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ข้อมูลพืนฐานโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยสํานักงานปรมาณูเพือสันติ มีหน้าทีรับผิดชอบหลักในด้านกฎเกณฑ์เกียวกับความปลอดภัยในการใช้ต้นกําเนิดรังสี และ
การป้องกันอันตรายจากรังสีสําหรับประชาชน รวมถึงการดําเนินการเกียวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของ
ประเทศ การบํารุงรักษามาตรฐาน การศึกษาพัฒนา การสอบเทียบ การออกใบรับรอง และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานหน่วย
วัดสากลทางปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี โดยมีการจัดตังห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี
ขึน เพือดําเนินงานทางด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศ ให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู ในปลายปี พ.ศ. 2519การพัฒนางานด้านมาตรวิทยาทางรังสีได้พัฒนาขึนเป็น
ลําดับ โดยเมือปี พ.ศ. 2547 สํานักงานปรมาณูเพือสันติและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในการพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ เพือกําหนดข้อตกลงและเงือนไขของความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยวัด
แห่งชาติสาขารังสีก่อไอออน โดยสํานักงานฯ จะเป็นตัวแทนในการพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานทังในและต่างประเทศใน
สาขารังสีก่อไอออน และสถาบันมาตรวิทยาจะส่งเสริมเพือให้สํานักงานฯ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในสาขารังสีก่อ
ไอออน เพือให้ระบบการวัดแห่งชาติมีความเข้มแข็งยิงขึน สามารถถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดสู่ผู้ใช้งานภายใน
ประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ในส่วนของระบบคุณภาพสากล ISO/IEC 17025 นัน ห้องปฏิบัติการได้เริมนําระบบคุณภาพสากลมาเป็นมาตรฐานในการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการตังแต่ปี พ.ศ. 2550 ในช่วงแรกของการพัฒนาคุณภาพนันเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาให้สอด
คล้องกับระบบสากล การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกําหนดคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2551 ห้องปฏิบัติการฯ ได้
รับงบประมาณในโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานรังสีก่อไอออนแห่งชาติ เพือดําเนินการพัฒนาห้องปฎิบัติการฯ ให้เป็น
รูปธรรมมากขึน มีการแต่งตังคณะทํางานจัดทําระบบคุณภาพ การทดลองแนวทางพัฒนาระบบสู่การปฏิบัติ การจัดทํา
เอกสารคุณภาพ การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน การสอบเทียบเครืองมือ การตรวจสอบงาน การจัดการตัวอย่าง และ
กิจกรรมทีเกียวกับระบบคุณภาพอืน ๆ วันที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ห้องปฏิบัติการฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรมาตร
วิทยาระหว่างประเทศ Asia Pacific Metrology Programme (APMP) อย่างเป็นทางการหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรี จากนัน ในวันที 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ด้านการสอบเทียบเครืองมือวัดรังสี ตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ในการนีเพือยกระดับมาตรฐานด้านมาตรวิทยาทางรังสี ให้สอดคล้องกับนานาประเทศ และก้าวสู่ความเป็นผู้นําทางด้านมาตร
วิทยาทางรังสีในอาเซียน ทางสํานักงานปรมาณูเพือสันติจึงมีโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีขึน 
โดยจะมีกลุ่มห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีตามโครงการฯ 7 กลุ่มห้องปฏิบัติการ

2. ความสําคัญ / เร่งด่วนของโครงการ

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-003 ชือโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติ

การด้านนิวเคลียร์และรังสี
ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 

:
252,978,800.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 
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เนืองจากความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสี เป็นสิงทีสําคัญของกระบวนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
รังสี และการใช้สารกัมมันตรังสี หรือสารเภสัชรังสีในกิจการแพทย์ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีมาตรฐานการวัดรังสี และปรับ
ปรุงให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลและมีความทันสมัย สํานักงานปรมาณูเพือสันติซึงรับผิดชอบในด้านกฏเกณฑ์เกียว
กับความปลอดภัยในการใช้ต้นกําเนิดรังสีทังของผู้ใช้รังสีและในการการป้องกันอันตรายจากรังสีสําหรับประชาชนตามพระ
ราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพือสันติพ.ศ. 2504และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545 โดยมอบหมายให้ กลุ่ม
งานมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี ซึงสังกัดสํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  มี
หน้าทีดําเนินการเกียวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศการบํารุงรักษามาตรฐาน การศึกษาพัฒนา การ
สอบเทียบ การออกใบรับรอง และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี จึงได้ขอจัด
ตังห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตรังสีขึน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีก่อไอออนแห่งชาติเพือ
ดําเนินงานทางด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานปรมาณู
ในปัจจุบันนีสํานักงานปรมาณูเพือสันติ ได้จัดตังห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพือรองรับการขยายตัวของการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความสําเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตามข้อกําหนดของ สมอ. 
สําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครืองสํารวจรังสี ตาม มอก. 17025 เมือวันที 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทังนีเพือให้เป็น
โครงสร้างพืนฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน นอกเหนือจากมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีทีได้จัดตังขึนดัง
กล่าวแล้ว ปส. ยังได้เพียรพยายามจัดหาและรักษามาตรฐานด้านการวัดปริมาณสารเภสัชรังสี เช่น สารเภสัชไอโอดีน-131 
และ เทคนิเชียม-99เอ็ม ทีใช้ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสถานพยาบาลระดับศูนย์มะเร็ง และมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ รวมถึง
มาตรฐานของสารเภสัชรังสีชนิดต่าง ๆ เพือใช้ในการอ้างอิงและสอบเทียบมาตรฐานเครืองมือวัดทีใช้ในด้านรังสีเพือการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล รวมทังการศึกษาวิจัยเพือนําพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยในกิจการ
ต่าง ๆ
มาตรวิทยารังสีก่อไอออน ทีสํานักงานปรมาณูเพือสันติ ได้พัฒนาขึนนี จัดเป็นสาขาหนึง ของเครือข่ายของระบบมาตรวิทยา
ของประเทศโดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นแม่ข่าย ผ่านทางการทําความร่วมมือ (MOU) เพือผลักดันระบบมาตร
วิทยาของประเทศ ให้มีความทัดเทียมและเสมอภาคในการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ และสํานักงานฯ ยังได้รับมอบหมาย
ให้เป็นตัวแทนของประเทศในการเปรียบเทียบความสามารถด้านการวัดทางรังสีก่อไอออน กับนานาประเทศ รวมถึงการ
สอบกลับได้ไปยังมาตรฐานสูงสุดในระดับปฐมภูมิ (Designated NMI in Ionizing Radiation) อันเป็นทียอมรับกันในระดับ
นานาชาติ ซึง ปส. ยังได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ขององค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรวิทยาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(APMP) ตาม มว. และมีข้อมูลดังกล่าวแสดงเผยแพร่ ไว้ในฐานข้อมูลของ BIPM
 ในอนาคตประเทศไทยจําเป็นต้องนําเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนการนําเข้าเชือเพลิงฟอสซิลชนิดต่าง ๆ ดังนันการมีระบบวัดเกียวข้องกับรังสี และสามารถอ้างอิง
หรือสอบกลับได้ทางนิวเคลียร์และรังสีทีมีความแม่นยําและความถูกต้องสูงสุด  เพือป้องกันความบกพร่องต่าง ๆ อันเกิดจาก
บุคคล และมีความสําคัญต่อระบบกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี การสํารวจสถานทีก่อสร้าง และข้อมูลด้านผลกระทบ
ทางรังสี  อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน โดยรอบสถานทีก่อสร้างโรงงานเหล่านัน เพือให้เกิด
ความปลอดภัยในการดําเนินงานในทุก ๆ ขันตอน รวมถึงขันตอนการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ในอนาคต อย่างมีมาตรฐานและความถูกต้องสูงสุด
 แต่เนืองด้วยข้อจํากัดในด้านการขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการฯ จาก 2 สาขา เป็น 7 สาขา อันเนืองจากสถาน
ทีตังของสํานักงานฯ ทีประกอบไปด้วยอาคารวิจัยเก่าทีเลิกใช้แล้ว และอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ทีใช้งานมานานกว่า 30 ปี 
และทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ยังขอแบ่งใช้งานอยู่ ทําให้ ปส. ไม่สามารถขยายห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ เพือเพิมขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี ทีมีความจําเป็นเพิมเติม โดยเฉพาะ
มาตรฐานด้านนิวตรอน ด้านมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีสูงจากเครืองเร่งอนุภาคในกิจการต่าง ๆ  สําหรับการรักษาพยาบาล 
โดยใช้รังสีรักษา เพือการกํากับดูแลความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณูในทางการแพทย์ ทังในปัจจุบันและในอนาคต 

การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
คําถามชุด ก ขันตอนการริเริมแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบืองต้น

ประเด็นที 1 พิจารณาทีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ก-1

โครงการนีจัดทําขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้า
หมาย-ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ก-1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

หน้าที 2 จาก 8

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คํา
อธิบาย

1. เพือสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและการวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี 
รวมถึงมาตรฐานการแผ่รังสีจากต้นกําเนิดรังสีต่างๆ ให้มีความทันสมัย
2. เพือเป็นอาคารศูนย์กลางทางมาตรฐานทางรังสีและสารกัมมันตรังสีของประเทศสนับสนุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3.  เพือให้เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสี
ทังในปัจจุบันและในอนาคต
4.  เพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบและรับรองเครืองมือวัดรังสีและระดับรังสีและโด
สมิเตอร์ในกิจการฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตรกิจการอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์สิงแวด
ล้อม
5. เพือดําเนินการวิจัยและพัฒนาให้เป็นศูนย์สอบเทียบเครืองมือวัด Dose Calibrators ของ
โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆซึงใช้ในการวัดปริมาณสารรังสีทีใช้กับผู้ป่วยให้มีความถูก
ต้องได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางด้านการจัดทําสารอ้างอิงและสารมาตรฐานทางรังสี
สําหรับใช้ในด้านการตรวจรับรองต้นกําเนิดรังสีเพือประโยชน์ในการวัดปริมาณการเปรอะ
เปือนไอโซโทปรังสีทีให้แอลฟาและเบตาบนพืนผิวแบบสองมิติได้อย่างถูกต้อง
6.  เพือให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างกันสําหรับห้อง
ปฏิบัติการทางรังสีต่างๆภายในประเทศป้องกันกรณีพิพาทเมือมีการพิสูจน์ผลการวัดรังสีใน
ทางศาล
7.  เพือพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสี ไม่น้อยกว่า 6 สาขาทีมีความทันสมัย 
เพือให้เป็นระบบมาตรฐานอ้างอิงสูงสุดของประเทศ ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 17025 
และสนับสนุน แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหรือ 
มว.
8.  เพือพัฒนาเป็นศูนย์มาตรฐานทางรังสีของอาเซียน

ก-1.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

คํา
อธิบาย

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีขอรับบริการด้านการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพือสนับสนุน
การกํากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี การ
กําหนดมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี มาตรฐานรังสีอ้างอิงในสิงแวด
ล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย มาตรฐาน
วัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของภูมิภาคอาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์
ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence on Nuclear Forensics)

ก-1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คํา
อธิบาย

ความล่าช้าในการให้บริการ ความไม่ครอบคลุมด้านการให้บริการ

ก-1.4 โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

แบบสอบถาม

ก-1.5 โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คํา
อธิบาย

-

ประเด็นที 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ

คําถาม 
ก-2

มีรายงานทบทวนทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ก-2.1 ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดําเนินโครงการอย่างไร

คํา
อธิบาย

บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยารังสีอยู่แล้ว เช่นการได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO17025 โครงการนีเป็นการขยายขอบข่ายและเพิมเติมส่วนทีขาดตามมาตรฐานสากล

ก-2.2 ระบุว่าโครงการนีหน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทังหมดหรือไม่ ใน
กรณีทีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอืน โปรดระบุชือหน่วยงานทีบูรณาการด้วย

หน้าที 3 จาก 8
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คํา
อธิบาย

กรมโยธาธิการและผังเมือง ทําหน้าทีในการออกแบบอาคาร

ก-2.3 ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการทีเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี

คํา
อธิบาย

ผู้จัดการโครงการ ปฏิบัติงานในตําแหน่งรองเลขาธิการ ปส.
รองหัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงานในโครงการวิจัย
ต่างๆ 
คณะทํางาน มีประสบการณ์ในการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ตาม มอก. 17025

คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

ประเด็นที 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ

คําถาม 
ข-1

โครงการนีมีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีทีได้มาตรฐานสากล

ข-1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

ผลลัพธ์อันเกิดจากการดําเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่
บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที 3 (2560 - 2564) มีดังนี 
1.ภาคการผลิตมีความสามารถในการแข่งขันและเป็นทียอมรับเรืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดโลก อีกทังยังเป็นการลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศ จากการลดปริมาณการ
ส่งเครืองมือวัด และสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบยังต่างประเทศ 
2.เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์สําหรับนวัตกรรมเครืองมือวัดต้นแบบทีผลิต เพือทดแทน
การนําเข้าจากต่างประเทศ และสามารถขยายผลไปสู่การจําหน่ายในภูมิภาคอาเซียน 
3.โครงสร้างพืนฐานด้านคุณภาพของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 
สร้างความมันใจทังผู้ผลิต และผู้บริโภค และเกิดความน่าเชือถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลด
จํานวนการปฏิเสธสินค้านําเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิงสินค้าเกษตรและอาหาร 
4.เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ มีความสามารถในการวัด และมี
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการทังภายในประเทศ และต่างประเทศอันเนืองมาจากการเปิด
ประชาคมอาเซียน 
 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวัด เพือส่งเสริมการเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
และการส้รางนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ เพิมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าไทย
6. พัฒนาทักษะแรงงานด้านมาตรวิทยา เพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7. ประชาสังคมมีความปลิดภัยสูงขึน อันเนืองมาจากการพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆ 
8. ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการมากกว่าราคา อันเป็นปัจจัย
สําคัญทีผลักดันให้ภาคการผลิตตระหนัก และให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ
สูงขึน 
9. เกิดการนํามาตรวิทยาไปใช้ในการทําวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข-1.3 ผลกระทบของโครงการคือ

หน้าที 4 จาก 8
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คํา
อธิบาย

ผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผน
แม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที 3 (2560 - 2564) มีดังนี 
1. ผลกระทบต่อความสามารถทางด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ การนํามาตร
วิทยาไปใช้ในการทําวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2. ผลกระทบต่อโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพของประเทศ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพของประเทศก่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจความเป็นระบบและมีสมรรถนะของมาตรวิทยาสามารถรองรับ
การเปลียนผ่านอุตสาหกรรมทีจะเปลียนมาใช้เทคโนโลยีขันสูง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการลง
ทุน ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4. ผลกระทบต่อสังคม ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค มีความปลอดภัยในการใช้บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เพิมความปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชน อันเป็นการเพิมและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 

