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on Nuclear Forensics) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการผลักดันโครงการอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
        เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถอย่างครบครัน ในการก ากับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาภายในประเทศ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันโครงการ
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่จะรองรับ
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยที่มีอยู่กระจัด
กระจาย ในอาคารต่างๆ หรือมีขนาดจ ากัดจนไม่สามารถพัฒนางานได้อีก ให้มารวมเข้าด้วยกัน สร้างมาตรฐาน
การก ากับดูแลด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ  
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ 
1. หน่วยงานที่ขอรับบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นก าเนิดรังสี ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือวัดรังสีตาม

กฎหมาย 
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ     -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ                 -  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ   เป็นการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย   

สาขาการแพทย์ ด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
สาขาอุตสาหกรรม ด้านการควบคุมการผลิต การวัดและวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ

ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย การเพ่ิมคุณค่า คุณภาพผลผลิต 
สาขาการเกษตร ด้านการปรับปรุงพันธ์พืช การถนอมอาหาร  
สาขาการวิจัย ด้านรังสีและนิวเคลียร์ 
สาขาสิ่งแวดล้อม ด้านรังสีสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยารังสี  

2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย    ประมาณ 400 ราย  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย        ทั่วประเทศ  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้
ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี  
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2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
 เนื่องจากปัจจุบัน การด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ด้านความปลอดภัย ด าเนินงานภายใต้การจ ากัดของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ท าให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดมาตรฐานระดับนานาชาติ  
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ความรวดเร็วและความครอบคลุมในการให้บริการ/การสนับสนุนการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือ
สนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ    -  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ                -  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ   หน่วยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทที่ปรึกษา 
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ         หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.    หน่วยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  
 

จัดให้มีการประชุมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ท าแบบส ารวจความคิดเห็น  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.    หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  

จัดให้มีการประชุมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ท าแบบส ารวจความคิดเห็น  
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 3.    บริษัทรับเหมาก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษา  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การก่อสร้างอาคาร และให้ค าปรึกษา  
  
  
 

มีการประมูลงานโดยบริษัทที่จะรับเหมาก่อสร้าง
อาคาร และบริษัทที่จะรับเป็นปรึกษา  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.    -  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
      โครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางจริยธรรม  
  
 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
      โครงการนี้ เป็นโครงการจัดสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพ่ือ
ให้บริการ/สนับสนุนงานวิจัย   ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี การก าหนดมาตรฐานด้านการ
วัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี มาตรฐานรังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและ
ประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของ
ภูมิภาคอาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence on Nuclear Forensics) 
แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ยื่นขอรับบริการ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกตามประเภท 
ผู้ขอรับบริการ 
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ฟอร์มท่ี ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
 
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
     เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
และด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเพ่ิมศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี การวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการ
วัด การสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี การก าหนดมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสี และกัมมันตภาพรังสี 
มาตรฐานรังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 
มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของภูมิภาคอาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์ทาง
นิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence on Nuclear Forensics) จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการผลักดัน
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี   
 
1.2 ผลผลิต  
     ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้มาตรฐานสากล  
  
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร เป้าหมายอยู่ที่ 60% 
ของ ภาพรวมของโครงการ  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

คุณภาพของการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ เป้าหมายอยู่ที่ 100%  
  

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 90%  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 90%  
  

 

1.3 ผลลัพธ์ 
      ผลลัพธ์อันเกิดจากการด าเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552 - 2559) มีดังนี้          
      1.3.1 กิจกรรมการวัดในภาคอุตสาหกรรมถูกต้องมากยิ่งขึ้น ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพลดการสูญเสีย
วัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ท าให้ความสามารถการแข่งขันใน
ตลาดโลกสูงขึ้น 
      1.3.2 การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยา เห็นความส าคัญและประโยชน์ของระบบมาตร
วิทยา   ที่มีต่อการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบการวัด



 

7 
 

และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001 ได้ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น   
      1.3.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของไทย ได้รับการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีผลให้นานาชาติยอมรับผลการวัดของประเทศไทย เป็นการลด
อุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากปัญหาด้านเทคนิค (TBT)  
      1.3.4 กลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ด้านมาตรวิทยา
เพ่ิมข้ึน  
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ 
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น   
      1.3.5 จ านวนเครื่องมือวัดที่ส่งสอบเทียบต่างประเทศลดลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องมือวัดไป
สอบเทียบยังต่างประเทศ 
      1.3.6 ลดงบประมาณที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ 
สามารถหารายได้จากการจ าหน่ายสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงที่ผลิตได้ในประเทศแก่ต่างประเทศ   
 
1.4 ผลกระทบ 
     ผลกระทบอันเกิดจากการด าเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552 - 2559) มีดังนี้  
     1.4.1 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นการเพ่ิมมูลค่าการส่งออก ยังผลให้
เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
     1.4.2 เกิดการลงทุนในธุรกิจส่งออกเพ่ิมข้ึน เป็นการขยายฐานเศรษฐกิจของชาติ 
     1.4.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงประโยชน์และเห็นความส าคัญของมาตรวิทยามากข้ึน 
     1.4.4 มาตรวิทยามีบทบาทส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ท าให้สินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการมี
มาตรฐานที่ด ี
     1.4.5 ระบบมาตรวิทยาที่สมบูรณ์ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านมาตร
วิทยาในหลายๆ ระดับ ท าให้เกิดการเพิ่มจ านวนความต้องการบุคลากรผู้ใช้วิชาชีพด้านมาตรวิทยาในสังคมไทย
เพ่ิมข้ึน อันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในสังคม 
      1.4.6 การวัด วิเคราะห์ และทดสอบที่ดีท าให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานสากลเนื่องจากการ
ควบคุมและตรวจสอบการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปริมาณที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
      1.4.7 ระบบมาตรวิทยาของชาติที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การคุ้มครองให้
สินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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ฟอร์มท่ี ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบ ุ
1. นโยบายรัฐบาล 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
 

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

1. โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ปี 2555 เพ่ือด าเนินการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  
2. โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ปี 2557 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
3. โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ได้รับ
งบประมาณเพ่ิมเป็น 540.441 ล้านบาท และขยาย
ระยะเวลาด าเนินโครงการเป็นระหว่างปีงบประมาณ 2557-
2561 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  

4. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ระดับกระทรวง ระบ ุ
1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 

   
การพัฒนาและบูรณาการการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อุทยานวิทยาศาสตร์ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหารจัดการด้าน 
วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
ป้องกันการกีดกันทางการค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม  
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- เป้าหมาย 
 

- ตัวชี้วัด 

ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
จ านวนหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน  

2. ภารกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบาย การบริหารจัดการ ระบบ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
 

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ระดับหน่วยงาน ระบ ุ
1 .  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร

หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
 
- ตัวชี้วัด 

 
 
การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
พัฒนาวิจัยด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

2. ภารกิจหน่วยงาน 1. พัฒนากฎหมาย และเสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม  
2. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัย
และพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู   
4. ประสานงาน และด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู 
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานงานปรมาณูให้แก่ประชาชน 

3. อ่ืนๆ  
 

  
 



 

10 
 

 
 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที ่ ระบ ุ
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
    -   
    -  
    -  
  

2. อ่ืนๆ  
 

    -  
 

 
ฟอร์มท่ี ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจาก
โครงการในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 

และคุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือ
ต้นทุนผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
ฟอร์มท่ี ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พ้ืนที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล ลาดยาว           
อ าเภอ จตุจักร          
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จังหวัด กรุงเทพฯ          
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)  -        

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

 โครงการสร้างบนพื้นที่ 2,700 ตารางเมตร        
 พ้ืนที่ใช้สอยรวมของโครงการประมาณ 22,500 ตารางเมตร      

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

 ไม่มี           
 
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม ท า
ให้โครงการมีความเหมาะสม  
      

เนื่องจากพ้ืนที่ของโครงการมีขนาด
จ ากัด ขณะก่อสร้างจะท าให้พ้ืนที่
จอดรถหายไปจึงต้องจัดหาพ้ืนที่
จอดรถให้เป็นการชั่วคราว 

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

เนื่องจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
โครงการนี้ได้ด าเนินการเป็นปกติอยู่
แล้ว โครงการนี้เป็นการขยายการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมตามหลัก
สากล เพ่ือเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในอาเซียน 

ไม่มี  
  
  
  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
3. ด้านเศรษฐกิจ เป็ นการส่ ง เส ริ มศั กยภาพทาง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ นื่ อ ง จ า ก ง า น ด้ า น
มาตรฐานทางรังสี เป็นข้อก าหนด
มาตรฐานระหว่างประเทศ  
  

การลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูงท าให้
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในช่วงแรก
นั้นต่ าแต่จะเห็นผลในระยะยาวใน
การวางแผนเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน 

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

โ ค ร ง ก า ร นี้ เ น้ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมจึงมีการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมเช่น การบ าบัดน้ าเสีย 
การประหยัดพลังงาน ผลกระทบ
ด้านระบบนิเวศน์จึงไม่ได้มากกว่า
โครงการอื่นๆ  

ไม่มี  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
  

ไม่มี  
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1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พื้นท่ีในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

ทั่วประเทศและระดับอาเซียน        
 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

ไม่มี            
 
1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มาตรฐานทางรังสีของประเทศมี
ศักยภาพเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในระดับอาเซียน เนื่องจากมี
ความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์  

ไม่มี  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

ศั ก ย ภ า พด้ า น นี้ มี ค ว า ม พร้ อ ม
เนื่ อ ง จ ากประ เทศ ไทยมี ค ว าม
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ และศาสนาอยู่แล้ว  

ไม่มี  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการ
เป็นมาตรฐานทางรังสีของอาเซียน
เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังไม่มีประเทศ
ใดที่พัฒนามาตรฐานทางรังสีอย่าง
ชัดเจน  

ไม่มี  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
ไม่มี  
  

ไม่มี  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
  

ไม่มี  
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ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หัวหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน       
 หัวหน้าโครงการเป็นผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้บริหารโครงการต่างๆของมาตรฐานทางรังสีอยู่แล้ว 
โครงการนี้เป็นการขยายขอบข่ายของการมาตรวิทยารังสีให้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล    
ความส าเร็จที่ผ่านมา          
 บริหารให้ห้องปฏิบัติการการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิให้ได้รับการรับรอง ISO 17025 และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆของมาตรวิทยารังสีให้ได้มาตรฐานสากล       
 
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน         
 ทีมงานมีประสบการณ์ในการบริหาร การจัดการและการท างานในด้านมาตรฐานทางรังสีซึ่งประกอบ
ไปด้วยมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับการป้องกันอันตรายจากรังสี การวัดปริมาณรังสีระดับสูง การวัด
ความแรงรังสีและวัสดุอ้างอิง การวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและอาหาร การวัดปริมาณรังสีในร่างกาย การ
วัดปริมาณรังสีด้วยมาตรทางชีววิทยา และวัสดุนิวเคลียร์ ด้านการออกแบบอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และ
รังสีนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการออกแบบและค านวณราคาค่าก่อสร้าง ส่วน
ในเรื่องการออกแบบห้องปฏิบัติการฯได้จ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการฯจากประเทศฟินแลนด์   
 
ประสบการณ์            
 ทีมงานมีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร (กรมโยธาฯ) การออกแบบห้องปฏิบัติการฯ (ที่ปรึกษา
จากประเทศฟินแลนด์) ด้านการประสานงานและการสนับสนุนข้อมูลประกอบ (สนง.ปรมาณูฯ) ซึ่งทีมงาน
ทั้งหมดมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ      
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
การวางแผนงานนั้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและจัดท าโครงการตลอดจนแผนงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
            
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ       
            



 

14 
 

2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้      
            
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
เครื่องมือและอุปกรณ์สามารถน ามาติดตั้งที่อาคารใหม่ได้ในบางส่วน และจ าเป็นต้องมีการซื้อใหม่ในบางส่วน 
- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม 
การเตรียมการจัดหาเครื่องมือนั้นคาดว่าจะสามารถของบประมาณในปี 2561 เนื่องจากอาคารจะใช้เวลาใน
การก่อสร้างประมาณ 3 ปี          
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
มีการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานแล้ว ส่วนภายนอกหน่วยงานก าลังด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
 
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ        
 
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้                                                 
 
ฟอร์มท่ี ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และ
กฎระเบียบของหน่วยงาน เป็นต้น 

1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  



 

15 
 

1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทาง
การแก้ไข (ถ้ามี) 
ระบ ุ      
 
ฟอร์มท่ี ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) 
ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ
แ ผ น / ผ ล
( Schedule 
Variance) 
( ล่ า ช้ า / ต า ม
แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

ด าเนินการเตรียมการก่อสร้าง
อาคาร 

12 เดือน 1 พ.ค.
2557 

1 เม.ย.
2558 

   
 

ด าเนินการปรับพ้ืนที่และรื้อ
ถอนอาคาร 

1 เดือน 1 เม.ย.
2558 

1 พ.ค.
2558 

   

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 35 เดือน 1  พ ค .
2558 

1 เม.ย.
2561 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ทางรังสีภายในอาคารฯ 

24 เดือน 1 เม.ย.
2561 

1 เม.ย.
2563 

   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ    นายวิทิต ผึ่งกัน  
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1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 
(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร 
 

1 เม.ย.
2558 

1 เม.ย. 
2561 

6.92625 
ล้านบาท  
 

  

เตรียมสถานที่ก่อสร้าง  และ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

1 เม.ย.
2558 

1 เม.ย. 
2561 

518 ล้าน
บาท 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
รังสี ภายในอาคาร 

1 เม.ย.
2561 

1 เม.ย.
2563 

350 
ล้านบาท 

  

      

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ     นายวิทิต  ผึ่งกัน  
 

ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต   
……ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดงาน คณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
.......ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และสัญญาจ้างงาน 
 

ฟอร์มท่ี ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่
ด าเนินการได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนิน
โครงการ เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า    นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      1 ต.ค. 2557       สิ้นสุด    30 ก.ย. 2561                                   
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่าแผน      ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผ ล ( Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

จัดท าแบบอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

12 เดือน 1 ต.ค. 
2555 

30 
ก.ย.
2556 

1 ต.ค.
2555 

30 
ก.ย.
2556 

ตามแผน 

จัดท าแบบห้องปฏิบัติการฯ 
หลักภายในอาคารฯ 

12 เดือน 1 ต.ค.
2555 

30 
ก.ย.
2556 

1 ต.ค.
2555 

30 
ก.ย.
2556 

ตามแผน 

ด าเนินการเตรียมการก่อสร้าง
อาคาร 

12 เดือน 1 ต.ค.
2556 

1 ก.ย.
2557 

1 มิ.ย.
2557 

8 ส.ค.
2558 

ล่าช้า 

ด าเนินการปรับพ้ืนที่และรื้อ
ถอนอาคาร 

1 เดือน 1 ก.ย.
2557 

1 ต.ค.
2557 

8 ส.ค.
2558 

16 ต.ค.
2558 

ล่าช้า 

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 35 เดือน 1 ต.ค.
2557 

1 ก.ย.
2560 

17 ต.ค.
2558 

1 ต.ค.
2561 

ล่าช้า 

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ทางรังสีภายในอาคารฯ 

24 เดือน 1 ก.ย.
2560 

1 ก.ย.
2562 

1 ต.ค.
2561 

1 ต.ค.
2563 

ล่าช้า 

 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      1 ต.ค. 2557       สิ้นสุด    30 ก.ย. 2561                                   
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 

โครงการ 
ระยะเวลา 
(Duration) 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 
Variance) 

จัดท าแบบอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

12 เดือน 1.848 ล้าน 1.848 ล้าน ตามแผน 

จัดท าแบบห้องปฏิบัติการฯ 
หลักภายในอาคารฯ 

12 เดือน 4 ล้าน 4 ล้าน ตามแผน 

ด าเนินการปรับพ้ืนที่และรื้อ
ถอนอาคาร 

1 เดือน 150,000 150,000 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

เตรียมสถานที่ก่อสร้าง และ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

35 เดือน 517.85 ล้าน 51.8 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
ล่าช้ากว่าแผน 
4% 
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ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

ผู้ปฏิบัติงานจัดท าโครงการมีจ านวน
จ ากัดเนื่องจากทุกคนมีภารกิจประจ าอยู่
แล้ว  

จัดหาคนมาปฏิบัติงานเพิ่ม  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

โครงการนี้ มีผู้เกี่ยวข้องมาก ท าให้ต้อง
ประสานงานหลายฝ่าย 

ท าแผนด าเนินการและแผนประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
บางส่วน ต้องจัดหาใหม่ เนื่องจากเป็น
ห้องปฏิบั ติการที่ จั ดตั้ งขึ้ น ใหม่  แต่
บางส่วนสามารถย้ายจากที่เดิมไปได้  

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ขาด โดยตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ  
  
  
 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 448 ล้าน
บาท น้อยกว่างบประมาณที่กรมโยธาฯ
ประเมินไว้  
 

ได้รับอนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ
และขอขยายเวลาโครงการฯจากครม
เรียบร้อยแล้ว  

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
  
 

มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่พัฒนา  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น มีผลกระทบกับ
โครงการ เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการน้ าท่วม
ในปีที่ผ่านมา จึงจ าเป็นต้องออกแบบ
อาคารโครงการไม่ให้น้ าท่วม 

ประสานงานกับกรมโยธาฯในการ
ออกแบบอาคารไม่ให้น้ าท่วมเข้าไปในตัว
อาคาร รวมถึงระบบต่างๆของอาคาร  

2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างอาคารไม่เพียงพอกับการก่อสร้าง ในช่วงแรกจะพยายามปรับลดแบบและ
รายการเพ่ือให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ แต่ได้รับค าแนะน าจากหลายฝ่ายว่าควรจะขออนุมัติปรับเพ่ิม
วงเงินงบประมาณและขอขยายเวลาก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ได้อาคารที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งาน  
 

ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
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มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการจากเดิมระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 เป็นระหว่างปี พ.ศ.2557 – 
2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 27 มกราคม 2558  
 

3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 
  มี    ไม่มี 

มีการเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณจากงบประมาณ 448 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 เป็น 
539.312 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2557 – 2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 27 
มกราคม 2558 และปรับแผนงบประมาณเมื่อบริษัทก่อสร้างประมูลโครงการในงบประมาณ 518 ล้านบาท
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 

จากเดิมระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 เป็นระหว่างปี พ.ศ.2557 – 2561 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบแล้วจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 27 มกราคม 2558  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ชื่อโครงการ 
โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