ข-1.4 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ

คํา
อธิบาย

-

คําถาม 
ข-2

มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ข-2.1 สรุปผลการประชุมชีแจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้
เกียวข้องเพือยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารทีเกียว
ข้อง

คํา
อธิบาย

แบบสอบถาม

คําถาม 
ข-3

ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสียงทีเกียวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสารธารณะและผู้เกียวข้องหรือไม่

ตอบ มี

ข-3.1 ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสียงของ
โครงการ (ระบุเวลา)

คํา
อธิบาย

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ข-4

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-4.1 ระบุผู้ทีเสียงจะได้รับกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ

คํา
อธิบาย
ข-4.2 ผู้รับผิดชอบมีแผนบริหารความเสียงและหรือแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบ

เชิงลบได้อย่างไร
คํา

อธิบาย
ข-4.3 ระบุว่าผู้ทีได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือทีเหมาะสมอย่างไร

คํา
อธิบาย
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ประเด็นที 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินโครงการ

คําถาม 
ข-5

มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจะดําเนินงานประจําเมือโครงการสินสุดหรือไม่

ตอบ มี

ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วนงานทีดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิน

คํา
อธิบาย

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ 

ประเด็นที 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

คําถาม 
ข-6

มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี กรณีโครงการด้าน
เศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการในรูปของตัว
เงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนีทางตรงและทางอ้อม

คํา
อธิบาย

ด้านเศรษฐกิจ สามารถลดการเสียดุลการค้ากับต่างประเทศ ด้านการสอบเทียบคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี
ด้านพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย ช่วยเพิมศักยภาพในการพัฒนาและลดค่าใช้จ่าย
ในการนําเข้าเทคโนโลยี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี
ด้านสิงแวดล้อมและสาธารณสุข สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนใน
ประเทศคิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาทต่อปี

ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสําเร็จอย่างดีเยียม) ในกรณี
โครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการ
ลงทุนโครงการนี

คํา
อธิบาย

เป็นการส่งเสริมงานสนับสนุนการวิจัยด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพือสนับสนุนงาน
ด้านต่างๆทีเกียวข้องกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้าน
มาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ

ประเด็นที 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและ
ผลประโยชน์ ผละกระทบทีจะได้รับเพือจัดทําคําของบประมาณ
คําถาม 
ค-1

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ค-1.1 โปรดจัดลําดับความสําคัญระหว่างโครงการอืนกับโครงการนี พร้อมระบุเหตุผล

คํา
อธิบาย

1.ออกแบบอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีและห้องปฏิบัติการภายในอาคารให้ได้
มาตรฐานสากล
2.ดําเนินการเตรียมการก่อสร้างอาคาร
3. ดําเนินการปรับพืนทีและรือถอนอาคาร
4. ดําเนินการก่อสร้างอาคาร
5. ติดตังเครืองมือและตกแต่งห้องปฏิบัติการ
6.ทดสอบระบบและดําเนินงาน

ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนีว่าคุ้มค่าอย่างไร
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คํา
อธิบาย

ได้มีการประเมินค่าใช้จ่ายของงบประมาณปี 2555 และ 2557-2562

คําถามชุด ง การเตรียมการเพือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ

ประเด็นที 7 พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คําถาม ง
-1

มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ง-1.1 โปรดระบุแผนการดาเนินงาน และผลงานทีนาส่ง

คํา
อธิบาย

2555 ร่างข้อกําหนด และสถานทีก่อสร้าง          
2555-2556  ร่างแบบอาคารและประเมินค่าก่อสร้างเบืองต้น          
2556-2557  ยืนขอรับการจัดสรรงบประมาณ         
2558-2562 ดําเนินการจ้างเหมา และก่อสร้างอาคาร          
2560-2564 จัดหา ติดตัง เครืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุกําบังรังสีทีจําเป็น        
2562-2564 ดําเนินการทดลอง กําหนดค่ามาตรฐาน ค่าอ้างอิง และเปิดให้บริการสอบเทียบ  
        

คําถาม ง
-2

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ มี

ง-2.1 แสดงรายงานทีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"

คํา
อธิบาย

2555 ร่างข้อกําหนดและสถานทีก่อสร้าง                                                                  
           
 2555 ร่างแบบอาคาร และประเมินค่าก่อสร้างเบืองต้น    5.848 ล้านบาท
2556-2557 ยืนขอรับการจัดสรรงบประมาณ                                                              
                  
2558-2562 ดําเนินการจ้างเหมา และก่อสร้างอาคาร
       2558   75.936 ล้านบาท
       2559   40.355 ล้านบาท
       2560  144.4623 ล้านบาท
       2561   92.4033 ล้านบาท
       2562   164.8434 ล้านบาท                 
2560-2564  จัดหา ติดตัง เครืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุกําบังรังสีทีจําเป็น   644.1414 ล้าน
บาท
2562-2564 ดําเนินการทดลอง กําหนดค่ามาตรฐาน ค่าอ้างอิง และเปิดให้บริการสอบเทียบ  
           

 

คําถาม ง
-3

ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่

ตอบ มี

ง-3.1 ระบุถึงมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว

คํา
อธิบาย

การจัดจ้างทังหมด กระทําโดยสุจริต ตามระเบียบราชการ จึงสามารถป้องกันการทุจริตรวมถึง 
ดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการร่างรายละเอียดงาน คณะกรรมการประกวดราคา คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และสํานักงานบริหารโครงการฯโดยมีกลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบโครงการเป็นระยะๆ
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ประเด็นที 8 ทบทวน/การปรับเปลียนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)

คําถาม ง
-4

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์
การทีเปลียนแปลงหรือไม่

ตอบ มี

ง-4.1 สรุปทางเลือกทีเป็นไปได้ในกรณีทีมีสถานการณ์เปลียนแปลงภายในและภายนอก

คํา
อธิบาย

- ปรับขนาดของโครงการ
- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ
- ชีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผู้
บริหาร
- ขออนุมัติปรับเพิมวงเงินงบประมาณ     
- ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ

คําถาม ง
-5

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีมีการเปลียน
แปลง ใช่หรือไม่

ตอบ มี

ง-5.1 โปรดระบุทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีอาจมีการเปลียนแปลงได้

คํา
อธิบาย

ถูกปรับลดงบประมาณ
-ชีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผู้
บริหาร
-ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณทีจัดสรร
-ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเพือของบประมาณผูกพันต่อเนือง
งบประมาณไม่สามารถดําเนินงานได้
-ขออนุมัติปรับเพิมวงเงินงบประมาณ
-ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเพือของบประมาณผูกพันต่อเนือง

ประเด็นที 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึงถ้าเกิดขึนจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการทีผ่านมา
คําถาม ง
-6

มีรายงานการศึกษาทีสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-6.1 โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดําเนินโครงการทีผ่านมา
ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินโครงการ (ทีจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ)

คํา
อธิบาย
ง-6.2 ระบุวิธีการแก้ไข

คํา
อธิบาย
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ข้อที  ความเสียงด้านการเมืองและสังคม

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

1.1 ความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.2 การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการได้
1.3 การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

1.4 ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.5 ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.6 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ต่างๆ ทีเกียวข้อง
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

1.7 อืนๆ โปรดระบุ -
คําอธิบาย 
:

-

การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-003 ชือโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติ

การด้านนิวเคลียร์และรังสี
ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 

:
252,978,800.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.2 ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคานํามัน เหล็ก 

ฯลฯ
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

2.5 อืนๆ โปรดระบุ -
คําอธิบาย 
:

-

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านกฎหมาย

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

3.1 ความคลุมเครือของกฎหมายทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.2 การเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.3 ความไม่มันใจในการบังคับใช้กฎหมาย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.4 กฎหมายไม่ครอบคลุม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ

เปลียนแปลง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

3.6 การเปลียนแปลงมติทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.7 อืนๆ โปรดระบุ -

คําอธิบาย 
:

-

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านเทคโนโลยี

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

4.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.2 การล้าหลังของเทคโนโลยีเนืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึนอย่างรวดเร็ว
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

4.3 ความผิดพลาดของเทคโนโลยีทีใหม่จนเกินไป ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.4 อืนๆ โปรดระบุ -

คําอธิบาย 
:

-

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการดําเนินการ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

5.1 การขาดแคลนบุคลากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.3 การขาดแคลนวัตถุดิบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต

โครงการในตลาด
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

5.5 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.6 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามทีเสนอโครงการ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.7 การเปลียนแปลงบุคลากรทีดําเนินการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.8 กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.9 อืนๆ โปรดระบุ -

คําอธิบาย 
:

-

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านสิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

6.1 การก่อความไม่สงบ ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.2 สงคราม ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.3 นําท่วม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.4 พายุไต้ฝุ่น ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.5 โคลนถล่ม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.6 แผ่นดินไหว ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.7 ภัยแล้ง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.8 โรคระบาด ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.9 อืนๆ โปรดระบุ -

คําอธิบาย 
:

-

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



การวิเคราะห์เพือคัดกรองเฉพาะโครงการทีเข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการ นีอยู่ในเกณฑ์ทีต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

ตามเงือนไขในกรณีที 
1) เป็นแผนงาน/โครงการใหม่ ทีเพิงเริมต้นในปีงบประมาณนันๆ หรือ เป็นแผนงาน/โครงการที่ ใหม่ที่ต้องการขยายผล
ต่อจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว

2) เป็นแผนงาน/โครงการทีมีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายลงทุน
3) เป็นแผนงาน/โครงการทีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมือวันที 29 ธันวาคม 2552 ได้กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการทีมี
ความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี
         ก. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง 
             ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
         ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิงแวดล้อมหรือการให้บริการขัน
             พืนฐานของประชาชนและ
         ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ 
             กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

4) เป็นแผนงาน/โครงการอืนทีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-003 ชือโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติ

การด้านนิวเคลียร์และรังสี
ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 

:
252,978,800.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ความมั่นคงปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

ของประเทศ 
 
 
 
 



การวิเคราะห์เพือคัดกรองเฉพาะโครงการทีเข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการ นีอยู่ในเกณฑ์ทีต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

ตามเงือนไขในกรณีที 
1) เป็นแผนงาน/โครงการใหม่ ทีเพิงเริมต้นในปีงบประมาณนันๆ หรือ เป็นแผนงาน/โครงการที่ ใหม่ที่ต้องการขยายผล
ต่อจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว

2) เป็นแผนงาน/โครงการทีมีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายลงทุน
3) เป็นแผนงาน/โครงการทีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมือวันที 29 ธันวาคม 2552 ได้กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการทีมี
ความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี
         ก. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง 
             ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
         ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิงแวดล้อมหรือการให้บริการขัน
             พืนฐานของประชาชนและ
         ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ 
             กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

4) เป็นแผนงาน/โครงการอืนทีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-002 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพความ

มันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

65,701,200.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมันคง
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อมูลพืนฐานโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-002 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพความ

มันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

65,701,200.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมันคง
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที 1 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



พระราชบัญญัติสภาความมันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมันคงแห่งชาติขึนตามข้อเสนอแนะของสภาความมันคงแห่งชาติประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติให้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมันคงแห่งชาติ ต้องมีสาระครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบาย
การทหารกับเศรษฐกิจ และอืนๆ อันเกียวกับความมันคงของชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพือให้กิจการของหน่วยงานของรัฐ
สามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมันคงแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องกําหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ดําเนินการในการรักษาความมันคงแห่งชาติในเรืองดังต่อไปนี
 1. การเสริมสร้างความมันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข
 2. การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
 3. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ และ
 4. การรักษาความมันคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 สําหรับสถานการณ์การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่างๆ ทัวโลก ทีมีแนวโน้มเพิมสูงขึนในปัจจุบันนี เป็น
ปัจจัยสําคัญประการหนึงทีส่งผลต่อความมันคงของประเทศ ทังทางตรงและทางอ้อม เนืองจากพลังงานนิวเคลียร์เปรียบ
เสมือนดาบสองคม หากนําไปใช้ประโยชน์ในทางทีถูกต้องก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้
อย่างมหาศาล เช่น การนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร การเพิมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพือผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน หากมีการ
นําพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งานอย่างไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้งานทีไม่ได้มาตรฐาน ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียว
กัน โดยเฉพาะอย่างในกรณีทีมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพือการก่อการร้ายหรือก่อสงคราม นานาประเทศ จึงได้ให้ความ
สําคัญกับประเด็นด้านความมันคงทางนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก โดยทีคําว่า “ความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์” นัน มีความ
หมายถึง การดําเนินการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) ต่อการโจรกรรม 
(Theft) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การเข้าถึงอย่างไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized access) การส่งผ่านอย่างผิด
กฎหมาย (Illegal transfer) และการกระทําใด ๆ ซึงวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และสิงทีเกียวข้อง (Associated 
facilities) เพือดําเนินการมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนําไปใช้ในการก่อการร้าย ซึงจากการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความ
มันคงทางนิวเคลียร์ ครังที 4 (4th Nuclear Security Summit) ณ ประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจนต่อผู้นําจาก 52 ประเทศ และ 4 องค์กรระหว่างประเทศ ใน
การให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพือการกํากับดูแลความมันคงทางนิวเคลียร์
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยังยืน เนืองจากปัจจุบันประชาคมโลกกําลังเผชิญกับภัยคุกคามเกิดใหม่หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ
 1. ภัยจากการก่อการร้ายทีมีแนวโน้มความรุนแรงและความถีเพิมมากขึน ตัวอย่างเช่น
  - การก่อวินาศกรรมใจกลางกรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
  - เหตุการณ์ระเบิดทีกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  - เหตุการณ์ระเบิดครังล่าสุดทีกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
 2. การขโมยวัสดุนิวเคลียร์และรังสีจากสถานประกอบ ซึงในประเทศไทยมีการใช้สารกัมมันตรังสีมากกว่า 10,000 หน่วย 
ในสถานประกอบการทีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า 700 หน่วยงาน
 3. ลักลอบจําหน่ายและขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีทีผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าต้องสงสัยไปใช้ในการผลิตเป็นอาวุธทีมี
อํานาจทําลายล้างสูงและระเบิดกัมมันตรังสี (Dirty Bomb)  ประเทศไทยซึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนมี
ความเสียงสูงทีจะถูกใช้เป็นทางผ่านของผู้ไม่ประสงค์ดีในการลักลอบนําเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที
ผิดกฎหมาย
4. การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมในการก่อการร้ายจู่โจมสถานทีและบุคคลสําคัญของประเทศ ดังเหตุการณ์ทีมีการนํา
วัสดุกัมมันตรังสี (Cs-137) ติดกับอากาศยานไร้คนขับไปวางไว้บนหลังคาอาคารรัฐสภาของประเทศญีปุ่น เมือวันที 22 
เมษายน 2558  และได้มีการจําลองสถานการณ์การใช้อากาศยานไร้คนขับสร้างสถานการณ์ปันป่วน ในระหว่างการประชุม
ดังกล่าว