1.ความเป็นมาของโครงการ 

ด้วยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านกฏเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ต้นก าเนิดรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับประชาชน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบ ารุงรักษามาตรฐาน การศึกษาพัฒนา การสอบ
เทียบ การออกใบรับรอง และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสี โดยมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสีขึ้น เพ่ือ
ด าเนินงานทางด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศ ให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู ในปลายปี พ.ศ. 2519 การพัฒนางานด้านมาตร
วิทยาทางรังสีได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติและสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ เพ่ื อก าหนด
ข้อตกลงและเงื่อนไขของความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติสาขารังสีก่อไอออน โดย
ส านักงานฯ จะเป็นตัวแทนในการพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในสาขารังสีก่อ
ไอออน และสถาบันมาตรวิทยาจะส่งเสริมเพ่ือให้ส านักงานฯ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในสาขา
รังสีก่อไอออน เพ่ือให้ระบบการวัดแห่งชาติมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถถ่ายทอดความถูกต้องของการ
วัดสู่ผู้ใช้งานภายในประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ในส่วนของระบบคุณภาพสากล ISO/IEC 17025 นั้น ห้องปฏิบัติการได้เริ่มน าระบบคุณภาพ
สากลมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในช่วงแรกของการพัฒนา
คุณภาพนั้นเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบสากล การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในข้อก าหนดคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2551 ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับงบประมาณในโครงการพัฒนา
ระบบมาตรฐานรังสีก่อไอออนแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการพัฒนาห้องปฎิบัติการฯ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มี
การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าระบบคุณภาพ การทดลองแนวทางพัฒนาระบบสู่การปฏิบัติ การจัดท า
เอกสารคุณภาพ การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบงาน การ
จัดการตัวอย่าง และกิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพอ่ืน ๆ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ห้อง
ปฏิบัติการฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรมาตรวิทยาระหว่างประเทศ Asia Pacific Metrology 
Programme (APMP) อย่างเป็นทางการหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จากนั้น ในวันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ด้านการ
สอบเทียบเครื่ องมือวัดรั งสี  ตามมาตรฐาน มอก.  17025-2548 จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ในการนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านมาตรวิทยาทางรังสี ให้สอดคล้องกับนานาประเทศ และก้าวสู่
ความเป็นผู้น าทางด้านมาตรวิทยาทางรังสีในอาเซียน ทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงมีโครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีขึ้น โดยจะมีกลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีตามโครงการฯ 
7 กลุ่มห้องปฏิบัติการ 

2. ความส าคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  

เนื่องจากความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสี เป็นสิ่งที่ส าคัญของกระบวนการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์ รังสี และการใช้สารกัมมันตรังสี หรือสารเภสัชรังสีในกิจการแพทย์ ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการวัดรังสี และปรับปรุงให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีความทันสมัย 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งรับผิดชอบในด้านกฏเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ต้นก าเนิดรังสีทั้งของ
ผู้ใช้รังสีและในการการป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2504 และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 โดยมอบหมายให้ กลุ่มงานมาตรฐานการวัด
รังสีและกัมมันตภาพรังสี ซึ่งสังกัดส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบ ารุงรักษามาตรฐาน การศึกษา
พัฒนา การสอบเทียบ การออกใบรับรอง และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสี จึงได้ขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตรังสีขึ้น ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบวัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติ  เพ่ือด าเนินงานทางด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศ  ให้สอดคล้อง
และสนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู   

ในปัจจุบันนี้ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของการป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความส าเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ตามข้อก าหนดของ สมอ. ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ตาม มอก. 17025 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน 
นอกเหนือจากมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีที่ได้จัดตั้งขึ้นดังกล่าวแล้ว ปส. ยังได้เพียรพยายามจัดหาและรักษา
มาตรฐานด้านการวัดปริมาณสารเภสัชรังสี เช่น สารเภสัชไอโอดีน -131 และ เทคนิเชียม-99เอ็ม ที่ใช้ในงาน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสถานพยาบาลระดับศูนย์มะเร็ง และมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ รวมถึงมาตรฐานของสารเภสัช
รังสีชนิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดที่ใช้ในด้านรังสีเพ่ือการตรวจวินิจฉัย
และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือน าพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยในกิจการ
ต่าง ๆ 

มาตรวิทยารังสีก่อไอออน ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้พัฒนาขึ้นนี้ จัดเป็นสาขาหนึ่ ง ของเครือข่าย
ของระบบมาตรวิทยาของประเทศ โดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นแม่ข่าย ผ่านทางการท าความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือผลักดันระบบมาตรวิทยาของประเทศ ให้มีความทัดเทียมและเสมอภาคในการค้าขายติดต่อกับ
ต่างประเทศ  และส านักงานฯ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศในการเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการวัดทางรังสีก่อไอออน กับนานาประเทศ รวมถึงการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานสูงสุดในระดับปฐมภูมิ 
(Designated NMI in Ionizing Radiation) อันเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ ซึ่ง ปส. ยังได้เข้าเป็น
สมาชิกสามัญ ขององค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APMP) ตาม มว. และ
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มีข้อมูลดังกล่าวแสดงเผยแพร่ ไว้ในฐานข้อมูลของ BIPM 

 ในอนาคตประเทศไทยจ าเป็นต้องน าเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงาน
ทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่าง ๆ ดังนั้น การมีระบบวัดเกี่ยวข้อง
กับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุด  เพ่ือ
ป้องกันความบกพร่องต่าง ๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
การส ารวจสถานที่ก่อสร้าง และข้อมูลด้านผลกระทบทางรังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
และประชาชน โดยรอบสถานที่ก่อสร้างโรงงานเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงานในทุก ๆ 
ขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต อย่างมีมาตรฐาน
และความถูกต้องสูงสุด 

 แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดในด้านการขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการฯ จาก 2 สาขา เป็น 7 
สาขา อันเนื่องจากสถานที่ตั้งของส านักงานฯ ที่ประกอบไปด้วยอาคารวิจัยเก่าที่เลิกใช้แล้ว และอาคาร
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้งานมานานกว่า 30 ปี และทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ยังขอแบ่งใช้
งานอยู่ ท าให้ ปส. ไม่สามารถขยายห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบ
เทียบมาตรฐานทางรังสี ที่มีความจ าเป็นเพ่ิมเติม โดยเฉพาะมาตรฐานด้านนิวตรอน ด้านมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีสูงจากเครื่องเร่งอนุภาคในกิจการต่าง ๆ  ส าหรับการรักษาพยาบาล โดยใช้รังสีรักษา เพ่ือการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณูในทางการแพทย์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต   ดังนั้น เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้ประเทศไทย มีขีดความสามารถในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีเพ่ื อการพัฒนา
ภายในประเทศอย่างครบครัน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี  ทั้งนี้เพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับรองรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีที่มีอยู่กระจัด
กระจาย ในอาคารต่าง ๆ หรือมีขนาดจ ากัด ให้มารวมเข้าด้วยกัน และเพ่ือจัดการการใช้พ้ืนที่ของอาคารวิจัยเก่า 
ๆ ที่หมดสภาพแล้ว ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ สอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสี
ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ และพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศให้สอดคล้อง
ตาม มอก.17025 เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 
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ชุดค าถาม ก-จ 
   
ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  (/)   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและการวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี 

รวมถึงมาตรฐานการแผ่รังสีจากต้นก าเนิดรังสีต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
2. เพื่อเป็นอาคารศูนย์กลางทางมาตรฐานทางรังสีและสารกัมมันตรังสีของประเทศ สนับสนุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
3.  เพื่อให้เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสี
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
4.  เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบและรับรองเครื่ องมือวัดรังสีและระดับรังสีและโดส
มิเตอร์ในกิจ การฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตร  กิจการอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนาให้เป็นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด Dose Calibrators ของ
โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งใช้ในการวัดปริมาณสารรังสีที่ใช้กับผู้ป่วยให้มีความถูกต้อง
ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางด้านการจัดท าสารอ้างอิงและสารมาตรฐานทางรังสี ส าหรับใช้
ในด้านการตรวจรับรองต้นก าเนิดรังสี เพื่อประโยชน์ในการวัดปริมาณการเปรอะเปื้อน
ไอโซโทปรังสีที่ให้แอลฟาและเบตาบนพ้ืนผิวแบบสองมิติได้อย่างถูกต้อง  
6.  เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างกันส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางรังสีต่างๆ ภายในประเทศ ป้องกันกรณีพิพาทเมื่อมีการพิสูจน์ผลการวัดรังสี
ในทางศาล 
7.  เพื่อพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสี ไม่น้อยกว่า 6 สาขา ที่มีความทันสมัย 
เพือ่ให้เป็นระบบมาตรฐานอ้างอิงสูงสุดของประเทศ ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 17025 
และสนับสนุน แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ 
มว. 
8.  เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์มาตรฐานทางรังสีของอาเซียน 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอรับบริการด้านการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือ

สนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐาน
ทางรังสี การก าหนดมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี มาตรฐาน
รังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกาย มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของ
ภูมิภาคอาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence 
on Nuclear Forensics) 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
    ความล่าช้าในการให้บริการ ความไม่ครอบคลุมด้านการให้บริการ 

 
  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   แบบสอบถาม  
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 
  การก าหนดแผนงาน/โครงการเป็นการด าเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะท างานเนื่องจากโครงการนี้เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานเพ่ือให้
ประเทศมีมาตรฐานทางด้านการวัดปริมาณรังสีทัดเทียมกับนานาชาติ 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 
  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยารังสีอยู่แล้ว เช่นการได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO17025 โครงการนี้เป็นการขยายขอบข่ายและเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดตาม
มาตรฐานสากล 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

   กรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่ในการออกแบบอาคาร   
ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
   หัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงานในต าแหน่งอ านวยการ ระดับสูง 

รองหัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงานใน
โครงการวิจัยต่างๆ  
คณะท างาน มีประสบการณ์ในการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ ตาม มอก. ๑๗๐๒๕ 

  

  * กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค าถามชุด 
ข    

การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   

ประเด็นที่  
3 

 พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 
1 

โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  

  ( /)    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
  ความคืบหน้าในการก่อสร้ างอาคารปฏิบัติการด้ านนิว เคลี ยร์และรั งสีที่ ได้

มาตรฐานสากล 
  

     
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 
   ตามเอกสารแบบฟอร์ม ก-2 ข้อ 1.3 

1. กิจกรรมการวัดในภาคอุตสาหกรรมถูกต้องมากยิ่งขึ้นท าให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพลดการสูญเสียวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุน
การผลิต ท าให้ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น 

2. การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยาเห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของระบบมาตรวิทยาที่มีต่อการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบการวัดและการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 
ได้ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของไทยได้รับการรับรอง
ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ เพ่ิมข้ึน ซึ่งมีผลให้นานาชาติยอมรับผล
การวัดของประเทศไทย เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากปัญหาด้านเทคนิค 
(TBT) 

4. กลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มี
ความรู้ด้านมาตรวิทยาเพ่ิมข้ึน 

5. จ านวนเครื่องมือวัดที่ส่งสอบเทียบต่างประเทศลดลง เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบยังต่างประเทศ 
6. ลดงบประมาณที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงจาก
ต่างประเทศ สามารถหารายได้จากการจ าหน่ายสารมาตรฐานและวัสดุ อ้างอิงที่ผลิตได้
ในประเทศแก่ต่างประเทศ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  ตามเอกสารแบบฟอร์ม ก-1 ข้อ 2.2.1 

2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ .....หน่วยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการและบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างและที่ปรึกษา  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ .....หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 

  

       
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      
      
ค าถาม ข 
2 

มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขตของ
โครงการหรือไม่  

ก า ร มี ส่ ว น
ร่วม  

  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการต่อไปนี้   
ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ

ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เก่ียวข้อง  การมีส่วนร่วม  

  แบบสอบถาม 
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ

โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

    การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 
   

  
ภาค  

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
   

 
 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
    

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 
  ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 
  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้   
ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  ด้านเศรษฐกิจ สามารถลดการเสียดุลการค้ากับต่างประเทศ ด้านการสอบเทียบคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี 
ด้านพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาและลด
ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเทคโนโลยี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนในประเทศคิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาทต่อปี 
 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

  เป็นการส่งเสริมงานสนับสนุนการวิจัยด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน  
 
 

  

ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  ( / )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ค 1.1 ระบุกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ     
 1.ออกแบบอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีและห้องปฏิบัติการภายใน

อาคารให้ได้มาตรฐานสากล 
2.ด าเนินการเตรียมการก่อสร้างอาคาร  
3. ด าเนินการปรับพื้นที่และรื้อถอนอาคาร 
4.ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 
5. ติดตั้งเครื่องมือและตกแต่งห้องปฏิบัติการ 
6.ทดสอบระบบและด าเนินงาน 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค 1.2 ได้ค านวณค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือไม่   
  ได้มีการประเมินค่าใช้จ่ายของงบประมาณปี 2555 และ 2557-2561   
     
ค าถาม
ชุด ง: 

การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็น
ที่ 7 

  พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    

ค าถาม 
ง 1 

มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   
ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบระยะเวลา" 

*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   
  

  กิจกรรม พ . ศ .
2 5 5
5 

พ . ศ .
2 5 5
6 

พ . ศ .
2 5 5
7 

พ.ศ .
255
8 

พ.ศ .
255
9 

พ . ศ . 
256
0 

พ . ศ . 
2 5 6
1 

พ . ศ . 
2 5 6
2 

พ . ศ . 
2 5 6
3 

1) ร่ างข้อก าหนด และสถานที่
ก่อสร้าง 

         

2) ร่างแบบอาคารและประเมินค่า
ก่อสร้างเบื้องต้น 

         

3) ยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณ          
4)  ด า เนิ นการจ้ า ง เหมา  และ
ก่อสร้างอาคาร 

         

5) จัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และวัสดุก าบังรังสีที่จ าเป็น 

         

6) ด าเนินการทดลอง ก าหนดค่า
มาตรฐาน ค่ าอ้ า งอิ ง  และ เปิด
ให้บริการสอบเทียบ 

         

 

  

     
ค าถาม 
ง 2 

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"   

กิจกรรม พ . ศ .
2555 
(ล้านบาท) 

พ . ศ .
2556 
(ล้านบาท) 

พ . ศ .
2557 
(ล้านบาท) 

พ . ศ .
2558 
(ล้านบาท) 

พ . ศ .
2559 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2560 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2561 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2562 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2563 
(ล้านบาท) 

1) ร่างข้อก าหนด 
แ ล ะ ส ถ า น ที่
ก่อสร้าง 

         

2) ร่างแบบอาคาร
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค่ า
ก่อสร้างเบื้องต้น 

5.848         

3) ยื่ นขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

  67.2       

4) ด าเนินการจ้าง
เหมา และก่อสร้าง
อาคาร 

   8.736 40.35
5 

203.574 198.135   

5 )  จั ดหา  ติ ดตั้ ง 
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และวัสดุก าบังรังสีที่
จ าเป็น 

       350 

6 )  ด า เ นิ น ก า ร
ทดลอง ก าหนดค่า
ม า ต ร ฐ า น  ค่ า
อ้ า งอิ ง  และ เปิ ด
ให้บริการสอบเทียบ 

         

 

 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ 

     

ค าถาม 
ง 3 

ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่  รั บผิ ด รั บ
ชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

    การจัดจ้างทั้งหมด กระท าโดยสุจริต ตามระเบียบราชการ จึงสามารถป้องกันการทุจริต 
  มีการจัดตั้งส านักงานบริหารโครงการฯ ในการด าเนินงานต่างๆ มีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆในการ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ  

  ( / )    มี    ( )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปว่าได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
  -  ปรับขนาดของโครงการ 

- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
- ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไป

ตามนโยบายผู้บริหาร 
- ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ           
- ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 

  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

   ถูกปรับลดงบประมาณ 
-ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายผู้บริหาร 
-ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดสรร 
-ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเพื่อของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 
งบประมาณไม่สามารถด าเนินงานได้ 
-ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ 
-ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเพื่อของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 

  

ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 

 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ  

  ( / )   ใช่    ( )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
   การจัดท าแผนประเมินความเสี่ยง 

 
 

  

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 

   ในกรณีถูกปรับลดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
ให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือขอปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการให้
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยให้ผู้บริหารเห็นชอบ นอกจากนี้อาจ
ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการในกรณีท่ีผู้บริหารต้องการให้กิจกรรมยังครบถ้วน
โดยของบประมาณแบบผูกพันธ์ 
ในกรณีงบประมาณไม่พอต่อการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าเรื่องขอ
อนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารฯ เพ่ือ
เสนอต่อ ครม. เพ่ืออนุมัติ  
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น

จะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 
ความโปร่งใส 

   -ผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณ  
 -ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ทางเสียง ขณะก่อสร้างโครงการ 
 -ผลกระทบด้านขาดแคลนที่จอดรถ ขณะก่อสร้างโครงการ  
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
  -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในปส. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และส่วนร่วมในโครงการ โดยชี้แจงถึงผลกระทบ ผลดี และผลเสียของโครงการที่จะ
เกิดข้ึน เมื่อโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
-ด าเนินโครงการให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคนที่ท างานในบริเวณก่อสร้าง
อาคารน้อยที่สุด โดยมีการควบคุมและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากโครงการ 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  
  ( / )    มี    (  )   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
   ส านักงานบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 
  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
     

 



 

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน       
  ทางนิวเคลียร์และรังส ี
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
 
 
 
 

ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเปูาหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ  โครงการเฝูาระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี    
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ    ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ        
ค. ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี  เริ่มต้น พ.ศ. 2560         สิ้นสุด    พ.ศ. 2564                               
ง. งบประมาณ  38,059,000 บาท        
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
   ด้านความมั่นคง    ด้านคุณภาพชีวิต 
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ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ  