2. ความสําคัญ / เร่งด่วนของโครงการ
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ในส่วนของประเทศไทยนัน ก็ได้มีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญอย่างยิง ของการปกปักรักษาความมันคงของ
ประเทศเหมือนกับนานาอารยประเทศเช่นเดียวกัน จึงได้จัดทํา (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมันคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีสํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึงได้ประเมินสถานการณ์และ
บริบทความมันคงของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในทุกๆ ด้าน ซึงประเทศไทยมีความเสียงด้านความมันคงทาง
นิวเคลียร์และรังสี จากความเปลียนแปลงของบริบทของความมันคงในระดับโลก โดยเฉพาะประเด็นสถานการณ์ความไม่
สงบบริเวณคาบสมุทรเกาหลี การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
และอาวุธทําลายล้างสูง การขยายอิทธิพลและการพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทําลายล้างสูง เป็น
ปัจจัยนําไปสู่ความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหว่างกัน ส่งผลให้ปัญหาการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธ
ทําลายล้างสูง การลักลอบขนถ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ทีสามารถนําไปผลิตเป็นอาวุธ รวมถึงการนําเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัย
เพือพัฒนาอาวุธดังกล่าว เบียงเบนไปใช้โดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย ทําให้เป็นข้อห่วงกังวลและประเด็นปัญหาทีประชาคมระหว่าง
ประเทศต้องร่วมมือกันดําเนินการป้องกันและแก้ไข ด้วยเหตุผลและความสําคัญของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ทีมีผลต่อ
ความมันคงของประเทศตามทีได้กล่าวไปนัน สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (ปส.) ในฐานะทีเป็นหน่วยงานเพียงหนึงเดียวของ
ประเทศไทยทีทําหน้าทีกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี จึงได้จัด
ทํา “โครงการพัฒนาศักยภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ” ซึงสอดคล้องตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความมันคงระดับชาติ เพือเพิมศักยภาพและพัฒนาความสามารถของประเทศไทย ในการปกปักรักษาความ
มันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศอย่างครอบคลุม โดยผ่านการขับเคลือนผ่านกระบวนการทํางานทีสําคัญดัง
นี 
 1. การรักษาความมันคงปลอดภัย การกํากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 เนืองจาก พ.ร.บ. ดังกล่าว มีเจตนารมณ์ทีสําคัญทีมุ่งเน้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ม
งวด ทัวถึง เป็นธรรม และครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทุกประเภท ทัวทุกพืนทีของประเทศ ปส. จึงได้เตรียมความพร้อมรอง
รับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ด้วยการปรับเปลียนโครงสร้างภายในหน่วยงาน และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ใหม่ เพือให้สอดคล้องต่อภารกิจด้านการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีทีมากยิงขึน พร้อมทังวางแผนการ
กํากับดูแลความปลอดภัยในพืนทีภูมิภาคเพิมขึน ซึงจะช่วยให้สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการตรวจสอบและ
กํากับดูแลมากยิงขึน ครอบคลุมทัวประเทศ 
 2. การพัฒนาศักยภาพของการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเพือเสริมสร้างความมัน
คงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณ์ปัจจุบัน ทีประเทศต่างๆ มีแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและมีการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีอืนๆ เพิมมากขึน ซึงเป็นการเพิมโอกาสในการแอบแฝง
ลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมากยิงขึน รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
บริเวณคาบสมุทรเกาหลี สิงเหล่านีเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิงทีกระทบต่อความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประ
เทศ ปส. จึงต้องดําเนินการเพิมความเชียวชาญและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ จัดทําแผนตอบสนองวิกฤตการณ์ด้านความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสี และฝึก
ซ้อมเผชิญเหตุวิกฤตการณ์ดังกล่าว เพือป้องกัน เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีและ
วิกฤตการณ์ด้านความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีทีอาจเกิดขึน 
          3. การพัฒนาศักยภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากภัยคุกคามและการก่อการร้าย โดยต้องได้รับ
ความร่วมมือทังจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในการป้องกันการเกิดเหตุ และ
ผู้ปฏิบัติงานทีเกียวข้องของภาครัฐทีมีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
คําถามชุด ก ขันตอนการริเริมแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบืองต้น

ประเด็นที 1 พิจารณาทีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ก-1

โครงการนีจัดทําขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้า
หมาย-ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ก-1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

หน้าที 3 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คํา
อธิบาย

1. เพือเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพทีเหมาะสมการดําเนินการป้องกัน 
(Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) การดําเนินการทีเกียว
ข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีทีอยู่นอกเหนือการกํากับดูแลทีอาจนําไปใช้ในการ
ก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผล กระทบทีเกียวข้องวิกฤตการณ์
ด้านความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสี
2. เพือพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคอาเซียน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านรักษาความมันคง
และพิทักษ์ปลอดภัย ทางนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน
3. เพือควบคุมติดตามการใช้วัสดุนิวเคลียร์และกิจกรรมทางนิวเคลียร์ทางสันติให้มีความ
ปลอดภัย ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการผันแปรวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้ใน
การผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธร้ายแรงอืน
4. เพือป้องกันภัยคุกคามความมันคงในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และประกันคุณภาพ
การก่อสร้างและการจัดการกากกัมมันตรังสีในสถานประกอบการนิวเคลียร์
5. เพือมีเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยและข้อมูลในการบริหารจัดการสําหรับประเทศไทย
ในกรณีการเกิดภัยสาธารณะและเหตุการณ์ก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี

ก-1.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

คํา
อธิบาย

เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, เจ้าหน้าทีทางการแพทย์ฉุกเฉิน, เจ้าหน้าทีกู้ภัย, ทหาร, ตํารวจ, สํานักงาน
สภาความมันคงแห่งชาติ, สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานสนับสนุนทีเกียวข้อง รวม
ทังประชาชนไทยและหน่วยงานทีเกียวข้องของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ก-1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คํา
อธิบาย

ปัญหา : เครืองมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือมาตรฐานต่างๆ มีความล้าสมัย 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย : ความรวดเร็วและความครอบคลุมในการรักษาความมันคง 
ทังด้านชีวิต ทรัพทย์สิน และความปลอดภัย

ก-1.4 โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

ทําการปรับปรุงเครืองมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือมาตรฐานต่างๆ ให้มีความทันสมัย

ก-1.5 โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คํา
อธิบาย

-

ประเด็นที 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ

คําถาม 
ก-2

มีรายงานทบทวนทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ก-2.1 ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดําเนินโครงการอย่างไร

คํา
อธิบาย

บุคลากรมีความพร้อมทังในด้านความรู้ความสามารถในการดําเนินโครงการ เนืองจาก
กิจกรรมทีจะเกิดขึนในโครงการนีเป็นการต่อยอดการดําเนินการโครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ทีจะเป็นการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึงมีการดําเนินงานให้ครอบคลุมตามหลักสากล

ก-2.2 ระบุว่าโครงการนีหน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทังหมดหรือไม่ ใน
กรณีทีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอืน โปรดระบุชือหน่วยงานทีบูรณาการด้วย

หน้าที 4 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คํา
อธิบาย

ปส. สามารถดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ ได้ด้วยตนเอง เนืองจาก ปส. เป็นหน่วยงานเพียงหนึงเดียวของประเทศ ทีมี
บุคลากรทีความรู้ความสามารถด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยจะมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที
ทีปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, เจ้าหน้าทีทางการแพทย์ฉุกเฉิน, เจ้าหน้าทีหน่วยกู้ภัย, ทหาร, ตํารวจ, สํานักงาน
สภาความมันคงแห่งชาติ, สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานสนับสนุนทีเกียวข้อง รวม
ทังประชาชนไทยและหน่วยงานทีเกียวข้องของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
เพือให้ครอบคลุมด้านความมันคงยิงขึน

ก-2.3 ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการทีเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี

คํา
อธิบาย

หัวหน้าโครงการมีความรู้ ทักษะ ความเชียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโครงการเฝ้า
ระวังภัยและเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

ประเด็นที 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ

คําถาม 
ข-1

โครงการนีมีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1. มีเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพทีเหมาะสมการดําเนินการป้องกัน 
(Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) การดําเนินการทีเกียว
ข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีทีอยู่นอกเหนือการกํากับดูแลทีอาจนําไปใช้ในการ
ก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบทีเกียวข้องวิกฤตการณ์
ด้านความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสี
2. มีการเสริมสร้างให้บุคลากรของประเทศมีความเข้มแข็งด้านการรักษาความมันคงและ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
3. มีการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพทีเหมาะสมในการยับยัง ตรวจจับ และ
ห้ามดําเนินการทีเกียวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีทีอยู่นอกเหนือการกํากับ
ดูแลทีอาจนําไปใช้ในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผล
กระทบทีเกียวข้องวิกฤตการณ์ด้านความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสี
4. มีการทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบการนําเข้า – ส่ง
ออกวัสดุกัมมันตรังสีระหว่าง ปส. กับ กรมศุลกากร 
5. มีครุภัณฑ์ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนาม พร้อมระบบประเมิน
ตําแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 
6. มียานพาหนะรถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และภาวะการก่อการร้าย
ด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง
7. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและจัดทําแผนการตรวจจับและการตอบ
สนองทีเกียวข้องกับการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

ข-1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

หน้าที 5 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คํา
อธิบาย

1. ประเทศไทยมีความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพทีเหมาะสมการดําเนินการป้องกัน 
(Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) การดําเนินการทีเกียว
ข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีทีอยู่นอกเหนือการกํากับดูแลทีอาจนําไปใช้ในการ
ก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบทีเกียวข้องวิกฤตการณ์
ด้านความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสี
2. บุคลากรของประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านการรักษาความมันคงและพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
3. ประเทศไทยมีศักยภาพทีเหมาะสมในการยับยัง ตรวจจับ และห้ามดําเนินการทีเกียวข้อง
กับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีทีอยู่นอกเหนือการกํากับดูแลทีอาจนําไปใช้ในการก่อ
การร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบทีเกียวข้องวิกฤตการณ์ด้าน
ความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสี
4.มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบการนําเข้า – ส่งออกวัสดุ
กัมมันตรังสีระหว่าง ปส. กับ กรมศุลกากร 
5. มีครุภัณฑ์ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนาม พร้อมระบบประเมิน
ตําแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 1 ระบบ
6. มียานพาหนะรถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และภาวะการก่อการร้าย
ด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง 1 คัน
7. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและจัดทําแผนการตรวจจับและการตอบ
สนองทีเกียวข้องกับการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

ข-1.3 ผลกระทบของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

มีความพร้อมในการให้บริการในพืนทีทีมีความเสียงทางด้านภัยความมันคงฯ ในระดับหนึง 
เนืองจากโครงการฯ ไม่มีผลกระทบด้านลบ ถึงแม้สังคมไทยจะมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เชือชาติ หรือศาสนาก็ตาม

ข-1.4 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ

คํา
อธิบาย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรตามเขตแนว
ชายแดน เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าทีทางการแพทย์ฉุกเฉิน, เจ้า
หน้าทีกู้ภัย, ทหาร, ตํารวจ, สํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติ, สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
และหน่วยงานสนับสนุนทีเกียวข้อง รวมทังประชาชนไทยและหน่วยงานทีเกียวข้องของ
ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานผ่านการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

คําถาม 
ข-2

มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-2.1 สรุปผลการประชุมชีแจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้
เกียวข้องเพือยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารทีเกียว
ข้อง

คํา
อธิบาย

คําถาม 
ข-3

ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสียงทีเกียวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสารธารณะและผู้เกียวข้องหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-3.1 ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสียงของ
โครงการ (ระบุเวลา)

คํา
อธิบาย
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คําถาม 
ข-4

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-4.1 ระบุผู้ทีเสียงจะได้รับกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ

คํา
อธิบาย
ข-4.2 ผู้รับผิดชอบมีแผนบริหารความเสียงและหรือแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบ

เชิงลบได้อย่างไร
คํา

อธิบาย
ข-4.3 ระบุว่าผู้ทีได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือทีเหมาะสมอย่างไร

คํา
อธิบาย

ประเด็นที 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินโครงการ

คําถาม 
ข-5

มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจะดําเนินงานประจําเมือโครงการสินสุดหรือไม่

ตอบ มี

ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วนงานทีดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิน

คํา
อธิบาย

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน เจ้า
หน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าทีทางการแพทย์ฉุกเฉิน, เจ้าหน้าทีกู้ภัย, 
ทหาร, ตํารวจ, สํานักงานสภาความมันคงแห่งชาติ, สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงาน
สนับสนุนทีเกียวข้อง รวมทังประชาชนไทยและหน่วยงานทีเกียวข้องของประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ประเด็นที 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

คําถาม 
ข-6

มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี กรณีโครงการด้าน
เศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการในรูปของตัว
เงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนีทางตรงและทางอ้อม

คํา
อธิบาย

ด้านสังคมและความมันคง
  - สามารถใช้องค์ความรู้ทางเทคนิค ประกอบกับพันธกรณี และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
มาบริหารจัดการข้อมูลการรักษาความมันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพือให้
สามารถป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ ต่อภัยคุกคาม การก่อการร้าย รวมทังการการลักลอบ
ขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์มาใช้ในทางไม่สันติได้อย่างทันท่วงที
  - การมีเครือข่ายทีมีความเข้มแข็งทังในระดับประเทศ และนานาประเทศ ด้านการรักษา
ความมันคงปลอดภัย ได้แก่ นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ และการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์ทีอยู่
นอกเหนือการกํากับดูแลของผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า ถือเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาทีมีอิทธิพล
ต่อการป้องปราม รวมทังการเบียงเบนความสนใจทีมีต่อประเทศเป้าหมาย เพือใช้โจมตีของผู้
ก่อการร้าย เนืองจาก สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ยากกว่าประเทศทีไม่มีเครือข่าย หรือมีเครือ
ข่ายทีไม่มีความเข้มแข็ง

ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสําเร็จอย่างดีเยียม) ในกรณี
โครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการ
ลงทุนโครงการนี
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คํา
อธิบาย

เพือเพิมความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ในชีวิตประจําวัน ของประชาชนคนไทย

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ

ประเด็นที 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและ
ผลประโยชน์ ผละกระทบทีจะได้รับเพือจัดทําคําของบประมาณ
คําถาม 
ค-1

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ค-1.1 โปรดจัดลําดับความสําคัญระหว่างโครงการอืนกับโครงการนี พร้อมระบุเหตุผล