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ผ่านมาหลายครั้งในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของโรงไฟฟูาพลังงานนิวเคลียร์ที่
เชอร์โนบิล ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีต หรือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทรีไมล์ ไอร์แลนด์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และล่าสุดในปีที่ผ่านมาก็ยังเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นที่เมืองฟุกูชิมา ประเทศญี่ปุุน ซึ่งท าให้เกิดปัญหา        
การปนเปื้อนของสารรังสีที่แพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก ทั้งทางอากาศ และทางทะเล สารรังสีที่
เกิดขึ้นนี้ยังสามารถแพร่กระจายไปได้ไกล ครอบคลุมพ้ืนที่หลายๆ ประเทศ ในกรณีการระเบิดของโรงไฟฟูา
พลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ในช่วงเวลาดังกล่าวส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) สามารถตรวจสอบปริมาณ
รังสีที่เพ่ิมขึ้นได้จากตัวอย่างฝุุนกัมมันตรังสีที่เก็บ ณ จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาร
กัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุจากโรงไฟฟูาพลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ส่วนอุบัติเหตุที่โรงไฟฟูาพลังงานนิวเคลียร์
เมืองฟุกูชิมา สถานีเฝูาตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น 2 ใน 80 
สถานีเฝูาตรวจการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอากาศทั่วโลก ภายใต้การด าเนินงานตามสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ สามารถตรวจวัดการปนปื้อนของสารกัมมันตรังสีในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ 
การใช้ประโยชน์จากสารรังสีในประเทศไทยที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสีขึ้นได้ เพ่ือการเฝูาระวัง การแจ้งเตือน และการแก้ไขเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันถ่วงทีต่อสถานการณ์ในระดับต่างๆ  

ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินงานเกี่ยวกับสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  (หรือ
สถานีเฝูาระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี) ที่ติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอาจ
ได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลมาจากอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
ศูนย์ข้อมูลเฝูาระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ส าหรับรวบรวมข้อมูลผลการเฝูาระวังภัยจากสถานีเฝูาระวัง
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ และการประเมินภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ส าหรับประเมินรูปแบบ
และระดับขนาดของภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ ชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่รั่วไหล รูปแบบการ
แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบทางรังสี โดยมุ่งเน้นที่ระยะแรกของเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นระยะ
ส าคัญเนื่องจากเป็นระยะที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในระดับสูงสุด รวมถึงการด าเนินการแจ้งเตือนภัยตาม
ระดับขนาดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และการประสานงานด้าน
เทคนิคกับหน่วยงานอื่นๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ การตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่อาหาร การประเมินการได้รับรังสีของ
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มนุษย์ การประเมินการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีเข้าสู่ภายในร่างกายของมนุษย์ (หายใจและบริโภค) การวัดการ
ได้รับรังสีด้วยวิธีทางชีววิทยา และการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
        เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถอย่างครบครัน ในการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาภายในประเทศ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องผลักดันโครงการเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
    มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม เฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 
   เกี่ยวข้องทางด้านฉุกเฉินฯ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี   - กระทรวงมหาดไทย  - กระทรวงกลาโหม  - กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  – กระทรวงสาธารณะสุข   -  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      
- กระทรวงอุตสาหกรรม  - กระทรวงคมนาคม  - กระทรวงการต่างประเทศ  - กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรุงเทพมหานคร  - บริษัทที่ถือใบอนุญาตใช้
สารรังสี 
    เกี่ยวข้องทางด้านเฝูาระวัง 
- มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการที่ดูแลสถานีเฝูาระวังภัยทางรังสีทั้ง 20 สถานี  

1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ   -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ  -  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ  โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ การให้บริการด้านการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หรือ  
  
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเปูาหมาย    
       1) ประชาชนไทย 
       2) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
       3) มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการที่ดูแลสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทานิวเคลียร์และรังสี 
       4) หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
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2.1.2 ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย ประมาณ   400     คน 
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย  
      1.) ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาถเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจได้รับผลกระบบจากเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจากสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ 
      2.) พ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่โดยรอบอาคารเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
      3.) พ้ืนทีภ่ายในและพ้ืนที่โดยรอบสถานปฏิบัติการทางรังสีของภาครัฐและเอกชนที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
2.1.4 สถานะของกลุ่มเปูาหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)  
       หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการใช้นิวเคลียร์และรังสี 
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
      ไม่สามารถด าเนินการเฝ้าระวังได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังหรือระบบ
รับส่งข้อมูลเกิดการช ารุด และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานซ่อมแซมไม่เพียงพอ 
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายโครงการ 
      ความรวดเร็วและความครอบคลุมในการให้บริการ  
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ  - 
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ  - 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ หน่วยงานภาคเอกชน ตาม  1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ ตาม  1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1. หน่วยงานรัฐ  ตาม 1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นหน่วยงานประสานงานในการด าเนินโครงการ
และเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักของโครงการ 

  

 ด าเนินการติดต่อและประสานงานอย่าต่อเนื่อง 
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2    - 

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 
 

- 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.   

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
 

  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5.   

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  

  
  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
      โครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางจริยธรรม 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 

      โครงการนี้เป็นโครงการด าเนินการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี โดยมีการแจ้งเตือนภัยตามระดับขนาดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รับทราบ และการประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ 
การตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่อาหาร 
การประเมินการได้รับรังสีของมนุษย์ การประเมินการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีเข้าสู่ภายในร่างกายของมนุษย์ 
(หายใจและบริโภค) การวัดการได้รับรังสีด้วยวิธีทางชีววิทยา และการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี  
ดังนั้น จึงเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกตาม
ประเภทผู้ขอรับบริการ 
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ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
      เพ่ือเสริมสร้างประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝูาระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน และเตรียมความพร้อมในการเฝูาระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการและการประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ การตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของสาร
กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่อาหาร การประเมินการได้รับรังสีของมนุษย์ การประเมินการได้รับสาร
กัมมนัตภาพรังสีเข้าสู่ภายในร่างกายของมนุษย์ (หายใจและบริโภค) การวัดการได้รับรังสีด้วยวิธีทางชีววิทยา และ
การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
1.2 ผลผลิต  
    บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาในด้านการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และมีการการพัฒนาสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี ให้มปีระสิทธิภาพแบบเต็มที่ 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝูาระวัง การ
เตรียมความพร้อม และการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ไม่น้อยกว่า 400 คน   

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี   

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

กิจกรรมภายใต้โครงการด าเนินภายใต้เวลาที่ก าหนด   

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เปูาหมายอยู่ที่ 80%  
  

 

1.3 ผลลัพธ์ 
         - ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
         - บุคลากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
         - แนวทางการจัดท าแผนระดับชาติส าหรับการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
         - แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีประจ าภูมิภาคอาเซียน  
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1.4 ผลกระทบ 
  1. เพ่ือให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีในการเป็นศูนย์กลางการเฝูาระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน 
   2. เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
  3. เพ่ือเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดที่มี
เส้นทางเชื่อมต่อและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
  4. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานประกอบการทางรังสี กรณีฉุกเฉินทางรังสี และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศ 
  5. เพ่ือเป็นการปูองกันเชิงรุกการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในสินค้าน าเข้า ส่งออกในเขตท่าเรือ ท่าอากาศยาน
และตามแนวชายแดน โดยเฉพาะรองรับเมื่อเกิดประชาคมอาเซียน 
  6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีด้วยเครื่องมือตรวจวัดและค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี 
  7. เพ่ือมีระบบเฝูาระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ที่อาจเกิดจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  
  8. เพ่ือมีศูนย์ข้อมูลสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ส าหรับเป็นศูนย์รับและวิเคราะห์
ข้อมูลเฝูาตรวจ ประมวลผลกระทบและของเขตของภัยทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้
ในการแก้ไข เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  9. เพ่ือมีศูนย์เฝูาระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในสินค้าน าเข้า ส่งออกในเขตท่าเรือ ท่าอากาศยานและตาม
แนวชายแดน โดยเฉพาะรองรับเมื่อเกิดประชาคมอาเซียน 
  10. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่และบุคคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 11. เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
 12. เพ่ือให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ส าหรับสถานประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) 
และหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน 
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ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
  
  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ระดับกระทรวง ระบุ 
1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
- เป้าหมาย 
 
 
- ตัวชี้วัด 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการ  และระบบ
สนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนา
นโยบายการก ากับดูแล และการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
ภาคเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์
และความสะดวกจากการบริการโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย 
และการก ากับดูแล   
ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี  
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2. ภารกิจ เฝูาระวัง เตรียมความพร้อม และประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี  
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงาน ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
 
- ตัวชี้วัด 

   
   
การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชน มีความม่ันใจในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี  
ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี  

2. ภารกิจหน่วยงาน เฝูาระวัง เตรียมความพร้อม และประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี  
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที่ ระบุ 
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

2. อ่ืนๆ  
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ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
 
 

ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 
       16 ถ.วิภาวดีรังสิต  

แขวงลาดยาว           
เขตจตุจักร          
จังหวัด   กรุงเทพมหานครฯ           
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)  -         

1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 
 -            

1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
         - 
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1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

1. ด้านกายภาพและความ
เหมาะสมทางวิศวกรรม 

- 
  
  

- 

2. ด้านสังคม วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และศาสนา 

เนื่องจากกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนใน
โครงการนี้ได้ด าเนินการเป็นปกติอยู่
แล้ว โครงการนี้เป็นการเฝูาระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มี
การด าเนินงานให้ครอบคลุมตาม
หลักสากล เพื่อเป็นศูนย์กลาง
มาตรฐานทางรังสีในอาเซียน 

- 

 
3. ด้านเศรษฐกิจ   

  
  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและระบบ
นิเวศน์ 

  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พื้นท่ีในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

ทั่วประเทศและระดับอาเซียน        
1.2.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 
        - 
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1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

1. ด้านกายภาพและ
ความเหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ และศาสนา 

ศักยภาพด้านนี้มีความพร้อม
เนื่องจากโครงการไม่มีผลกระทบ
ด้านลบ ถึงแม้สังคมไทยจะมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ 
หรือศาสนาก็ตาม  

  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ   
  
  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน เป็นหัวหน้าโครงการเฝูาระวังภัยทางรังสี   
             
              
ความส าเร็จที่ผ่านมา โครงการเฝูาระวังภัยทางรังสี         
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน  มีบุคลากรในการท างานครบถ้วน      
ประสบการณ์   โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
             โครงการเฝูาระวังภัยทางรังสี      
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2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง   สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
      มีการวางแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้าแล้ว 
2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
      ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ       
2.2.3 ระบบการประเมินผล   มี   ไม่มี 
      ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้  
       
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
   เนื่องจากมีอุปกรณ์บางตัวไม่เพียงพอในการด าเนินการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์บางชนิด      
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
  เครื่องมือและอุปกรณ์สามารถน ามาจากกลุ่มงาน สส. และ สร. ได้บางส่วน และจ าเป็นต้องมีการซื้อใหม่ใน
บางส่วน           
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
  การเตรียมการจัดหาเครื่องมือนั้นคาดว่าจะสามารถของบประมาณในปี 2561 ได้เนื่องจากโครงการมีระยะ
เวลานานในการด าเนิน 
            
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
    มีการด าเนินประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก ส่วนภายนอกหน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์เมื่อ
ได้รับงบประมาณ 
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2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
      ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ         
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
      ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้ 
 

ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  - 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบุ   - 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  - 
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้ามี) 
ระบุ    -   
 

ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ส าหรับการ
ด าเนินงานประจ าในการเฝูาระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

12 เดือน 1 ต.ค. 
2559 

30 ก.ย. 
25560 

   

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส/ีการฝึกซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี /การปรับปรุงเวปไซต์
และจัดท าแอพพิเคชั่น 

12 เดือน ม.ค. 2560 
ก.พ. 2560 
มี.ค. 2560
พ.ค. 2560 
มิ.ค. 2560 
ก.ค. 2560 

ยังไม่
ก าหนด
วัน 

   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นายกิตติศักดิ์  ชัยสรรค์  

 
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้
จ่าย 

งบประมา
ณ 

(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล 

(Cost Variance) 
(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า

แผน/เป็นไปตาม
แผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ส าหรับการ
ด าเนินงานประจ าในการเฝูาระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

1 ต.ค. 
2559 

30 ก.ย. 
25560 

33,049,000   

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทาง

ม.ค. 2560 
ก.พ. 2560 
มี.ค. 2560

ยังไม่
ก าหนดวัน 

5,010,000บาท   
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นิวเคลียร์และรังส/ีการฝึกซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี /การปรับปรุงเวปไซต์
และจัดท าแอพพิเคชั่น 

พ.ค. 2560 
มิ.ค. 2560 
ก.ค. 2560 

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ  นายกิตติศักดิ์  ชัยสรรค์ 

  
ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
การด าเนินโครงการอยู่ภายใต้ระเบียบราชการ 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
ใช้ระเบียบทางการคลังและระเบียบทางพัสดุตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า   ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(Duration

) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ส าหรับการ
ด าเนินงานประจ าในการเฝูาระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ

12 เดือน 1 ต.ค. 
2559 

30 ก.ย 
2560 
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ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส/ีการฝึกซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี /การปรับปรุงเวปไซต์
และจัดท าแอพพิเคชั่น 

12 เดือน 1 ต.ค. 
2559 

30 ก. ย.
2560 

   

 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน    ต่ ากว่าแผน 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
กิจกรรมที่ 1 การจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ส าหรับการ
ด าเนินงานประจ าในการเฝูาระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี

12 เดือน 33,049,000  

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส/ีการฝึกซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี /การปรับปรุงเวปไซต์
และจัดท าแอพพิเคชั่น 

12 เดือน 5,010,000บาท   

 

 
ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
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   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 

2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

ผู้ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากแต่
ละกิจกรรมต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสูง  

จัดหาเครือข่ายและฝึกอบรม 
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

โครงการนี้ มีผู้เกี่ยวข้องมากในภาครัฐแล 
ภาคเอกชนบางส่วน ท าให้ต้องประสานงานหลายฝุาย 

ท า แ ผ น ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ แ ผ น
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์     
 (Material/Machine) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต้องจัดหา
จากต่างประเทศ ท าให้กระบวนการจัดหาเกิดความล่าช้าไม่
สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณของรัฐบาล 

ท าแผนด าเนินการ และมีกระบวนการ
เร่ งรัดให้การจัดหาสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 

4. งบประมาณ 
(Money) 

งบประมาณที่ขอไว้ไม่ได้ตามเปูาหมายจึงมีอุปกรณ์บางชนิด
ที่ต้องตัดออกไป 

ด าเนินการของบประมาณใน
ปีงบประมาณใหม ่

5. เทคโนโลย ี
   (Technology) 

มีการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีเพิ่มขึน้ท้ังในและต่างประเทศ 
ท าให้มีความเสี่ยงในการเหตุฉุกเฉนิทางรังสีมากขึ้น ซึ่งเป็น
ภาระกิจหลักของโครงการนี้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ระงับเหตุฉุกเฉินฯ 

เพิ่มเครือข่ายร่วมบรูณาการในการ
ด าเนินงาน 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

สภาพภมูิอากาศมีการแปรปรวน ท าให้อุปกรเฝูาระวังประจ า
สถานีเฝาูระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกดิช ารุดได้
ง่าย  
 

จัดท าแผนบ ารุงรักษาเพิ่มเติมให้
ครอบคลมุความเสี่ยงท่ีอุปกรจะช ารุด 
ตลอกจนจัดหาช้ินส่วนอะไหลส่ าหรับ
สับเปลี่ยนให้เพียงพอ  

 
2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
    เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑไ์ม่เพียงพอกับการด าเนินกิจกรรมในช่วงแรกแรก จึงมีการปรับลดอยู่
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  
ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
         มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการงานใหม่ เนื่องจากงบประมาณไม่เป็นไปตามเปูาหมาย   
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
         มีการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณต่างๆ   
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ 
   โครงการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

1.ความเป็นมาของโครงการ 
   อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ผ่านมาหลายครั้งในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของโรงไฟฟูาพลังงาน

นิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีต หรือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทรีไมล์ ไอร์แลนด์ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และล่าสุดในปีที่ผ่านมาก็ยังเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นที่เมืองฟุกูชิมา ประเทศ
ญี่ปุุน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของสารรังสีที่แพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก ทั้งทาง
อากาศ และทางทะเล สารรังสีที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถแพร่กระจายไปได้ไกล ครอบคลุมพ้ืนที่หลายๆ 
ประเทศ ในกรณีการระเบิดของโรงไฟฟูาพลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ในช่วงเวลาดังกล่าวส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) สามารถตรวจสอบปริมาณรังสีที่เพ่ิมขึ้นได้จากตัวอย่างฝุุนกัมมันตรังสีที่เก็บ ณ 
จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสารกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุจากโรงไฟฟูาพลังงาน
นิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ส่วนอุบัติเหตุที่โรงไฟฟูาพลังงานนิวเคลียร์เมืองฟุกูชิมา สถานีเฝูาตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสี ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น 2 ใน 80 สถานีเฝูาตรวจการปนเปื้อน
ของสารกัมมันตรังสีในอากาศทั่วโลก ภายใต้การด าเนินงานตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ สามารถตรวจวัดการปนปื้อนของสารกัมมันตรังสีในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ การ
ใช้ประโยชน์จากสารรังสีในประเทศไทยที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้นได้ เพ่ือการเฝูาระวัง การแจ้งเตือน และการแก้ไขเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันถ่วงทีต่อสถานการณ์ในระดับต่างๆ  

ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินงานเกี่ยวกับสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
(หรือสถานีเฝูาระวังภับทางนิวเคลียร์และรังสี) ที่ติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลมาจากอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ศูนย์ข้อมูลเฝูาระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ส าหรับรวบรวมข้อมูลผลการ
เฝูาระวังภัยจากสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ และการประเมินภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ส าหรับประเมินรูปแบบและระดับขนาดของภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ ชนิดของ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่รั่วไหล รูปแบบการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบทางรังสี โดย
มุ่งเน้นที่ระยะแรกของเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นระยะส าคัญเนื่องจากเป็นระยะที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีใน
ระดับสูงสุด รวมถึงการด าเนินการแจ้งเตือนภัยตามระดับขนาดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์ให้ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และการประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ การตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของสาร
กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่อาหาร การประเมินการได้รับรังสีของมนุษย์ การประเมินการได้รับ
สารกัมมันตภาพรังสีเข้าสู่ภายในร่างกายของมนุษย์ (หายใจและบริโภค) การวัดการได้รับรังสีด้วยวิธีทาง
ชีววิทยา และการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี 
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2. ความส าคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  

    เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถอย่างครบครัน ในการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาภายในประเทศ จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องผลักดันโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 

ชุดค าถาม ก-จ 
   

ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  (X )   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพ่ือให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีในการเป็น

ศูนย์กลางการเฝูาระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน 
2. เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิม
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมต่อและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี 
4. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานประกอบการทางรังสี 
กรณีฉุกเฉินทางรังสี และวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีใน
พ้ืนที่โดยรอบสถานประกอบการทางรังสีโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 
5. เพ่ือเป็นการปูองกันเชิงรุกการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในสินค้าน าเข้า ส่งออกใน
เขตท่าเรือ ท่าอากาศยานและตามแนวชายแดน โดยเฉพาะรองรับเมื่อเกิดประชาคม
อาเซียน 
6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีด้วยเครื่องมือตรวจวัดและค้นหา
วัสดุกัมมันตรังสี 
7. เพ่ือมีระบบเฝูาระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ที่อาจเกิดจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
และรังสีทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
8. เพ่ือมีศูนย์ข้อมูลสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ส าหรับ
เป็นศูนย์รับและวิเคราะห์ข้อมูลเฝูาตรวจ ประมวลผลกระทบและของเขตของภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในการแก้ไข เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
9. เพ่ือมีศูนย์เฝูาระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในสินค้าน าเข้า ส่งออกในเขต
ท่าเรือ ท่าอากาศยานและตามแนวชายแดน โดยเฉพาะรองรับเมื่อเกิดประชาคม
อาเซียน 
10. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
เคลื่อนที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
11. เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศไทย 
12. เพ่ือให้มีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ส าหรับสถาน
ประกอบการ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) และหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ของประเทศทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน 
 

ก 1.2 กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
  1. ประชาชนคนไทย 

2. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการที่ดูแลสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทานิวเคลียร์
และรังสี 
4. หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี 
5. บ.เอกชนที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี 
6. สทน. ที่มีการใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย สนองตอบรับ 
  1. ไม่สามารถด าเนินการเฝูาระวังได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้ง

อุปกรณ์เฝูาระวังหรือระบบรับส่งข้อมูลเกิดการช ารุด และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน
ซ่อมแซมไม่เพียงพอ 
2. การให้การอบรมการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินฯ ไม่เพียงพอ ส าหรับ
เปูาหมาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
  

   
ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม

เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 
การมีส่วนร่วม 

   - จัดท าแบบสอบถาม 
 - จัดการเสวนาทั้งระดับประชาชนทั่วไป และระดับวิชาการ 
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      
  

 
  

 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเปูาหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

  การก าหนดแผนงาน/โครงการเป็นการด าเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะท างานเนื่องจากโครงการนี้เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานเพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และมีประสบการณ์ในการจัดท าโครงการลักษณะ นี้ 
 
 

  

ก 2.2 
  

ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  
เกี่ยวข้องทางด้านฉุกเฉินฯ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี   - กระทรวงมหาดไทย  - กระทรวงกลาโหม                       

นิติธรรม 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
   
 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  – กระทรวงสาธารณะสุข   -  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   - กระทรวงอุตสาหกรรม  - กระทรวงคมนาคม  
- กระทรวงการต่างประเทศ  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  - 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรุงเทพมหานคร  - บริษัทที่ถือใบอนุญาตใช้สารรังสี 
    เกี่ยวข้องทางด้านเฝูาระวัง 
- มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการที่ดูแลสถานีเฝูาระวังภัยทางรังสีทั้ง 20 สถานี  
 

 

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
    

โครงการเฝูาระวังภัยทางรังสี 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค าถามชุด 
ข    

การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   

ประเด็นที่  
3 

 พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 
1 

โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   

ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
  - การเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสามารถด าเนินการเฝูาระวังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและตลอดเวลาที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประเทศไทย 
- การพัฒนาสถานีเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
- ฐานข้อมูลการเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจากสถานีฯ ทั้ง 22 สถานีทั่ว
ประเทศ, ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมระงับเหตุฉุกเฉินฯ, ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของ
ประเทศไทย, การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินฯ และการแจ้งเตือนเหตุ
ฉุกเฉินฯ ระหว่าง ASEAN กับ EU และ IAEA ประจ าปี 60 
- การตัดสินใจเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
- การประเมินผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด
และค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี 
- การฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี (3 ครั้ง) 
- การฝึกอบรม เรื่องการสร้างความตระหนักเชิงรุกในการตรวจสอบการปนเปื้อน
กัมมนัตภาพรังสี ในสินค้าน าเข้า ส่งออก ระหว่างประเทศ  (2 ครั้ง) 
- ประชุม สัมมนาระหว่างประเทศภายใต้กรอบการบริหารเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี 
- การประชุมเชิงวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรมระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบเครือข่ายการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมภายในภูมิภาคอาเซียน  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรมการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อมเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
- การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 
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 - การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี    
- การปรับปรุงเวปไซต์และจัดท าแอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมส่งต่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีตลอด 24 ชั่วโมง  

 

  
 

  
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

   - ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - บุคลากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการเฝูาระวัง การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - แนวทางการจัดท าแผนระดับชาติส าหรับการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
 - แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝูาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีประจ าภูมิภาค
อาเซียน 

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ขอรับบริการ   

เกี่ยวข้องทางด้านฉุกเฉินฯ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี   - กระทรวงมหาดไทย  - กระทรวงกลาโหม  - 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  – กระทรวงสาธารณะสุข   -  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - กระทรวงอุตสาหกรรม  - กระทรวงคมนาคม  - 
กระทรวงการต่างประเทศ  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  - 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรุงเทพมหานคร  - บริษัทที่ถือใบอนุญาตใช้สารรังสี 
    เกี่ยวข้องทางด้านเฝูาระวัง 
- มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการที่ดูแลสถานีเฝูาระวังภัยทางรังสีทั้ง 20 สถานี  
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 
  

ค าถาม ข 
2 

มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขตของ
โครงการหรือไม่  

การมีส่วนร่วม  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 

การมีส่วนร่วม  
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   ปภ. ต้องการความสามารถในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 
  

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 
  

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ข 

3 
ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  

ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 

3.1 
 ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

ความโปร่งใส 

  
  

  

ค าถาม ข 
4 

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 

  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 
   

  
 

ภาค  

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
   

 
 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
    

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   
 
 
 

ความโปร่งใส 
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ประเด็นที่ 
4 

วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    

ค าถาม ข 
5 

มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ
สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 

 รับผิดรับชอบ  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 
  ศูนย์เฝูาระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 

5 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   

ค าถาม ข 
6 

มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ทางด้านการเฝูาระวัง เตรียมความพร้อมและระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้งานสาร
กัมมันตรังสี 
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ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 
 
 

ความคุ้มค่า 

ค าถามชุด 
ค 

การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     

ประเด็นที่  
6 

วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดท า
ค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 
1 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
หรือไม่  

  

  (  )    ใช้     (X )   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการ   
 
 
 
 

  

 ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค 1.2 ระบุความส าคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 
ของความคุ้มค่า 
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ค าถามชุด 
ง: 

การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 
7 

  พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    

ค าถาม ง 
1 

มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

  กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวมท้ังสิ้น             

กิจกรรมที่ 1 การจัดหา
วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าเนินงานประจ าใน
การเฝาูระวัง เตรียม
ความพร้อม และระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี

            

กิจกรรมที่ 2 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
การฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส/ีการฝึกซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี /
การปรับปรุงเวปไซต์
และจัดท าแอพพิเคชั่น 
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ค าถาม ง 
2 

"แผนปฏิบตักิาร" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกนัหรือไม่   

  ( X )    มี    (   )   ไม่ม ี         
  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปน้ี   

ง 2.1 แสดงรายงานท่ีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 
   

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวมท้ังสิ้น             

กิจกรรมที่ 1 การจัดหา
วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าเนินงานประจ าใน
การเฝาูระวัง เตรียมความ
พร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

            

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การ
ฝึกอบรมเตรยีมความ
พร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส/ีการ
ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี /การปรับปรุงเวปไซต์
และจัดท าแอพพิเคชั่น 

            

 

  

     

ค าถาม ง 
3 

ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่  รับผิดรับชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการปูองกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... 
การด าเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า ตามระเบียบราชการจึงสามารถ
ปูองกันการทุจริตได้ 

นิติธรรม  

 
 
 
 

33,049,000 

5,010,000 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 

8 
  ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   

ค าถาม ง 
4 

โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  

 รับผิดรับชอบ  

  (  )    มี    (X )   ไม่มี           
  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
  

- ปรับขนาดของโครงการ 
- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
- ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายผู้บริหาร 
- ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ           
- ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

   ปรับลดงบประมาณ 
-ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายผู้บริหาร 
-ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดสรร 
-ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเพื่อของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 
งบประมาณไม่สามารถด าเนินงานได้ 
-ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ 
-ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเพ่ือของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 
 

  

ค าถาม ง 
5 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 

 รับผิดรับชอบ  

  (X )   ใช่    (  )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
    

ถูกปรับลดงบประมาณ/งบประมาณไม่พอในการด าเนินงาน 
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ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน

การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  
 รับผิดรับชอบ 

    
ในกรณีถูกปรับลดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
ให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือขอปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการให้
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยให้ผู้บริหารเห็นชอบ นอกจากนี้อาจ
ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการในกรณีท่ีผู้บริหารต้องการให้กิจกรรมยังครบถ้วน
โดยของบประมาณแบบผูกพันธ์ 
ในกรณีงบประมาณไม่พอต่อการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าเรื่องขอ
อนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารฯ เพ่ือ
เสนอต่อ ครม. เพ่ืออนุมัติ  
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 

9 
สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    

ค าถาม ง 
6 

มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนิน
โครงการหรือไม่  

ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะ
กระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

   - ผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณ    
 - ผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจงในการ

ด าเนินงานทางด้านเหตุฉุกเฉินฯ 
- ผลกระทบจากการขาดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
 
 

 

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
   - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนใน ปส. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และส่วนร่วมในโครงการ โดยชี้แจงถึงผลกระทบ ผลดี และผลเสียของโครงการที่จะ
เกิดข้ึน เมื่อโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
- จัดท าแบบสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องเตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้วและ
ต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 
10 

ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    

ค าถาม จ 
1  

 หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  ( X )    มี    (  )   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
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1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 

  นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการในโครงการ 
นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์      บริหารการด าเนินการในโครงการ 
นางสาวปัทมา ณ นคร       ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆของโครงการ 
นายไมตรี ศรียา 
นายกิตติพงษ์ สายหยุด 
นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก 
นายสมบูรณ์ โตอุตชนม์ 
นายธีรพัทธ์ มานุวงศ์ 
นายภาคภูมิ อรามรุญ 
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ 
นางสาวศิริพร พุ่มไสว 
นายมานิต บูรณศิล 
นายบุญสม ศรีรักษ์สูงเนิน 
นายสุเทพ เซ็งเพรียว 
นางสาวริษา รีวรรณ 
นางสาววราภรณ์  วิชาชัย 

  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   



 
 

โครงการพัฒนามาตรวิทยาทางรังสี 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
 
 
 
 

ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเปูาหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ   โครงการมาตรวิทยาทางรังสี     
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     
ค. ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี เริ่มต้น 2560  สิ้นสุด 2562   
ง. งบประมาณ   20,546,800 บาท  (ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
 



2 
 

 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ   การมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุด  เพ่ือปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และ
มีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี การส ารวจสถานที่ก่อสร้าง และข้อมูลด้านผลกระทบทาง
รังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน โดยรอบสถานที่ก่อสร้างโรงงานเหล่านั้น 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต อย่างมีมาตรฐานและความถูกต้องสูงสุด 
1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในอนาคตประเทศไทย จ าเป็นต้องน าเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกใน
การผลิตกระแสไฟฟูาทดแทนการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่างๆ ดังนั้นการมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และ
สามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุด  เพ่ือปูองกันความ
บกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี การส ารวจสถานที่
ก่อสร้าง และข้อมูลด้านผลกระทบทางรังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน 
โดยรอบสถานที่ก่อสร้างโรงงานเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึง
ขั้นตอนการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต อย่างมีมาตรฐานและความถูกต้อง
สูงสุด 
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา 
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ  -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ -  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุเป็นการจัดท าแบบและสร้างหัววัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ รวมถึงการทดลองและสร้างนวัตกรรมใหม่
เพ่ือสร้างมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งวิธีด้านกายภาพและชีวภาพในองค์รวม 
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ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเปูาหมาย สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา  
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย ประมาณ ๔๐๐ ราย  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย  กทม.  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเปูาหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)  สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆซึ่งใช้ในการวัดปริมาณสารรังสีที่ใช้กับผู้ปุวย   
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
ปัจจุบันส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การปูองกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความส าเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตาม
ข้อก าหนดของ สมอ. ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ตาม มอก. 17025   เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 
2553 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน นอกเหนือจากมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสีที่ได้จัดตั้งข้ึนดังกล่าวแล้ว แต่การบริการยังไม่พอเพียงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  ปส. 
จึงได้เพียรพยายามจัดหาและรักษามาตรฐานด้านการวัดปริมาณสารเภสัชรังสี เช่น สารเภสัชไอโอดีน -131 และ 
เทคนิเชียม-99เอ็ม ที่ใช้ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสถานพยาบาลระดับศูนย์มะเร็ง และมหาวิยาลัยใหญ่ๆ 
รวมถึงมาตรฐานของสารเภสัชรังสีชนิดต่างๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดที่ใช้ในด้าน
รังสีเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือน าพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ไ ด้
อย่างปลอดภัยด้วย  ดังนั้น เพ่ือปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี การมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบกับต่างประเทศ 
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายโครงการ 
มีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความ
ถูกต้องสูงสุด  เพ่ือปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี การส ารวจสถานที่ก่อสร้าง และข้อมูลด้านผลกระทบทางรังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน โดยรอบสถานที่ก่อสร้างโรงงานเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงาน
ในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต อย่างมี
มาตรฐานและความถูกต้องสูงสุด 
 
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ  -  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ -  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ    
  ภาคเอกชน ระบุ หน่วยงานเอกชนที่ขอรับบริการ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเอกชน  
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  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ หน่วยงานรฐัที่ขอรับบริการ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีของรัฐ มหาวิทยาลัย  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.  หน่วยงานภาคเอกชนและรัฐที่ขอรับบริการ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  
 

  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและชี้แจงเมื่อมีการสอบถาม  
  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.  สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเอกชนและภาครัฐ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ขอรับบริการจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัด
ทางนิงเคลียร์และรังสี   

  เปิดให้ลงทะเบียนตามช่องทางที่ก าหนด  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): ๓.  มหาวิทยาลัย  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ขอรับบริการและขอความร่วมมือด้านวิจัย  
  

  ให้บริการตามร้องขอหากไม่กระทบงานหลัก  
  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5.  กลุ่มนักวิจัย  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ขอรับบริการและขอความร่วมมือด้านวิจัย  
  

  ให้บริการตามร้องขอหากไม่กระทบงานหลัก  
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ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
โครงการไม่ก่อผลกระทบทางจริธรรม  
 

3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
เป็นการจัดท าแบบและสร้างหัววัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ รวมถึงการทดลองและสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือ
สร้างมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งวิธีด้านกายภาพและชีวภาพในองค์รวม เพ่ือประโยชน์แก่สถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา โดยไม่มีการแบ่งแยก   
 

ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
      เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและการวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี รวมถึงมาตรฐาน
การแผ่รังสีจากต้นก าเนิดรังสีต่างๆ ให้มีความทันสมัย  เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางมาตรวิทยารังสีและสารกัมมันตรังสี
ของประเทศสนับสนุนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบ
มาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบและรับรอง
เครื่องมือวัดรังสีและระดับรังสีและโดสมิเตอร์ในกิจการฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตรกิจการอุตสาหกรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพ่ือด าเนินการวิจัยและพัฒนาให้เป็นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด Dose Calibrators ของ
โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆซึ่งใช้ในการวัดปริมาณสารรังสีที่ใช้กับผู้ปุวยให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานและเป็น
ศูนย์กลางด้านการจัดท าสารอ้างอิงและสารมาตรฐานทางรังสีส าหรับใช้ในด้านการตรวจรับรองต้นก าเนิดรังสีเพ่ือ
ประโยชน์ในการวัดปริมาณการเปรอะเปื้อนไอโซโทปรังสีที่ ให้แอลฟาและเบตาบนพ้ืนผิวแบบสองมิติได้อย่าง
ถูกต้อง  เพ่ือให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างกันส าหรับห้องปฏิบัติการทางรังสี
ต่างๆภายในประเทศปูองกันกรณีพิพาทเม่ือมีการพิสูจน์ผลการวัดรังสีในทางศาล  เพ่ือพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบทางรังสี ไม่น้อยกว่า 6 สาขาที่มีความทันสมัย เพ่ือให้เป็นระบบมาตรฐานอ้างอิงสูงสุดของประเทศ ตาม
ระบบมาตรฐานสากล ISO 17025 และสนับสนุน แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ ของสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติหรือ มว.  และเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์มาตรวิทยารังสีของอาเซียน 
 

1.2 ผลผลิต  
      ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ  ระบบวัดรังสีโดยใช้สมาร์ตโฟน  คู่มือปฏิบัติงานประจ าห้องปฏิบัติการ
เซลล์พันธุศาสตร์ตามข้อก าหนด ISO 19238 และ ISO17099  ระบบวัดปริมาณรังสีอ้างอิงอัตโนมัติ  และดัชนี
บ่งชี้ทางชีวภาพในการวัดรังสี    
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ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:   จ านวนระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ 4 ระบบ   
  จ านวนระบบวัดรังสีโดยใช้สมาร์ตโฟน 1 ระบบ 
  จ านวนคู่มือปฏิบัติงานที่มีประจ าทุกจุดปฏิบัติการอย่างน้อย 2 จุด 
  จ านวนระบบวัดปริมาณรังสีอ้างอิงอัตโนมัติ 1 ระบบ 
  จ านวนดัชนีชวีภาพอย่างน้อย 1 ดัชนี  
  งานตีพิมพ์ทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

  มีการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างห้องปฏิบัติการที่มผีลการ
เปรียบเทียบแตกต่างไม่เกินร้อยละ 5   
  ร้อยละของการน าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 
  ระบบวัดปริมาณรังสีอ้างอิงอัตโนมัติใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นย า
โดยมีค่าความแตกต่างความแม่นย าไม่เกินร้อยละ 10   
ความใช้ได้ของวิธีใช้ได้แตกต่างจากวิธีมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 
  ความรวดเร็วในการวัดรวดเร็วมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
วิธีมาตรฐาน  
  

  
 

  โครงการแล้วเสร็จในก าหนด ๓ ปี  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

  การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เปูาหมายที่ร้อยละ ๘๕  
  

 

1.3 ผลลัพธ์ 
  1. ระบบวัดปริมาณรังสีของประเทศมีการพัฒนาในระดับปฐมภูมิ  
  2. การพัฒนารูปแบบการวัดรังสีโดยใช้สมาร์ตโฟน  
  3. มีการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบเครื่องมือวัดปริมาณรังสีอ้างอิงอัตโนมัติ  
  4. การระบุดัชนีชีวภาพในการวัดรังสีและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  
  5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย และให้บริการได้คุณภาพ  
1.4 ผลกระทบ 
  ด้านเศรษฐกิจ ระบบมาตรฐานทางการวัดรังสีของประเทศเป็นเครื่องประกันคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
ส่งออกซึ่งต้องผ่านการรับรองทางกัมมันตภาพรังสี และสามารลดการเสียดุลการค้ากับต่างประเทศด้านการสอบ
เทียบมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตรังสีกับต่างประเทศ และลดการจัดซื้อสารรังสีมาตรฐานที่ผ่านการรับรองเพ่ือ
น ามาใช้สอบเทียบเอง  
  ด้านพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย เนื่องจากมาตรวิทยาด้านรังสีเป็นระบบมาตรฐานที่สนับสนุนงานของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติโดยตรงในด้านการรักษาและสอบเทียบมาตรฐานทางการวัดรังสี จึงมีความส าคัญอย่าง
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ยิ่งต่อการพัฒนาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการทดลองวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารรังสีและการ
วัดจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าไม่มีการประกับคุณภาพโดยอ้างอิงกับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ (Traceability)  
  ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขการวัดระดับรังสีและค่าการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมการใช้สาร
กัมมันตรังสี และการใช้รังสีรักษาในด้านการแพทย์จะมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ปุวยรวมถึง
ประชาชนโดยทั่วไปเนื่องจากมีการใช้สารรังสีและการฉายรังสีที่มีการควบคุมปริมาณรังสีที่ถูกต้องและมีเครื่องวัดที่
ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน   
  ด้านสังคม มาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นนี้ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศและใช้เป็นตัวกลางในการสอบเทียบด้านความ
ถูกต้อง ปูองกันกรณีพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับหน่วยวัดและค่าปริมาณทางรังสีและผลการวัด เนื่องจากมีการ
อ้างอิงมาตรฐานที่อาจแตกต่างกันได้ในอนาคต   
  ด้านการศึกษาและพัฒนาของเยาวชนอาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติที่จะสร้างขึ้น จะสามารถรองรับการ
สนับสนุนการศึกษา วิจัย และการทดลอง รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง 
ๆทั้งในภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยารังสี   
  
 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม   
  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
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1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม   
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา  
จ านวนและคุณภาพวิธีปฏิบัติการและนวัตกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่ม
นักวิจัย นักศึกษา  

2. ภารกิจ พัฒนาระบบการวิจัย นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์มาตร
วิทยารังสีของอาเซียน  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงาน ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
 
- ตัวชี้วัด 

   
   
การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  

2. ภารกิจหน่วยงาน ๑. พัฒนากฎหมายและเสนแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานปรมาณู เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
๒. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณ ูให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัย 
และพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
๔. ประสานงาน และด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู 
๕. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน  
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3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที่ ระบุ 
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

2. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
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ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล ลาดยาว          
อ าเภอ จตุจักร          
จังหวัด กรุงเทพฯ         
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)          

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

            
            
             

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

            
            
            

 
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 
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ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
3. ด้านเศรษฐกิจ   

  
  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พื้นท่ีในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

  ทั่วประเทศและประเทศในสมาคมอาเซียน        
            

 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

            
            

 
1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มีห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  
  
  

อุปกรณ์และเครื่องมือบางชิ้นที่มี
ความจ าเพาะกับโครงการต้องมีการ
จัดหาเพิ่มเติม  
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2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

ประเทศไทยมีศักยภาพและความ
พร้อมเนื่องจากมีความหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา 

                     ไม่มี  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
ใช้พลังงานปรมาณู  

                     ไม่มี  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
ประเทศไทยมีศักยภาพและความ
พร้อมเนื่องจากมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนามาตรฐานด้านการวัดปริมาณ
รังสีด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ  
  

                     ไม่มี  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

                     ไม่มี  
  
  

                     ไม่มี  
  
  

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน หัวหน้าโครงการมีความเชี่ยวชาญในการจัดท าและบริหาร
โครงการ รวมทั้งด้านวิชาการที่เก่ียวข้อง การด าเนินโครงการนี้จะเป็นการขยายขอบข่ายงานมาตรวิทยารังสีให้
ครอบคลุมครบถ้วนตามมาตรฐานสากล         
             
         
ความส าเร็จที่ผ่านมา ด าเนินโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ด าเนินงานและร่วมบริหาร
ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล     
 
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์
และรังสีครอบคลุมทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ        
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ประสบการณ์  ทีมงานมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญสาขาที่รับผิดชอบ     
              
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
 มีแผนงานและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมและบริหารโครงการครอบคลุมครบถ้วน  
            
            
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
 มีการควบคุมตามหลักปฏิบัติราชการ       
            
            
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
 มีระบบประเมินผลสอดคล้องกับค่าเปูาหมายและผลด าเนินงาน    
            
            
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
            
            
            
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
 มีทั้งเครื่องมือที่มีแล้วในห้องปฏิบัติการเดิมและบางส่วนต้องจัดหาใหม่    
            
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
 มีการเตรียมการตามระเบียบพัสดุ        
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2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
 แผนงานและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมและบริหารโครงการครอบคลุมครบถ้วน  
            
            
 
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
 มีการควบคุมตามหลักปฏิบัติราชการ       
            
            
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
 มีระบบประเมินผลสอดคล้องกับค่าเปูาหมายและผลด าเนินงาน    
            
            
 

ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 



15 
 

ระบ ุ  
  
  
 

2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้ามี) 

 

ระบ ุ      
  
 

ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

การพัฒนาระบบวดัปริมาณรังสี
มาตรฐานปฐมภมูิของประเทศ 

3 ป ี 2560 2562    

การศึกษาตัวช้ีวัดทางชีวภาพใน
การตรวจวดัปรมิาณรังส ี

3 ป ี 2560 2562    

การศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการวัดรังสี
ทางชีวภาพ 

3 ป ี 2560 2562    

การพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์
ประกอบเครื่องมือวัดปริมาณรังสี
อ้างอิงอัตโนมัต ิ

2 ป ี 2560 2561    

การพัฒนาเทคนิคการวดัปรมิาณ
รังสีและแอปลิเคชันโดยใช้สมาร์ต
โฟน 

2 ป ี 2560 2561    

       

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นายวิทิต ผึ่งกัน   
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1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

 

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ   นายวิทิต ผึ่งกัน  
 
ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
มีการควบคุมตามหลักปฏิบัติราชการ 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

การพัฒนาระบบวดัปริมาณรังสี
มาตรฐานปฐมภมูิของประเทศ 

2560 2562 7,520,600   

การศึกษาตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการ
ตรวจวัดปริมาณรังส ี

2560 2562 1,970,000   

การศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการวัดรังสทีาง
ชีวภาพ 

2560 2562 5,933,000   

การพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์
ประกอบเครื่องมือวัดปริมาณรังสี
อ้างอิงอัตโนมัต ิ

2560 2561 900,000   

การพัฒนาเทคนิคการวดัปรมิาณรงัสี
และแอปลเิคชันโดยใช้สมารต์โฟน 

2560 2561 2,000,000   
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ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

       
       
       

 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 
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โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
     
     
     
     

 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

  
  
  

  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

  
  
  

  
  
  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  
    

  
  
  

  
  
  

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

  
  
  
 

  
  
  

5. เทคโนโลยี     
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   (Technology)   
  
 

  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

  
  
  
  
 

  
  
  
  

 
2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
  
  
  
 
ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ 
โครงการมาตรวิทยาทางรังสี 
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

1.ความเป็นมาของโครงการ 
 เนื่องจากความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสี เป็นสิ่งที่ส าคัญของกระบวนการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ รังสี และการใช้สารกัมมันตรังสี หรือสารเภสัชรังสีในกิจการแพทย์ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการวัดรังสี และปรับปรุงให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีความทันสมัย 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติซึ่งรับผิดชอบในด้านกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ต้นก าเนิดรังสีทั้งของ
ผู้ใช้รังสีและในการการปูองกันอันตรายจากรังสีส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ
2504และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 โดยมอบหมายให้ กลุ่มงานมาตรฐานการวัดรังสี
และกัมมันตภาพรังสี ซึ่งสังกัดส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศการบ ารุงรักษามาตรฐาน การศึกษา
พัฒนา การสอบเทียบ การออกใบรับรอง และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีจึงได้ขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตรังสีขึ้น ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบวัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติเพ่ือด าเนินงานทางด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้สอดคล้อง
และสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู 
 ในปัจจุบันนี้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการปูองกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความส าเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ตามข้อก าหนดของ สมอ. ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ตาม มอก. 17025   
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2553 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน 
นอกเหนือจากมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีที่ได้จัดตั้งขึ้นดังกล่าวแล้ว  ปส. ยังได้เพียรพยายามจัดหาและรักษา
มาตรฐานด้านการวัดปริมาณสารเภสัชรังสี เช่น สารเภสัชไอโอดีน-131 และ เทคนิเชียม-99เอ็ม ที่ใช้ในงาน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสถานพยาบาลระดับศูนย์มะเร็ง และมหาวิยาลัยใหญ่ๆ รวมถึงมาตรฐานของสารเภสัช
รังสีชนิดต่างๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดที่ใช้ในด้านรังสีเพ่ือการตรวจวินิจฉัย
และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อน าพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยในกิจการ
ต่างๆ 
 มาตรวิทยารังสีก่อไอออน ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้พัฒนาขึ้นนี้ จัดเป็นสาขาหนึ่ง ของเครือข่าย
ของระบบมาตรวิทยาของประเทศโดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นแม่ข่าย ผ่านทางการท าความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือผลักดันระบบมาตรวิทยาของประเทศ ให้มีความทัดเทียมและเสมอภาคในการค้าขายติดต่อกับ
ต่างประเทศ และส านักงานฯ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศในการเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการวัดทางรังสีก่อไอออน กับนานาประเทศ รวมถึงการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานสูงสุดในระดับปฐมภูมิ 
(Designated NMI in Ionizing Radiation) อันเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ ซึ่ง ปส. ยังได้เข้าเป็น
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สมาชิกสามัญ ขององค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (APMP) ตาม มว. 
และมีข้อมูลดังกล่าวแสดงเผยแพร่ ไว้ในฐานข้อมูลของ BIPM 
 ในอนาคตประเทศไทย จ าเป็นต้องน าเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงาน
ทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟูาทดแทนการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่างๆ ดังนั้นการมีระบบวัดเกี่ยวข้อง
กับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุด  เพ่ือ
ปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
การส ารวจสถานที่ก่อสร้าง และข้อมูลด้านผลกระทบทางรังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
และประชาชน โดยรอบสถานที่ก่อสร้างโรงงานเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงานในทุกๆ 
ขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต อย่างมีมาตรฐาน
และความถูกต้องสูงสุด 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุด การ
พัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศจึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องตาม มอก.17025 เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองได้ในอนาคต 
 

2. ความส าคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  

ปัจจุบันส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการปูองกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความส าเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ตามข้อก าหนดของ สมอ. ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ตาม มอก. 17025   
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2553 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน 
นอกเหนือจากมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีที่ได้จัดตั้งขึ้นดังกล่าวแล้ว แต่การบริการยังไม่พอเพียงกับความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  ปส. จึงได้เพียรพยายามจัดหาและรักษามาตรฐานด้านการวัดปริมาณสารเภสัชรังสี 
เช่น สารเภสัชไอโอดีน-131 และ เทคนิเชียม-99เอ็ม ที่ใช้ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสถานพยาบาลระดับ
ศูนย์มะเร็ง และมหาวิยาลัยใหญ่ๆ รวมถึงมาตรฐานของสารเภสัชรังสีชนิดต่างๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสอบ
เทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดที่ใช้ในด้านรังสีเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพ่ือน าพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยด้วย  ดังนั้น เพ่ือปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิด
จากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี การมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และ
สามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุดจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการสอบเทียบกับต่างประเทศ  การมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุด  เพ่ือปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล 
และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี การส ารวจสถานที่ก่อสร้าง และข้อมูลด้าน
ผลกระทบทางรังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน โดยรอบสถานที่ก่อสร้าง
โรงงานเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนการปลดปล่อยสาร
กัมมันตรังสีสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต อย่างมีมาตรฐานและความถูกต้องสูงสุด 
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ชุดค าถาม ก-จ 
   

ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  ()   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  เพ่ือสร้าง พัฒนาและยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี 

ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสีให้เป็นระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด เพ่ือ
เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสี 
เป็นศูนย์ปฏิบัติเพ่ือการกลางในการสอบเทียบและรับรองมาตรรังสี 

  

ก 1.2 กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
   หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ทางอุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตร 

และศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย สนองตอบรับ 
  ต้องการให้ประเทศไทยมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับ

ได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุดครอบคลุมทุกพิสัย
การใช้งานในประเทศ 

  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เปิดรับฟัง
ข้อคิดเห็นและชี้แจงเมื่อมีการสอบถาม 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   แบบสอบถาม   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเปูาหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

  ไม่มี ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

- 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  (  )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

 
  

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มี

ประสบการณ์และความช านาญในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ 
 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

  หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
  ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกันหัวหน้าโครงการมีความเชี่ยวชาญใน

การจัดท าและบริหารโครงการ รวมทั้งด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินโครงการนี้
จะเป็นการขยายขอบข่ายงานมาตรวิทยารังสีให้ครอบคลุมครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    
ค าถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  

  (  )    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   

ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
  ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณ Air Kermaระบบวัดปริมาณ

รังสีประจ าตัวบุคคลแบบ OSL  ผลทดสอบการวัดปริมาณรังสีในห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการวัดรังสี  ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบกับหน่วยงานมาตรฐานระดับปฐม
ภูมิในต่างประเทศ  มีการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิตาม
มาตรฐานสากล  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดด้านกัมมันตภาพรังสีและ
วัสดุอ้างอิง  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ 

  

  
 

  
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนที่ผ่านการรับรองและอ้างอิงได้  ตาม
ข้อก าหนดของ ISO/IEC 17025  การให้บริการสอบเทียบและสอบย้อนกลับ
เครื่องมือวัดทางรังสีที่เป็นมาตรฐานสากล  มีการทดสอบการวัดปริมาณรังสีใน
ห้องปฏิบัติการส าหรับการวัดรังสี 

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  

                                     - 
  

       
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
                                       -   
      

ค าถาม ข 2 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่  

การมีส่วนร่วม  

  (  )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 

การมีส่วนร่วม  
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  ผลแบบสอบถามผู้เข้ารับบริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือเห็นปัญหาและ
ต้องการให้มีการพัฒนาและขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมทุกพิสัยที่มี
การใช้ประโยชน์ในประเทศ 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  แบบสอบถาม   

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ

โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

  
มี ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดเป็นประจ าทุกปี 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ ความเสมอ 

                                   - ภาค  
ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร ความเสมอ 

  
                                 - 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร นิติธรรม 
                                   - 

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ   
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  

  (  )    มี      (  )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น  รับผิดรับชอบ 
  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  ()    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  ประเทศไทยมีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิที่จัดท าและพัฒนามีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับนานาชาติที่มมีีความแม่นย าเที่ยงตรงและทันสมัย อาคารปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ก่อสร้างข้ึนใหม่ มีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานที่อยู่ในระดับ
สูงสุดในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีอาเซียน 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

  การเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอาคาร
ที่ก าลังท าการก่อสร้างมีต้นทุนจากการที่ไม่สามารถให้บริการได้ในระหว่าง
ด าเนินการขนย้าย อีกทั้งมีความเสี่ยงด้านความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องมือ
ระหว่างขนย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



27 
 

ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  (   )    ใช้     ()   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการ 

  

                                        - 
 
 

  

 ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค 1.2 ระบุความส าคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 
ของความคุ้มค่า 

  

                                      - 
 

  

     
     

ค าถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
ค าถาม ง 1 มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ()    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

  ตามฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ   
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ค าถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   
  ()    มี    (   )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้   
ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 

  ตามฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 

  

     

ค าถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่ 

 รับผิดรับ
ชอบ  

  ()    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการปูองกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

  

มีการติดตามตรวจสอบภายใน การด าเนินงานเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  (  )    มี    ()   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
     

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

     
ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี

ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 
 รับผิดรับ

ชอบ  
  (  )   ใช่    ()   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
    

 
 

  

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    ()   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้า
เกิดข้ึนจะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

    
 
 
 
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
    

 
 
 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  (   )    มี    ()   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
     

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
      

  
  
   



 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสี    
ในระดับปฐมภูมิ 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
 
 
 

ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเปูาหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ   
      
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     
ค. ระยะเวลาด าเนินการ  5 ปี  เริ่มต้น 2560  สิ้นสุด 2564   
ง. งบประมาณ  20,152,000  (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
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ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ   ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศปั จจุบันอยู่ ในระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Standard) ซึ่งมีขีดจ ากัดในด้านการพัฒนาและความถูกต้องแม่นย า ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนา
ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ เพ่ือให้สอดคล้องกับการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จะก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2561 ที่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบ
มาตรวิทยารังสีของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพด้านการวัด
และการสอบเทียบด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตามมาตรฐานสากล ทั้งทาง
การแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร และการศึกษาวิจัย รวมถึงสอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัด
รังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต โดยมีเปูาหมายสูงสุดใน
การเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีประเทศใดที่มี
ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ 
 
1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
ประเทศไทย จ าเป็นต้องน าเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกและการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร และการศึกษาวิจัย ดังนั้น การมีระบบวัดเกี่ยวข้อง
กับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุด  เพ่ือ
ปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
เนื่องจากในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิจ าเป็นต้องมีเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ เพ่ือเป็นการเตรียมการ
ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อเครื่องมือ
มาตรฐานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุประสงค์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิใน
โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ก าลังด าเนินการ 
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ  หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ทาง
อุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตร และศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ  -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ -  
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1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบุ  จัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิและระบบการวัดที่
จ าเป็นเพ่ือให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานในประเทศ รวมถึงการบริหารงานเพ่ือรักษาและพัฒนาระบบตาม
มาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการส่งเสริมการรักษาระบบรับรองคุณภาพและการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้รับบริการ   
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเปูาหมาย  หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ทางอุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตร และ
ศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย  ประมาณ ๔๐๐ ราย  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย  กทม.  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเปูาหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)  สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่ม
นักวิจัย นักศึกษา โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆซึ่งใช้ในการวัดปริมาณสารรังสีที่ใช้กับผู้ปุวย  หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ทางอุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตร และศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ  
 
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
ปัจจุบันส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การปูองกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความส าเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตาม
ข้อก าหนดของ สมอ. ส าหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ตาม มอก. 17025   เพ่ือให้เป็น
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน เพ่ือปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล 
และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี การมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิง
หรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ
กับต่างประเทศ เนื่องจากในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิจ าเป็นต้องมีเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ เพ่ือเป็น
การเตรียมการในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องมือมาตรฐานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุประสงค์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิใน
โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ก าลังด าเนินการ   
 
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายโครงการ 
ประเทศไทยมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย า
และความถูกต้องสูงสุดครอบคลุมทุกพิสัยการใช้งานในประเทศ   
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2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ  -  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ -  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ    
  ภาคเอกชน ระบุ หน่วยงานเอกชนที่ขอรับบริการ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเอกชน  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ หน่วยงานรฐัที่ขอรับบริการ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีของรัฐ มหาวิทยาลัย  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.  หน่วยงานภาคเอกชนและรัฐที่ขอรับบริการ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  
 

  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและชี้แจงเมื่อมี
การสอบถาม  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.  สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเอกชนและภาครัฐ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ขอรับบริการจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสี   

  เปิดให้ลงทะเบียนตามช่องทางที่ก าหนด  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): ๓.  มหาวิทยาลัย  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ขอรับบริการและขอความร่วมมือด้านวิจัย  
  

  ให้บริการตามร้องขอหากไม่กระทบงานหลัก  
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5.  กลุ่มนักวิจัย  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ขอรับบริการและขอความร่วมมือด้านวิจัย  
  

  ให้บริการตามร้องขอหากไม่กระทบงานหลัก  
  

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
โครงการไม่ก่อผลกระทบทางจริยธรรม  
 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
เป็นการจัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิและระบบการวัดที่
จ าเป็นเพื่อให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานในประเทศ รวมถึงการบริหารงานเพ่ือรักษาและพัฒนาระบบตาม
มาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการส่งเสริมการรักษาระบบรับรองคุณภาพและการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้รับบริการ เพ่ือประโยชน์แกส่ถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
และรังสี กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา โดยไม่มีการแบ่งแยก   
 

ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
เพ่ือสร้าง พัฒนาและยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ของห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบทางรังสีให้เป็นระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด ทัดเทียมกับนานาประเทศ  เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางมาตร
วิทยารังสีและสารกัมมันตรังสีของประเทศสนับสนุนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประเทศใน
การอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต   เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบ
เทียบและรับรองเครื่องมือวัดปริมาณรังสี เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี เครื่องส ารวจรังสี มาตรรังสีแบบพกพา ที่ใช้
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการเปรียบเทียบ
มาตรฐานระหว่างกันส าหรับห้องปฏิบัติการทางรังสีต่างๆภายในประเทศปูองกันกรณีพิพาทเมื่อมีการพิสูจน์ผลการ
วัดรังสีในทางศาล  เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์มาตรวิทยารังสีของอาเซียน 
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1.2 ผลผลิต  
      ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณ Air Kerma  ระบบวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลแบบ 
OSL  ผลทดสอบการวัดปริมาณรังสีในห้องปฏิบัติการส าหรับการวัดรังสี  ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบกับ
หน่วยงานมาตรฐานระดับปฐมภูมิในต่างประเทศ  มีการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิตาม
มาตรฐานสากล  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง  ระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ    
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:   จ านวนระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ 1 ระบบ   
  จ านวนระบบวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลแบบ OSL 1 ระบบ 
  จ านวนระบบวัดด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิงอย่างน้อย 1 
ระบบ 
  จ านวนระบบวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ อย่างน้อย 1 ระบบ 
  จ านวนห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนที่ผ่านการ
รับรองและอ้างอิงได้    ตามข้อก าหนดของ ISO/IEC 17025 อย่าง
น้อย 9 ห้องปฏิบัติการ  
    

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

  ร้อยละความส าเร็จการทดสอบการวัดปริมาณรังสีใน
ห้องปฏิบัติการส าหรับการวัดรังสีร้อยละ 80   
  ร้อยละความส าเร็จการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับหน่วยงาน
มาตรฐานระดับปฐมภูมิในต่างประเทศร้อยละ 80 
  ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิร้อยละ 80   
สามารถน าผลการสอบเทียบไปอ้างอิงและเปรียบเทียบกับผลการวัด
ของต่างประเทศได้โดยผลการเปรียบเทียบแตกต่างไม่เกินร้อยละ 5 
  ร้อยละความส าเร็จการทดสอบการวัดปริมาณรังสีใน
ห้องปฏิบัติการส าหรับการวัดรังสีร้อยละ 80  
  

ตัวชี้วัดด้านเวลา  
 

  โครงการแล้วเสร็จในก าหนด 5 ปี  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

  การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เปูาหมายที่ร้อยละ 90  
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1.3 ผลลัพธ์ 
  1. มีห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนที่ผ่านการรับรองและอ้างอิงได้  ตามข้อก าหนดของ ISO/IEC 
17025  
  2. การให้บริการสอบเทียบและสอบย้อนกลับเครื่องมือวัดทางรังสีที่เป็นมาตรฐานสากล  
  3. มีมีการทดสอบการวัดปริมาณรังสีในห้องปฏิบัติการส าหรับการวัดรังสี  
 
1.4 ผลกระทบ 
  ด้านเศรษฐกิจ ระบบมาตรฐานทางการวัดรังสีของประเทศเป็นเครื่องประกันคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
ส่งออกซึ่งต้องผ่านการรับรองทางกัมมันตภาพรังสี และสามารลดการเสียดุลการค้ากับต่างประเทศด้านการสอบ
เทียบมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตรังสีกับต่างประเทศ และลดการจัดซื้อสารรังสีมาตรฐานที่ผ่ านการรับรองเพ่ือ
น ามาใช้สอบเทียบเอง  
  ด้านพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย เนื่องจากมาตรวิทยาด้านรังสีเป็นระบบมาตรฐานที่สนับสนุนงานของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติโดยตรงในด้านการรักษาและสอบเทียบมาตรฐานทางการวัดรังสี จึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการทดลองวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารรังสีและการ
วัดจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้าไม่มีการประกับคุณภาพโดยอ้างอิงกับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ (Traceability)  
  ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขการวัดระดับรังสีและค่าการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมการใช้สาร
กัมมันตรังสี และการใช้รังสีรักษาในด้านการแพทย์จะมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ปุวยรวมถึง
ประชาชนโดยทั่วไปเนื่องจากมีการใช้สารรังสีและการฉายรังสีที่มีการควบคุมปริมาณรังสีที่ถูกต้องและมีเครื่องวัดที่
ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน   
  ด้านสังคม มาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นนี้ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศและใช้เป็นตัวกลางในการสอบเทียบด้านความ
ถูกต้อง ปูองกันกรณีพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับหน่วยวัดและค่าปริมาณทางรังสีและผลการวัด เนื่องจากมีการ
อ้างอิงมาตรฐานที่อาจแตกต่างกันได้ในอนาคต   
  ด้านการศึกษาและพัฒนาของเยาวชนอาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติที่จะสร้างขึ้น จะสามารถรองรับการ
สนับสนุนการศึกษา วิจัย และการทดลอง รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง 
ๆทั้งในภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยารังสี   
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ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม   
  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ระดับกระทรวง ระบุ 
1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม   
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา  
จ านวนและคุณภาพวิธีปฏิบัติการและนวัตกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่ม
นักวิจัย นักศึกษา  

2. ภารกิจ พัฒนาระบบการวิจัย นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์มาตร
วิทยารังสีของอาเซียน  
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3. อ่ืนๆ  
 

  
  

1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงาน ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
 
- ตัวชี้วัด 

   
   
การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  

2. ภารกิจหน่วยงาน ๑. พัฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 
๒. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัย 
และพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
๔. ประสานงาน และด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู 
๕. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน  
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 

1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 
ระดับพื้นที่ ระบุ 

1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 
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2. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
 

ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
 

ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล ลาดยาว          
อ าเภอ จตุจักร          
จังหวัด กรุงเทพฯ         
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)          
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1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 
            
            
            
            

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

            
            
            
            

 
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

  
  
  

  
  
  

 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
3. ด้านเศรษฐกิจ   

  
  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 
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1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พื้นท่ีในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

  ทั่วประเทศและประเทศในสมาคมอาเซียน        
            

 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

            
            

 
1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มีห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

อุปกรณ์และเครื่องมือบางชิ้นที่มี
ความจ าเพาะกับโครงการต้องมีการ
จัดหาเพิ่มเติม  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

ประเทศไทยมีศักยภาพและความ
พร้อมเนื่องจากมีความหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา 

                     ไม่มี  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
ใช้พลังงานปรมาณู  

                     ไม่มี  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
ประเทศไทยมีศักยภาพและความ
พร้อมเนื่องจากมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนามาตรฐานด้านการวัดปริมาณ
รังสีด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ  
  

                     ไม่มี  
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5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

                     ไม่มี  
  
  

                     ไม่มี  
  
  

 
 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน หัวหน้าโครงการมีความเชี่ยวชาญในการจัดท าและบริหาร
โครงการ รวมทั้งด้านวิชาการที่เก่ียวข้อง การด าเนินโครงการนี้จะเป็นการขยายขอบข่ายงานมาตรวิทยารังสีให้
ครอบคลุมครบถ้วนตามมาตรฐานสากล         
             
         
ความส าเร็จที่ผ่านมา ด าเนินโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ด าเนินงานและร่วม
บริหารห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล     
 
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์
และรังสี             
         
ประสบการณ์  ทีมงานมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญสาขาที่รับผิดชอบ     
              
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
 มีแผนงานและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมและบริหารโครงการครอบคลุมครบถ้วน  
            
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
 มีการควบคุมตามหลักปฏิบัติราชการ       
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2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
 มีระบบประเมินผลสอดคล้องกับค่าเปูาหมายและผลด าเนินงาน    
            
            
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
            
            
            
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
 มีทั้งเครื่องมือที่มีแล้วในห้องปฏิบัติการเดิมและบางส่วนต้องจัดหาใหม่    
            
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
 มีการเตรียมการตามระเบียบพัสดุ        
            
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
 แผนงานและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมและบริหารโครงการครอบคลุมครบถ้วน  
            
            
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
 มีการควบคุมตามหลักปฏิบัติราชการ       
            
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
 มีระบบประเมินผลสอดคล้องกับค่าเปูาหมายและผลด าเนินงาน    
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ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้ามี) 

 
ระบ ุ      
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ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

จัดท าแบบหัววัดรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูม ิ

3 เดือน ต.ค. 
2559 

ธ.ค. 
2559 

   

จัดสร้างหัววัดรังสมีาตรฐานปฐม
ภูม ิ

9 เดือน ม.ค. 
2560 

ก.ย. 
2560 

   

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือ
วัดปริมาณรังสีแบบ OSL ตรวจรับ
และทดสอบระบบ 

6 เดือน ต.ค. 
2559 

ม.ค. 
2560 

   

จัดท าขั้นตอนการด าเนินการ
ทดสอบความช านาญ 

2 เดือน เม.ย. 
2560 

พ.ค. 
2560 

   

ทดสอบความช านาญกับหน่วยงาน
ผู้ให้บริการวัดปรมิาณรังสี
ประจ าตัวบุคคล 

4 เดือน มิ.ย. 
2560 

ก.ย. 
2560 

   

จัดเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบ
มาตรฐาน ส าหรบัห้องปฏิบัติการ 
11 ห้อง 

6 เดือน ต.ค. 
2559 

มี.ค. 
2560 

   

จัดท าข้อก าหนดและคู่มือคณุภาพ 
ISO 17025 และ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับห้องปฏิบตัิการ
สอบเทียบ 

9 เดือน ม.ค. 
2560 

ก.ย. 
2560 

   

อบรมบุคลากรด้าน ISO 6 เดือน ต.ค. 
2559 

มี.ค. 
2560 

   

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวดัปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภมู ิ

ครั้งละ 4 
วัน 

ติดต่อกัน 5 

ม.ค. 
2560 

ม.ค. 
2564 
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ปี 
จัดท าแผนส าหรับรองรับอาคาร
ห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และ
รังส ี

12 เดือน ต.ค. 
2559 

ก.ย. 
2560 

   

จัดท าแผนดา้นการเคลื่อนย้าย
เครื่องมือและอุปกรณด์้าน
วิทยาศาสตร ์

12 เดือน ต.ค. 
2559 

ก.ย. 
2560 

   

จัดท าแผนดา้นการติดตั้ง การจดั
วาง และการจดัหาเครื่องมือ 

12 เดือน ต.ค. 
2559 

ก.ย. 
2560 

   

จัดท าแผนระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการ 

12 เดือน ต.ค. 
2559 

ก.ย. 
2560 

   

จัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ี
จ าเป็นส าหรับระบบวัดปริมาณ
รังสีมาตรฐานปฐมภูม ิ

4 เดือน ต.ค. 
2560 

ม.ค. 
2561 

   

ด าเนินการทดสอบการวัดปรมิาณ
รังสีในห้องปฏิบัติการส าหรับการ
วัดรังสีแกมม่าและรังสเีอกซ ์

8 เดือน มี.ค. 
2561 

ก.ย. 
2561 

   

จัดสัมมนาโครงการเพื่อเผยแพร่
ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการ
วัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 

4 เดือน ต.ค. 
2560 

ม.ค. 
2561 

   

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการและเผยแพร่งานวิจยั 

8 เดือน ก.พ. 
2561 

ก.ย. 
2561 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
ส าหรับรังสีรักษา 

4 เดือน ต.ค. 
2560 

ม.ค. 
2561 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์
และอิเลคตรอนพลังงานสูงจาก
เครื่องเร่งอนุภาค 

4 เดือน ก.พ. 
2561 

พ.ค. 
2561 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์
พลังงานต่ า 

4 เดือน มิ.ย. 
2561 

ก.ย. 
2561 

   

พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูม ิ

3 ป ี ต.ค. 
2560 

ก.ย. 
2563 

   

เปรียบเทยีบผลการทดสอบกับ
หน่วยงานมาตรฐานทางรังสีระดับ
ปฐมภูมิในต่างประเทศ 

6 เดือน ต.ค. 
2561 

มี.ค. 
2562 

   

ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 6 เดือน เม.ย. 
2562 

ก.ย. 
2562 
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จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
ส าหรับการปูองกันอันตรายจาก
รังส ี

3 เดือน ต.ค. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
ส าหรับปริมาณรังสีสูงใน
อุตสาหกรรม 

3 เดือน ม.ค. 
2562 

มี.ค. 
2562 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์
พลังงานสูง 

3 เดือน เม.ย. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีบตีา 

3 เดือน ก.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
ในสิ่งแวดล้อม 

4 เดือน ต.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสี
นิวตรอน 

4 เดือน ก.พ. 
2562 

พ.ค. 
2562 

   

พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ด้านกัมมันตภาพรังสีและวสัดุ
อ้างอิง และห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทาง
ชีวภาพ 

12 เดือน ต.ค. 
2563 

ก.ย. 
2564 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมดิ้านกัมมันตภาพรังสีและ
วัสดุอ้างอิง 

6 เดือน ต.ค. 
2563 

มี.ค. 
2564 

   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นายวิทิต ผึ่งกัน   
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1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

จัดท าแบบและจัดสร้างหัววัดรังสี
มาตรฐานปฐมภมู ิ

ต.ค. 
2559 

ก.ย. 
2560 

7,500,000   

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือวดั
ปริมาณรังสีแบบ OSL ตรวจรับและ
ทดสอบระบบ 

ต.ค. 
2559 

ม.ค. 
2560 

9,652,000   

จัดท าขั้นตอนการด าเนินการทดสอบ
ความช านาญและทดสอบความ
ช านาญกับหน่วยงานผู้ให้บริการวดั
ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 

เม.ย. 
2560 

ก.ย. 
2560 

10,000   

จัดเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบ
มาตรฐาน ส าหรบัห้องปฏิบัติการ 
11 ห้อง 

ต.ค. 
2559 

มี.ค. 
2560 

1,379,950   

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวดัปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภมู ิ

ม.ค. 
2560 

ม.ค. 
2564 

242,350   

จัดท าแผนส าหรับรองรับอาคาร
ห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังส ี

ต.ค. 
2559 

ก.ย. 
2560 

1,367,700   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีแกมมาส าหรับ
รังสีรักษา 

ต.ค. 
2560 

ม.ค. 
25
61 

65,000,00
0 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีเอกซ์และ
อิเลคตรอนพลังงานสูงจากเครื่องเร่ง
อนุภาค 

ก.พ. 
2561 

พ.ค. 
25
61 

70,000,00
0 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีเอกซ์พลังงาน
ต่ า 

มิ.ย. 
2561 

ก.ย. 
25
61 

21,000,00
0 

  

พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูม ิ

ต.ค. 
2560 

ก.ย. 
25
63 

1,800,000   

เปรียบเทยีบผลการทดสอบกับ
หน่วยงานมาตรฐานทางรังสีระดับ
ปฐมภูมิในต่างประเทศ 

ต.ค. 
2561 

มี.ค. 
25
62 

1,000,000   

ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เม.ย. ก.ย. 1,000,000   
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ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ   นายวิทิต ผึ่งกัน 
  

2562 25
62 

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีแกมมาส าหรับ
การปูองกันอันตรายจากรังส ี

ต.ค. 
2561 

ธ.ค. 
25
61 

35,000,00
0 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีแกมมาส าหรับ
ปริมาณรังสสีูงในอุตสาหกรรม 

ม.ค. 
2562 

มี.ค. 
25
62 

20,000,00
0 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีเอกซ์พลังงาน
สูง 

เม.ย. 
2562 

มิ.ย. 
25
62 

27,000,00
0 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีบีตา 

ก.ค. 
2562 

ก.ย. 
25
62 

25,000,00
0 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีแกมมาใน
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 
2562 

ม.ค. 
25
63 

27,000,00
0 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิการวดัปริมาณรังสีนิวตรอน 

ก.พ. 
2562 

พ.ค. 
25
62 

58,000,00
0 

  

พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้าน
กัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง และ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีทางชีวภาพ 

ต.ค. 
2563 

ก.ย. 
25
64 

4,600,000   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐม
ภูมิด้านกมัมันตภาพรังสีและวสัดุ
อ้างอิง 

ต.ค. 
2563 

มี.ค. 
25
64 

50,000,00
0 
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ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
มีการควบคุมตามหลักปฏิบัติราชการ 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ 
 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

       
       

 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 
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โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
     
     
     
     

 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

  
  
  

  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

  
  
  

  
  
  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  
    

  
  
  

  
  
  

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 
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5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

  
  
  
 

  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

  
  
  
  
 

  
  
  
  

 
2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
  
  
  
 
ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



24 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

1.ความเป็นมาของโครงการ 
 ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทุติยภูมิ กลุ่มมาตรฐานการวัดรังสีและ
กัมมันตภาพรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่ วไป 
ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้พัฒนามาเป็นล าดับจนประสบความส าเร็จและผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ตามข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสีตาม มอก. 17025 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2553 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 
2558 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติยังได้รับงบประมาณจ านวน 518 ล้านบาทเพ่ือก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี (ชื่อเดิมอาคารมาตรวิทยารังสี) โดยผูกพันงบประมาณระหว่างปี 2558 - 2561 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารฯ 
 ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศปัจจุบันอยู่ในระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) ซึ่งมี
ขีดจ ากัดในด้านการพัฒนาและความถูกต้องแม่นย า ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ของประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ เพ่ือให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่จะก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2561 ที่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของ
ประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพด้านการวัดและการสอบเทียบ
ด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตามมาตรฐานสากล ทั้งทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรม เกษตร และการศึกษาวิจัย รวมถึงสอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีที่
ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ เพื่อการพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต โดยมีเปูาหมายสูงสุดในการ
เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีประเทศใดที่มี
ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ 
 ปัจจัยที่สนับสนุนความส าเร็จของโครงการมีหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิเช่น การได้รับความสนับสนุน
ช่วยเหลือทางเทคนิคและทางวิชาการผ่าน Asia Pacific Metrology Programme (APMP) ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกอยู่และมีการประชุมเป็นประจ าทุกปี การได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปผ่านโครงการ 
INSC TH 3.01/13 ในหัวข้อ Ionizing Radiation Metrology ในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ให้อยู่ในระดับปฐมภูมิ ผ่านการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การให้ค าแนะน า และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
นอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการระบบการปูองกันทางกายภาพ (Physical Protection System) ของอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA) เพ่ือปูองกันการ
โจรกรรมและการก่อการร้ายกับต้นก าเนิดรังสีที่อยู่ในอาคารฯ 
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 เนื่องจากในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิจ าเป็นต้องมีเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ เพ่ือเป็นการ
เตรียมการในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องมือมาตรฐานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุประสงค์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐม
ภูมิในโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ก าลังด าเนินการ 
 

2. ความส าคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  

ประเทศไทย จ าเป็นต้องน าเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกและการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร และการศึกษาวิจัย ดังนั้น การมีระบบวัด
เกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้อง
สูงสุด  เพ่ือปูองกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล และมีความส าคัญต่อระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางรังสี เนื่องจากในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิจ าเป็นต้องมีเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นการ
เตรียมการในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องมือมาตรฐานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุประสงค์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐม
ภูมิในโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ก าลังด าเนินการ 
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ชุดค าถาม ก-จ 
   

ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  ()   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  เพ่ือสร้าง พัฒนาและยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี 

ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสีให้เป็นระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด เพ่ือ
เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสี 
เป็นศูนย์ปฏิบัติเพ่ือการกลางในการสอบเทียบและรับรองมาตรรังสี 

  

ก 1.2 กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
   หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู ทางอุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตร 

และศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย สนองตอบรับ 
  ต้องการให้ประเทศไทยมีระบบวัดเกี่ยวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิงหรือสอบกลับ

ได้ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นย าและความถูกต้องสูงสุดครอบคลุมทุกพิสัย
การใช้งานในประเทศ 

  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เปิดรับฟัง
ข้อคิดเห็นและชี้แจงเมื่อมีการสอบถาม 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   แบบสอบถาม   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเปูาหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

  ไม่มี ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

- 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  (  )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

 
  

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มี

ประสบการณ์และความช านาญในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ 
 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

  หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
  ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกันหัวหน้าโครงการมีความเชี่ยวชาญใน

การจัดท าและบริหารโครงการ รวมทั้งด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินโครงการนี้
จะเป็นการขยายขอบข่ายงานมาตรวิทยารังสีให้ครอบคลุมครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    
ค าถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  

  (  )    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   

ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
  ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณ Air Kermaระบบวัดปริมาณ

รังสีประจ าตัวบุคคลแบบ OSL  ผลทดสอบการวัดปริมาณรังสีในห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการวัดรังสี  ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบกับหน่วยงานมาตรฐานระดับปฐม
ภูมิในต่างประเทศ  มีการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิตาม
มาตรฐานสากล  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดด้านกัมมันตภาพรังสีและ
วัสดุอ้างอิง  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ 

  

  
 

  
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีก่อไอออนที่ผ่านการรับรองและอ้างอิงได้  ตาม
ข้อก าหนดของ ISO/IEC 17025  การให้บริการสอบเทียบและสอบย้อนกลับ
เครื่องมือวัดทางรังสีที่เป็นมาตรฐานสากล  มีการทดสอบการวัดปริมาณรังสีใน
ห้องปฏิบัติการส าหรับการวัดรังสี 

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  

                                     - 
  

       
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
                                       -   
      

ค าถาม ข 2 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่  

การมีส่วนร่วม  

  (  )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 

การมีส่วนร่วม  
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  ผลแบบสอบถามผู้เข้ารับบริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือเห็นปัญหาและ
ต้องการให้มีการพัฒนาและขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมทุกพิสัยที่มี
การใช้ประโยชน์ในประเทศ 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  แบบสอบถาม   

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ

โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

  
มี ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดเป็นประจ าทุกปี 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ ความเสมอ 

                                   - ภาค  
ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร ความเสมอ 

  
                                 - 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร นิติธรรม 
                                   - 

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ   
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  

  (  )    มี      (  )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น  รับผิดรับชอบ 
  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  ()    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  ประเทศไทยมีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิที่จัดท าและพัฒนามีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับนานาชาติที่มมีีความแม่นย าเที่ยงตรงและทันสมัย อาคารปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ก่อสร้างข้ึนใหม่ มีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานที่อยู่ในระดับ
สูงสุดในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีอาเซียน 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

  การเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอาคาร
ที่ก าลังท าการก่อสร้างมีต้นทุนจากการที่ไม่สามารถให้บริการได้ในระหว่าง
ด าเนินการขนย้าย อีกทั้งมีความเสี่ยงด้านความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องมือ
ระหว่างขนย้าย 
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ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  (   )    ใช้     ()   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการ 

  

                                        - 
 
 

  

 ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค 1.2 ระบุความส าคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 
ของความคุ้มค่า 

  

                                      - 
 

  

     
ค าถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
ค าถาม ง 1 มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ()    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

  ตามฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ   
     
     

ค าถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   
  

  
()    มี    (   )   ไม่มี        
* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 

  ตามฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 

  

     

ค าถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่ 

 รับผิดรับ
ชอบ  

  ()    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการปูองกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

  

มีการติดตามตรวจสอบภายใน การด าเนินงานเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  (  )    มี    ()   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
     

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

     
ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี

ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 
 รับผิดรับ

ชอบ  
  (  )   ใช่    ()   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
    

 
 

  

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    ()   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้า
เกิดข้ึนจะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

    
 
 
 
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
    

 
 
 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  (   )    มี    ()   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
     

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
      

  
  
   



 

โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย         
ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 
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  แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มท่ี ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มท่ี ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มท่ี ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มท่ี ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มท่ี ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มท่ี ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มท่ี ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มท่ี ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

  
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เร่งด่วนของโครงการ 
 

ชุดค าถาม   ชุด ก. – ชุด จ. 
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ฟอร์มท่ี ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล            
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ       ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ       
ค. ระยะเวลาด าเนินการ       5 ปี  เริ่มต้น       2560 สิ้นสุด     2564   
ง. งบประมาณ        13.0013 ล้านบาท        
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
 
 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ  

        ประเทศไทยมีการน าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันกันอย่างแพร่หลาย เช่น ทางด้าน
การแพทย์ มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีในการเอ็กซเรย์ การใช้รังสีโคบอล-60 เพ่ือท าลายเซลล์มะเร็ง 
ทางด้านอุตสาหกรรม มีการใช้รังสีเบตาในกระบวนการผลิตแผ่นโลหะ การผลิตถังแก๊ส การเชื่อมท่อน้ ามัน 
ทางด้านการเกษตร มีการใช้รังสีในการปรับปรุงพันธ์พืชเพ่ือให้ได้คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ในเชิงการผลิต 
เช่น ปรับปรุงพันธ์พืชให้ทนแดดทนแมลงมากขึ้น ปรับปรุงพันธ์ข้าวให้ออกรวงสม่ าเสมอ หรือทางด้าน
ธรณีวิทยา ที่มีการใช้ประโยชน์จากคาร์บอน-14 ในการตรวจสอบหาความเก่าแก่ของวัตถุโบราณ เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่า พลังงานปรมาณูสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก แต่การน า
พลังงานปรมาณูมาใช้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและอยู่บนมาตรฐานการก ากับดูแล
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพลังงานปรมาณูสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ หากใช้
อย่างไม่ระมัดระวัง ดังนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงด าเนินภารกิจด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานปรมาณู เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความปลอดภัยและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
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1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
        ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงได้มีภารกิจด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู
ขึ้น โดยครอบคลุมภารกิจด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ อันจะส่งต่อประสิทธิภาพในการก ากับดูแล
ความปลอดภัย ทั้งจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยมีการบูรณาการทั้งระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ใช้บริการ และระหว่างหน่วยงานกับภาคต่างประเทศผ่านมาตรฐานข้อตกลงที่ก าหนด การด าเนินการออก
ใบอนุญาตแก่สถานประกอบการทางรังสี เพ่ือสร้างมาตรฐานและเพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันใจในความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู การพัฒนาฐานข้อมูลทางรังสีเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ประเทศ เช่น การจัดท าแผนที่สถานประกอบการทางรังสีรวมทั้งการขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี การพัฒนาระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางรังสีร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ 
1. หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เช่น โรงพยาบาล ผู้ประกอบการทางด้าน

อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการทางด้านเกษตร 
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ     -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ                 -  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ  โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ     
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย   

สาขาการแพทย์ ด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
สาขาอุตสาหกรรม ด้านการควบคุมการผลิต การวัดและวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ

ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย การเพ่ิมคุณค่า คุณภาพผลผลิต 
สาขาการเกษตร ด้านการปรับปรุงพันธ์พืช การถนอมอาหาร  
สาขาการวิจัย ด้านรังสีและนิวเคลียร์ 
สาขาสิ่งแวดล้อม ด้านรังสีสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยารังสี  

2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย    ประมาณ 4,000 ราย  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย        ทั่วประเทศ  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้
ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี  
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2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
เนื่องจากปัจจุบัน กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานในการก ากับดูแลยังต้องมีการพัฒนาให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างพันธกรณีทางนิวเคลียร์และ
รังสีระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการด าเนินงานขององค์กร
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเบ็ดเสร็จและรัดกุม ท า ให้เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารงานภายในและการด าเนินงานขององค์กร 
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปต่อการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ    -  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ                -  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ   หน่วยงานภาคเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ         หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.  ประชาชน และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  
 

จัดให้มีการประชุมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ท าแบบส ารวจความคิดเห็น  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.    หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังส ี  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  

จัดให้มีการประชุมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ท าแบบส ารวจความคิดเห็น  
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 3.  -    

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.    -  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
      โครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางจริยธรรม  
  
 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
      โครงการนี้ เป็นโครงการเพ่ือสร้างความปลอดภัยทางรังสีต่อ ผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และ
สิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปต่อการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  
 
ฟอร์มท่ี ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
 
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตาม
แนวทางด าเนินงานของ IAEA GS-R-3 ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ยึดถือกันเป็นมาตรฐานสากล ส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้ดียิ่งขึ้น 
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2. เพ่ือประเมินความปลอดภัยทางรังสีต่อ ผู้ใช้งาน ผู้ที่เก่ียวข้อง ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเชื่อมัน่และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไปต่อการก ากับดูแคความปลอดภัย
ทางรังสีจากการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ในประเทศไทย 

3. เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสีให้สะดวก คล่องตัว และรวดเร็วขึ้น 
ถ่ายทอดวิธีการตรวจประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสีและการใช้ฐานข้อมูลการตรวจประเมินสถานปฏิบัติการ
ทางรังสีจากพนักงานเจ้าหน้าที่ใน ปส. ส่วนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ปส. ส่วนภูมิภาค 

4. เพ่ือให้มีกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ส าหรับใช้กับการก ากับดูแลการจัดการกาก
กัมมันตรังสีของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การจัดการกากกัมมันตรังสี เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และลดผลกระทบจากสถานการณ์
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศในภูมิภาค 
1.2 ผลผลิต  

1. ฐานข้อมูลทางรังสีที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลใบอนุญาต ระดับรังสีในแต่ละประเภทสินค้า สถาน
ประกอบการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี ทะเบียนกากกัมมันตรังสี ฐานข้อมูลทางรังสีด้านการแพทย์ และเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี ท าให้ประเทศไทยสามารถติดตาม ตรวจสอบ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลด้านความปลอดภัยของทั้งประชาชน
และสิ่งแวดล้อม และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างพันธกรณีทางนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงของประเทศ 

3. ระบบการด าเนินงานขององค์กรร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง
เบ็ดเสร็จและรัดกุม ท าให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานภายในและการด าเนินงานขององค์กร  
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนฐานข้อมูลทางรังสี กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐาน
เครือข่ายความร่วมมือ เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ที่ 80% ของ 
ภาพรวมของโครงการ  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

คุณภาพฐานข้อมูลทางรังสี กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐาน
เครือข่ายความร่วมมือ เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ที่ 80%  
  

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

การด าเนินการเป็นไปตามแผนงานของโครงการ เป้าหมายอยู่ที่ 
80%  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 80%  
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1.3 ผลลัพธ์ 
      ผลลัพธ์อันเกิดจากการด าเนินงานโครงการ มีดังนี้          
      1.3.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ มีความเข้าใจ สามารถน าส านึกด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยไปประยุกต์ใช้และสอดแทรกเข้ากับภารกิจของตนโดยไม่ต้องบังคับ 
      1.3.2 ข้อมูลปริมาณรังสีนิวตรอนที่เกิดจากการฉายรังสีของเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ ที่ตรวจวัดได้
ตามโรงพยาบาล/สถาบันฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ  
      1.3.3 มาตรฐานแนวทาง การตรวจสอบและก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตาม
มาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู  
      1.3.4 พัฒนาการบริหารการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้การรับรองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ (ISO Standard)  
      1.3.5 จ านวนเครือข่ายการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคยุโรป       

1.3.6 ผู้ที่ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยและการ
พิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์  
 
1.4 ผลกระทบ 
      ผลกระทบอันเกิดจากการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล มีดังนี ้  

     1.4.1  ความปลอดภัยทางรังสีต่อ ผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม สร้าง
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไปต่อการก ากับดูแคความปลอดภัย
ทางรงัสี 

     1.4.2 กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ส าหรับใช้กับการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางรังสีของประเทศไทยอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
              1.4.3 ศักยภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และลดผลกระทบจากสถานการณ์
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศในภูมิภาค 
 
ฟอร์มท่ี ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบ ุ
1. นโยบายรัฐบาล 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
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2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

   
   
  

4. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ระดับกระทรวง ระบ ุ
1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
- เป้าหมาย 

 
 

- ตัวชี้วัด 

   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และระบบสนับสนุน
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนานโยบาย
การก ากับดูแล  และการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
  
  
ภาคเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์
และความสะดวกจากการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบาย 
และการก ากับดูแล  
ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี  
  

2. ภารกิจ ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการ
บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ด าเนินงานบริหาร วางแผนงาน ตรวจสอบ ประเมิน อนุญาต 
ติดตามและประสานงานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
ปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

3. อ่ืนๆ  
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1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ระดับหน่วยงาน ระบ ุ
1. แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
 
- ตัวชี้วัด 

 
 
การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชน มีความมั่นใจในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี  
ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 

2. ภารกิจหน่วยงาน 1. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
2. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งของบุคลากร
ด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี   
4. ประสานงาน และด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

3. อ่ืนๆ  
 

  
 

 
 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที ่ ระบ ุ
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
    -   
    -  
    -  
  

2. อ่ืนๆ  
 

    -  
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ฟอร์มท่ี ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจาก
โครงการในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง 

และคุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือ
ต้นทุนผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
ฟอร์มท่ี ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พ้ืนที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล ลาดยาว           
อ าเภอ จตุจักร          
จังหวัด กรุงเทพฯ          
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)  -        

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

        
       

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

 ไม่มี           
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1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

โครงการตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางด้านคมนาคม ท าให้
โครงการมีความเหมาะสม  
      

ไม่มี  
  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

โครงการเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งใน
ประเทศ และสร้างเครือข่ายใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ไม่มี  
  
  
  
 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมศักยภาพทาง

เศรษฐกิจเนื่องจากงานด้านก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีเป็นข้อก าหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ  
  

ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงาน
ระดับสากล 

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

ไม่มี  
   

ไม่มี  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
  

ไม่มี  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
 ระดับนานาชาติ/พื้นท่ีในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

ทั่วประเทศ        
 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

ไม่มี            
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1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มาตรฐานทางรังสีของประเทศมี
ศักยภาพเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในระดับอาเซียน เนื่องจากมี
ความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์  

ไม่มี  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

ศั ก ย ภ า พด้ า น นี้ มี ค ว า ม พร้ อ ม
เนื่ อ ง จ ากประ เทศ ไทยมี ค ว าม
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ และศาสนาอยู่แล้ว  

ไม่มี  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการ
เป็นมาตรฐานทางรังสีของอาเซียน
เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังไม่มีประเทศ
ใดที่พัฒนามาตรฐานทางรังสีอย่าง
ชัดเจน  

ไม่มี  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
ไม่มี  
  

ไม่มี  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
  

ไม่มี  
  

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หัวหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน       
 หัวหน้าโครงการเป็นผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้บริหารโครงการต่างๆของการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  โครงการนี้เป็นการขยายขอบข่ายให้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล 
   
ความส าเร็จที่ผ่านมา          
 บริหารโครงการการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มาตรฐานสากล  
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2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน         
 ทีมงานมีประสบการณ์ในการบริหาร การจัดการและการท างานในด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งประกอบไปด้วยการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสีด้านการใช้งานทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
กากกัมมันตรังสี วัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใช้งาน การประสานความร่วมมือกับ EU และพิทักษ์และ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์    
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
การวางแผนงานนั้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและจัดท าโครงการตลอดจนแผนงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
            
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ       
            
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลเป็นประจ าทุกเดือน และตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้    
            
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
เครื่องมือและอุปกรณ์สามารถน ามาใช้ได้ในบางส่วน และจ าเป็นต้องมีการซื้อใหม่ในบางส่วน 
- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม 
การเตรียมการจัดหาเครื่องมือนั้นคาดว่าจะสามารถของบประมาณในปี 256๒      
 2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
มีการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานแล้ว ภายนอกหน่วยงานได้มีการประสานในเบื้องต้นและจะมีการ
ประชาสัมพันธ์เมื่อเริ่มด าเนินโครงการ       
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2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ        
 
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้  
 
ฟอร์มท่ี ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และ
กฎระเบียบของหน่วยงาน เป็นต้น 

1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
  มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี    ไม่มี 
ระบ ุ  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี    ไม่มี 
ระบ ุ  
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทาง
การแก้ไข (ถ้ามี) 
ระบ ุ      
 
ฟอร์มท่ี ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) 
ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ
แ ผ น / ผ ล
( Schedule 
Variance) 
( ล่ า ช้ า / ต า ม
แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

การพัฒนาระบบการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

ก า ร ต ร ว จ วั ด ป ริ ม า ณ รั ง สี
นิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่ ง
อนุภาคทางการแพทย์ 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล
และพัฒนางานตรวจสอบสถาน
ประกอบกา ร ทา ง รั ง สี ท า ง
อุตสาหกรรม 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

การก ากับดูแลความปลอดภัย
การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและ
กากกัมมันตรังสี 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

โครงการพัฒนาการก ากับดูแล
วัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะ
การใช้งาน 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

โครงการพัฒนาระบบก ากับ
ดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี
ของประเทศไทย 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

จัดท าข้อก าหนดมาตรฐาน
เครื่องก าเนิดรังสีส าหรับงาน
วินิจฉัยทางการแพทย์ของ 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   
 

การพัฒนาการบริหารการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือการ
ยกระดับการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GS-R-3 
ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ  
ประเทศไทย 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ
แ ผ น / ผ ล
( Schedule 
Variance) 
( ล่ า ช้ า / ต า ม
แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

โครงการความร่วมมือกับ EU 
เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ 
การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

โครงการการพิทักษ์และรักษา
คว าม มั่ น ค ง ป ลอดภั ย วั ส ดุ
นิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่
แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

จั ด ท า แ น ว ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ก า ร
พิ จ า ร ณ า อ นุ ญ า ต ส ถ า น
ประกอบการทางนิ ว เคลียร์ 
(BNCT) 

12 เดือน 1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ    นายวิวิช  ธรรมวีระพงษ์  
 
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 
(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

การพัฒนาระบบการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.7767
ล้านบาท 

  

ก า ร ต ร ว จ วั ด ป ริ ม า ณ รั ง สี
นิ วตรอนโดยรอบเครื่ อง เร่ ง
อนุภาคทางการแพทย์ 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.7000
ล้านบาท 

  

เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล
และพัฒนางานตรวจสอบสถาน
ป ร ะก อ บ ก า ร ท า ง รั ง สี ท า ง
อุตสาหกรรม 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.7445
ล้านบาท 

  

การก ากับดูแลความปลอดภัย
การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและ

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.5340 
ล้านบาท 
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กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 
(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

กากกัมมันตรังสี 
โครงการพัฒนาการก ากับดูแล
วัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะ
การใช้งาน 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.2000
ล้านบาท 

  

โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสีของ
ประเทศไทย 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.6730
ล้านบาท 

  

จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานเครื่อง
ก าเนิดรังสีส าหรับงานวินิจฉัย
ทางการแพทย์ของ 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.2000
ล้านบาท 

  

การพัฒนาการบริหารการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือการ
ยกระดับการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GS-R-3 
ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ  
ประเทศไทย 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

1.9710
ล้านบาท 

  

โครงการความร่วมมือกับ EU 
เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ 
การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.9850
ล้านบาท 

  

โครงการการพิทักษ์และรักษา
ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย วั ส ดุ
นิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่
แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.7447 
ล้านบาท 

  

จั ด ท า แ น ว ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ก า ร
พิ จ า ร ณ า อ นุ ญ า ต ส ถ า น
ประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ 
(BNCT) 

1 ต.ค.
2559 

30 ก.ย.
2560 

0.6128 
ล้านบาท 

  

      

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ     นายวิวิช  ธรรมวีระพงษ์  
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ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
……ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
.......ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ  
 
ฟอร์มท่ี ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่
ด าเนินการได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนิน
โครงการ เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า    นายวิวิช  ธรรมวีระพงษ์  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่             สิ้นสุด                                      
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่าแผน      ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผ ล ( Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

       
       
       

 
1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่                                         
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน     ตามแผน  ต่ ากว่าแผน 
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โครงการ 
ระยะเวลา 
(Duration) 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 
Variance) 

     
     
     
     

 
ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
  ด้านบุคลากร (Man) 
  ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
  ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
  ด้านงบประมาณ (Money) 
  ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  

  

4. งบประมาณ 
   (Money) 

  

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

  

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

  

2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
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ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
  
 

3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 
  มี    ไม่มี 

  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

1.ความเป็นมาของโครงการ 
ประเทศไทยมีการน าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันกันอย่างแพร่หลาย เช่น ทางด้าน

การแพทย์ มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีในการเอ็กซเรย์ การใช้รังสีโคบอล -60 เพ่ือท าลาย
เซลล์มะเร็ง ทางด้านอุตสาหกรรม มีการใช้รังสีเบตาในกระบวนการผลิตแผ่นโลหะ การผลิตถังแก๊ส การ
เชื่อมท่อน้ ามัน ทางด้านการเกษตร มีการใช้รังสีในการปรับปรุงพันธ์พืชเพ่ือให้ได้คุณลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ในเชิงการผลิต เช่น ปรับปรุงพันธ์พืชให้ทนแดดทนแมลงมากขึ้น ปรับปรุงพันธ์ข้าวให้ออกรวง
สม่ าเสมอ หรือทางด้านธรณีวิทยา ที่มีการใช้ประโยชน์จากคาร์บอน-14 ในการตรวจสอบหาความเก่าแก่
ของวัตถุโบราณ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า พลังงานปรมาณูสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้าน
ต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก แต่การน าพลังงานปรมาณูมาใช้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ด้วยความ
ระมัดระวังและอยู่บนมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพลังงานปรมาณู
สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ หากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ดังนั้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึง
ด าเนินภารกิจด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกิดความ
ปลอดภัยและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 

2. ความส าคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  

         ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงได้มีภารกิจด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูขึ้น 
โดยครอบคลุมภารกิจด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ อันจะส่งต่อประสิทธิภาพในการก ากับดูแลความ
ปลอดภัย ทั้งจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยมีการบูรณาการทั้งระหว่างหน่วยงานกับผู้ใช้บริการ และ
ระหว่างหน่วยงานกับภาคต่างประเทศผ่านมาตรฐานข้อตกลงที่ก าหนด การด าเนินการออกใบอนุญาตแก่สถาน
ประกอบการทางรังสี เพ่ือสร้างมาตรฐานและเพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
ปรมาณู การพัฒนาฐานข้อมูลทางรังสีเพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ เช่น การจัดท าแผนที่
สถานประกอบการทางรังสีรวมทั้งการขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี การพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลทาง
รังสีร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการกาก
กัมมันตรังสีของประเทศเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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ชุดค าถาม ก-จ 
   
ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  (/)   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการส าหรับสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ตามแนวทางด าเนินงานของ IAEA GS-R-3 ซึ่งเป็นกรอบ
การปฏิบัติงานที่ยึดถือกันเป็นมาตรฐานสากล ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้ดียิ่งขึ้น 

๒. เพ่ือประเมินความปลอดภัยทางรังสีต่อ ผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน
ทั่วไป และสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนทั่วไปต่อการก ากับดูแคความปลอดภัยทางรังสีจากการใช้งานเครื่องเร่ง
อนุภาคทางการแพทย์ในประเทศไทย 

๓. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสีให้สะดวก คล่องตัว 
และรวดเร็วขึ้น ถ่ายทอดวิธีการตรวจประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสีและการใช้
ฐานข้อมูลการตรวจประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสีจากพนักงานเจ้าหน้าที่ใน ปส. 
ส่วนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ปส. ส่วนภูมิภาค 

๔. เพื่อให้มีกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ส าหรับใช้กับการ
ก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรั งสีของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสี 
เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสี 

๕. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และลดผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างประเทศในภูมิภาค 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
        หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี      

ทั้ งสาขาการแพทย์  ด้ านรั งสี รักษา รั งสี วิ นิ จฉั ยและเวชศาสตร์นิ ว เคลี ยร์              
สาขาอุตสาหกรรม ด้านการควบคุมการผลิต การวัดและวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย การเพ่ิมคุณค่า คุณภาพผลผลิต สาขาการเกษตร 
ด้านการปรับปรุงพันธ์พืช การถนอมอาหาร สาขาการวิจัย ด้านรังสีและนิวเคลียร์ 
และสาขาสิ่งแวดล้อม ด้านรังสีสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยารังสี  
 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
    ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป      

ต่อการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   แบบสอบถาม  
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 
  ไม่มี ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 
  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ

รังสี 
  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด  หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)    
ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
   หัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงานในต าแหน่งอ านวยการ ระดับสูง 

รองหัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าโครงการ วางมาตรการ       
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
คณะท างาน มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด 
ข    

การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   

ประเด็นที่  
3 

 พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 
1 

โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  

  ( /)    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
  1. ฐานข้อมูลทางรังสีที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลใบอนุญาต ระดับรังสีในแต่ละ

ประเภทสินค้า สถานประกอบการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี ทะเบียนกากกัมมันตรังสี 
ฐานข้อมูลทางรังสีด้านการแพทย์ และเส้นทางการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี ท าให้
ประเทศไทยสามารถติดตาม ตรวจสอบ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลด้านความปลอดภัย
ของทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อม และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๒. กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างพันธกรณีทาง
นิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์ด้านความม่ันคงของประเทศ 
    ๓. ระบบการด าเนินงานขององค์กรร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ที่เก่ียวข้องอย่างเบ็ดเสร็จและรัดกุม ท าให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานภายในและ
การด าเนินงานขององคก์ร 

  

     
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 
   ตามเอกสารแบบฟอร์ม ก-2 ข้อ 1.3 

     1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ มีความเข้าใจ สามารถน าส านึกด้าน
วัฒนธรรมความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้และสอดแทรกเข้ากับภารกิจของตนโดยไม่ต้อง
บังคับ 
      2. ข้อมูลปริมาณรังสีนิวตรอนที่เกิดจากการฉายรังสีของเครื่องเร่งอนุภาคทางการ
แพทย์ ที่ตรวจวัดได้ตามโรงพยาบาล/สถาบันฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ  
      3. มาตรฐานแนวทาง การตรวจสอบและก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์
และรังสีเป็นไปตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู  
      4. พัฒนาการบริหารการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้การ
รับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ (ISO Standard)  
      5 จ านวนเครือข่ายการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค
ยุโรป       
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
    6. ผู้ที่ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมความมั่นคง
ปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  ตามเอกสารแบบฟอร์ม ก-1 ข้อ 2.2.1 

2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ ทั่วประเทศเนื่องจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป 
  ภาคเอกชน ระบุ .. .. .หน่วยงานภาคเอกชนที่น าเข้า-ส่งออก หรือใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ .....หน่วยงานภาครัฐที่น าเข้า-ส่งออก หรือใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 

  

     
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      
    
ค าถาม ข 
2 

มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขตของ
โครงการหรือไม่  

ก า ร มี ส่ ว น
ร่วม  

  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการต่อไปนี้   
ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ

ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เก่ียวข้อง  การมีส่วนร่วม  

  แบบสอบถาม 
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
(  )    มี      (  X )   ไม่มี         

  

ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

ความโปร่งใส 

  
 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 
   

 
ภาค  

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
   

 
ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
    

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ  

  (   )    มี       ( X )    ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 
  (  )    มี      ( /)   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้   
ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  
 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

   
 

  

ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  ( / )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ค 1.1 ระบุกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ     
  

 
  

 
 
 



 

29 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค 1.2 ได้ค านวณค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือไม่   
     
     
ค าถาม
ชุด ง: 

การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็น
ที่ 7 

  พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    

ค าถาม 
ง 1 

มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   
ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบระยะเวลา" 

*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   
  

  กิจกรรม พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1. การพัฒนาระบบการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

         

2.การตรวจวัดปริมาณรังสีนิวตรอน
โดยรอบเครื่องเร่งอนุภาคทางการ
แพทย ์

         

3.เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล
และพัฒนางานตรวจสอบสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า ง รั ง สี ท า ง
อุตสาหกรรม 

         

4.การก ากับดูแลความปลอดภัยการ
ขนส่ งวัสดุกัมมันตรั งสีและกาก
กัมมันตรังสี 

         

5.โครงการพัฒนาการก ากับดูแล
วัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใช้
งาน 

         

6.โครงการพัฒนาระบบก ากับดูแล
การจัดการกากกัมมันตรังสีของ
ประเทศไทย 

         

7.จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานเครื่อง
ก าเนิดรังสสี าหรับงานวินิจฉัยทาง
การแพทย์ของ 

         

8.การพัฒนาการบริหารการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี เพื่อการยกระดับการก ากบั
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
GS-R-3 ของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ  
ประเทศไทย 
9.โครงการความร่วมมือกับ EU 
เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ 
การก ากับดูแลความปลอดภยัจาก
พลังงานปรมาณ ู

         

10.โครงการการพิทักษ์และรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์
ภายใต้สนธิสัญญาไมแ่พร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ 

         

11 .จั ดท าแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อกา ร
พิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ (BNCT) 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม 
ง 2 

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้   
ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"   

กิจกรรม พ .ศ .
2 5 5 5 
(ล้านบาท) 

พ .ศ .
2556 
(ล้านบาท) 

พ .ศ .
2557 
(ล้านบาท) 

พ .ศ .
2558 
(ล้านบาท) 

พ .ศ .
2559 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2560 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2561 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2562 
(ล้านบาท) 

พ . ศ . 
2563 
(ล้านบาท) 

1. การพัฒนา
ระบบการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร ์

     0.777    

2.การตรวจวัด
ปริมาณรังสี
นิวตรอนโดยรอบ
เครื่องเร่งอนุภาค
ทางการแพทย์ 

     0.700    

3.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลและ
พัฒนางาน
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการทาง
รังสีทาง
อุตสาหกรรม 

     0.775    

4.การก ากับดูแล
ความปลอดภัยการ
ขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีและ
กากกัมมันตรังส ี

     0.200    

5.โครงการ
พัฒนาการก ากับ
ดูแลวัสดุ
กัมมันตรังสีตาม
ลักษณะการใช้งาน 

     0.200    

6.โครงการพัฒนา
ระบบก ากับดูแล
การจัดการกาก
กัมมันตรังสีของ
ประเทศไทย 

     0.672    

 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
7.จัดท าข้อก าหนด
มาตรฐานเครื่อง
ก าเนิดรังสสี าหรับ
งานวินิจฉัยทาง
การแพทย์ของ 

     0.200    

8.การพัฒนาการ
บริหารการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี เพื่อการ
ยกระดับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน GS-
R-3 ของทบวง
การพลังงาน
ปรมาณูระหว่าง
ประเทศ  
ประเทศไทย 

     1.971    

9.โครงการความ
ร่วมมือกับ EU เพื่อ
การเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ 
การก ากับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

     0.985    

10.โครงการการ
พิทักษ์และรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัยวสัดุ
นิวเคลียร์ภายใต้
สนธิสัญญาไม่แพร่
ขยายอาวุธ
นิวเคลียร ์

     0.745    

11.จัดท าแนว
ปฏิบัติเพื่อการ
พิจารณาอนุญาต
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ 
(BNCT) 

     0.613    
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม 
ง 3 

ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่  รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

    การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด กระท าโดยสุจริต ตามระเบียบราชการ จึงสามารถป้องกันการทุจริต 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ  

  ( / )    มี    ( )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปว่าได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง. 

 
  

  -  ปรับขนาดของโครงการ 
- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
- ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไป

ตามนโยบายผู้บริหาร 
- ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ           
- ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 

  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   
 

 รับผิดรับชอบ 

   ถูกปรับลดงบประมาณ 
-ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายผู้บริหาร 
-ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดสรร 
-ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเพื่อของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 
งบประมาณไม่สามารถด าเนินงานได้ 
-ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ 
-ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเพื่อของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 
 

  

ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีก าหนดขึ้น ใช่หรือไม ่

 รั บ ผิ ด รั บ
ชอบ  

  ( / )   ใช่    ( )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด 

 
  

   ถูกปรับลดงบประมาณ/งบประมาณไม่พอในการด าเนินงาน 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน

การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  
 

 รับผิดรับชอบ 

   ในกรณีถูกปรับลดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
ให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือขอปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการให้
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยให้ผู้บริหารเห็นชอบ นอกจากนี้อาจ
ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการในกรณีท่ีผู้บริหารต้องการให้กิจกรรมยังครบถ้วน
โดยของบประมาณแบบผูกพัน 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น

จะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 
ความโปร่งใส 

      
ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
      
ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว

และต้องการขยายผลโครงการ    
  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  
  ( )    มี    ( / )   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
      
1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  
 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
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