คํา
อธิบาย

โครงการพัฒนาศักยภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ มีความ
สําคัญเนืองจากเป็นโครงการในส่วนของความมันคงในการดําเนินการป้องกัน (Prevention) 
ตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) ต่อการโจรกรรม (Theft) การก่อ
วินาศกรรม (Sabotage) การเข้าถึงอย่างไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized access) การส่ง
ผ่านอย่างผิดกฎหมาย (Illegal transfer) และการกระทําใด ๆ ซึงวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุ
กัมมันตรังสี และสิงทีเกียวข้อง (Associated facilities) เพือดําเนินการมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนํา
ไปใช้ในการก่อการร้าย

ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนีว่าคุ้มค่าอย่างไร

คํา
อธิบาย

โครงการพัฒนาศักยภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ สอดคล้อง
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมันคงระดับชาติ เพือเพิมศักยภาพและพัฒนาความ
สามารถของประเทศไทย ในการปกปักรักษาความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศอย่างครอบคลุม โดยมีการขับเคลือนผ่านกระบวนการทํางานทีสําคัญ ดังนี 
1. การรักษาความมันคงปลอดภัย การกํากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 
2.  การพัฒนาศักยภาพของการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีเพือเสริมสร้างความมันคงของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากภัยคุกคามและการก่อ
การร้าย
โครงการพัฒนาศักยภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ จึงมีความ
คุ้มค่าต่อประเทศไทยในด้านรักษาความมันคงของประเทศ

คําถามชุด ง การเตรียมการเพือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ

ประเด็นที 7 พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คําถาม ง
-1

มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ง-1.1 โปรดระบุแผนการดาเนินงาน และผลงานทีนาส่ง

คํา
อธิบาย

แผนการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
แผนงานที 1 เพิมศักยภาพและประสิทธิภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
แผนงานที 2  โครงการเพิมศักยภาพการดําเนินงานตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ของประเทศไทย  
แผนงานที 3 โครงการเตรียมการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์สร้างใหม่
แผนงานที 4 โครงการเตรียมการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ด้านการจัดการกาก
กัมมันตรังสี
แผนงานที 5 การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีต่อสิงแวด
ล้อมและประชาชนไทย ทังในกรณีปกติและฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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คําถาม ง
-2

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ มี

ง-2.1 แสดงรายงานทีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"

คํา
อธิบาย

แผนงานที 1 เพิมศักยภาพและประสิทธิภาพความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี งบ
ประมาณ 44,109,400 บาท
แผนงานที 2  โครงการเพิมศักยภาพการดําเนินงานตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ของประเทศไทย  งบประมาณ 3,833,000 บาท
แผนงานที 3 โครงการเตรียมการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์สร้างใหม่ งบ
ประมาณ 12,633,400 บาท
แผนงานที 4 โครงการเตรียมการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ด้านการจัดการกาก
กัมมันตรังสี งบประมาณ  2,375,400 บาท
แผนงานที 5 การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีต่อสิงแวด
ล้อมและประชาชนไทย ทังในกรณีปกติและฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี งบประมาณ 
2,750,000 บาท

คําถาม ง
-3

ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่

ตอบ มี

ง-3.1 ระบุถึงมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว

คํา
อธิบาย

การรายงานผลการดําเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และรายงานสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอืนผู้มีหน้าทีตรวจสอบการทุจริต

ประเด็นที 8 ทบทวน/การปรับเปลียนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)

คําถาม ง
-4

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์
การทีเปลียนแปลงหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-4.1 สรุปทางเลือกทีเป็นไปได้ในกรณีทีมีสถานการณ์เปลียนแปลงภายในและภายนอก

คํา
อธิบาย

คําถาม ง
-5

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีมีการเปลียน
แปลง ใช่หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-5.1 โปรดระบุทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีอาจมีการเปลียนแปลงได้

คํา
อธิบาย

ประเด็นที 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึงถ้าเกิดขึนจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการทีผ่านมา
คําถาม ง
-6

มีรายงานการศึกษาทีสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-6.1 โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดําเนินโครงการทีผ่านมา
ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินโครงการ (ทีจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ)

คํา
อธิบาย

หน้าที 9 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ง-6.2 ระบุวิธีการแก้ไข

คํา
อธิบาย

หน้าที 10 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการเมืองและสังคม

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

1.1 ความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.2 การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.3 การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

1.4 ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.5 ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.6 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ต่างๆ ทีเกียวข้อง
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

1.7 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-002 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพความ

มันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

65,701,200.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมันคง
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย ตํา ยอมรับได้ จัดการไม่ได้
2.2 ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ตํา ยอมรับได้ จัดการไม่ได้
2.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ตํา ยอมรับได้ จัดการไม่ได้
2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคานํามัน เหล็ก 

ฯลฯ
ตํา ยอมรับได้ จัดการไม่ได้

2.5 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านกฎหมาย

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

3.1 ความคลุมเครือของกฎหมายทีเกียวข้อง สูง ยอมรับได้ จัดการได้
3.2 การเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.3 ความไม่มันใจในการบังคับใช้กฎหมาย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.4 กฎหมายไม่ครอบคลุม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ

เปลียนแปลง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

3.6 การเปลียนแปลงมติทีเกียวข้อง สูง ยอมรับได้ จัดการได้
3.7 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านเทคโนโลยี

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

4.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.2 การล้าหลังของเทคโนโลยีเนืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึนอย่างรวดเร็ว
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

4.3 ความผิดพลาดของเทคโนโลยีทีใหม่จนเกินไป ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการได้
4.4 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการดําเนินการ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

5.1 การขาดแคลนบุคลากร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.3 การขาดแคลนวัตถุดิบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต

โครงการในตลาด
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

5.5 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการไม่ได้
5.6 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามทีเสนอโครงการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.7 การเปลียนแปลงบุคลากรทีดําเนินการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.8 กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านสิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

6.1 การก่อความไม่สงบ สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการได้
6.2 สงคราม สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการได้
6.3 นําท่วม ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.4 พายุไต้ฝุ่น ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.5 โคลนถล่ม ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.6 แผ่นดินไหว ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.7 ภัยแล้ง ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.8 โรคระบาด ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



 
โครงการเพิ่มศักยภาพ 

การตรวจสอบ 
สถานประกอบการเชิงรุก 
เพื่อป้องกันการกระท าผิด

กฎหมาย 
ของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 



การวิเคราะห์เพือคัดกรองเฉพาะโครงการทีเข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการ นีอยู่ในเกณฑ์ทีต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

ตามเงือนไขในกรณีที 
1) เป็นแผนงาน/โครงการใหม่ ทีเพิงเริมต้นในปีงบประมาณนันๆ หรือ เป็นแผนงาน/โครงการที่ ใหม่ที่ต้องการขยายผล
ต่อจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว

2) เป็นแผนงาน/โครงการทีมีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายลงทุน
3) เป็นแผนงาน/โครงการทีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมือวันที 29 ธันวาคม 2552 ได้กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการทีมี
ความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี
         ก. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง 
             ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
         ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิงแวดล้อมหรือการให้บริการขัน
             พืนฐานของประชาชนและ
         ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ 
             กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

4) เป็นแผนงาน/โครงการอืนทีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-001 ชือโครงการ : โครงการเพิมศักยภาพการตรวจ

สอบสถานประกอบการเชิงรุก
เพือป้องกันการกระทําผิด
กฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

31,750,000.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อมูลพืนฐานโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ

การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยมีความหลากหลายทังในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์ ชนิด
หรือประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครืองกําเนิดรังสี ซึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีนันก่อให้เกิดความ
เสียงทีผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานรังสี รวมทังประชาชนทัวไป จะเกิดผลกระทบจากการได้รับปริมาณรังสีจากต้น
กําเนิดรังสีเหล่านี ดังนัน สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (ปส.) ซึงเป็นหน่วยงานทีมีหน้าทีในการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงต้องมีการดําเนินการเพือสร้างความมันใจว่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีนัน
มีความปลอดภัยและการรักษาความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสัน
ติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงทีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดตาม
กฎหมายอืน ๆ และตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล ซึง ปส. 
สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นนีได้ผ่านการดําเนินการทีสําคัญสองกระบวนการ คือ (1) การอนุญาต 
(Authorization) ซึงมีกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) เป็นผู้รับผิดชอบ และ (2) การตรวจสอบสถานประกอบ
การ (Inspection) ซึงมีกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) เป็นผู้รับผิดชอบ ทังนี จากข้อมูลทีสามารถสืบค้นได้
พบว่ามีสถานประกอบการทีเข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบจาก ปส. เป็นจํานวนมากกว่า 28,000 แห่งทัว
ประเทศ ทังในส่วนของสถานประกอบการทีมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และสถานประกอบการทีมีไว้ในครอบ
ครอง หรือใช้เครืองกําเนิดรังสี และข้อมูลจากฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตของ ปส. พบว่ามีสถานประกอบการทีได้รับ
อนุญาตจาก ปส. เป็นจํานวนประมาณ 2,000 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 โดยประมาณ แสดงให้เห็นว่ามีสถานประกอบการอีกเป็น
จํานวนมากทียังไม่ได้เข้าสู่ระบบการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีโดย ปส. ด้วยเหตุนี ปส. จึง
จําเป็นต้องดําเนินการในเชิงรุกโดยเร่งด่วนในการตรวจสอบสถานประกอบการเพือสํารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้ข้อแนะนําในการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการทีจําเป็นของผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
วัสดุกัมมันตรังสี หรือผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครืองกําเนิดรังสี เพือให้การใช้ประโยชน์นันมีความปลอดภัยและการรักษา
ความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงที
ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดตามกฎหมายอืน ๆ และตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการรักษาความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล นอกจากนี ปส. จําเป็นต้องสร้างเครือข่ายการ
กํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือเป็นการแบ่งปันข้อมูลเกียวกับ
สถานประกอบการทีอยู่ในข่ายมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และสนับสนุนการดําเนิน
การของ ปส. ในการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย

2. ความสําคัญ / เร่งด่วนของโครงการ

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-001 ชือโครงการ : โครงการเพิมศักยภาพการตรวจ

สอบสถานประกอบการเชิงรุก
เพือป้องกันการกระทําผิด
กฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

31,750,000.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 
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การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยมีความหลากหลายทังในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์ ชนิด
หรือประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครืองกําเนิดรังสี ซึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีนันก่อให้เกิดความ
เสียงทีผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานรังสี รวมทังประชาชนทัวไป จะเกิดผลกระทบจากการได้รับปริมาณรังสีจากต้น
กําเนิดรังสีเหล่านี ดังนัน สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (ปส.) ซึงเป็นหน่วยงานทีมีหน้าทีในการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงต้องมีการดําเนินการเพือสร้างความมันใจว่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีนัน
มีความปลอดภัยและการรักษาความมันคง
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงทีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดตามกฎหมายอืน ๆ และตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและการรักษาความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล ซึง ปส. สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นนีได้
ผ่านการดําเนินการที
สําคัญสองกระบวนการ คือ (1) การอนุญาต (Authorization) ซึงมีกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) เป็นผู้รับผิด
ชอบ และ (2) การตรวจสอบสถานประกอบการ (Inspection) ซึงมีกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) เป็นผู้รับผิด
ชอบ ทังนี จากข้อมูลทีสามารถสืบค้นได้พบว่ามีสถานประกอบการทีเข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบจาก 
ปส. เป็นจํานวนมากกว่า 28,000 แห่งทัวประเทศ ทังในส่วนของสถานประกอบการทีมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี และสถานประกอบการทีมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครืองกําเนิดรังสี และข้อมูลจากฐานข้อมูลการออกใบ
อนุญาตของ ปส. พบว่ามีสถานประกอบการทีได้รับอนุญาตจาก ปส. เป็นจํานวนประมาณ 2,000 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 โดย
ประมาณ แสดงให้เห็นว่ามีสถานประกอบการอีกเป็นจํานวนมากทียังไม่ได้เข้าสู่ระบบการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีโดย ปส. ด้วยเหตุนี ปส. จึงจําเป็นต้องดําเนินการในเชิงรุกโดยเร่งด่วนในการตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพือสํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้ข้อแนะนําในการขอรับใบอนุญาต และการ
ดําเนินการทีจําเป็นของผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี หรือผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครืองกําเนิดรังสี เพือ
ให้การใช้ประโยชน์นันมีความปลอดภัยและการรักษาความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงทีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 
2559 ข้อกําหนดตามกฎหมายอืน ๆ และตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีใน
ระดับสากล

การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
คําถามชุด ก ขันตอนการริเริมแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบืองต้น

ประเด็นที 1 พิจารณาทีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ก-1

โครงการนีจัดทําขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้า
หมาย-ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ก-1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1 เพือพัฒนาศักยภาพการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีใน
ประเทศไทยโดยสํานักงานปรมาณูเพือสันติ
2 เพือสํารวจ เก็บข้อมูล และจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในประเทศไทย
3 เพือส่งเสริมให้ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ได้มี
การดําเนินการทีถูกต้องและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ
สันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงทีออกตามความในพระราช บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ 
พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดตามกฎหมายอืน ๆ และตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษา
ความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล
4 เพือสร้างเครือข่ายการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีใน
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง

ก-1.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1. สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (ปส.)
2. หน่วยงานอืนทีเกียวข้องกับการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
3. ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
4. ประชาชนทัวไป
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ก-1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คํา
อธิบาย

1. ต้องการข้อมูลและฐานข้อมูลเกียวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีทีถูกต้อง
และครบถ้วน
2. ต้องการเครือข่ายความร่วมมือในการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
3. ต้องการมีไว้ในครอบครองหรือใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานความปลอดภัยและความมันคงปลอดภัยในระดับ
สากล

ก-1.4 โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

1. ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียพัฒนาศักยภาพในการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสี ผ่านการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกียวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีความทันสมัย 
ถูกต้องและครบถ้วน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทีถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานความปลอดภัยและความมันคงปลอดภัยในระดับ
สากล

ก-1.5 โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คํา
อธิบาย

เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหา

ประเด็นที 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ

คําถาม 
ก-2

มีรายงานทบทวนทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ก-2.1 ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดําเนินโครงการอย่างไร

คํา
อธิบาย
ก-2.2 ระบุว่าโครงการนีหน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทังหมดหรือไม่ ใน

กรณีทีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอืน โปรดระบุชือหน่วยงานทีบูรณาการด้วย
คํา

อธิบาย
ก-2.3 ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการทีเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี

คํา
อธิบาย

คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

ประเด็นที 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ

คําถาม 
ข-1

โครงการนีมีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1. พนักงานเจ้าหน้าทีผู้มีศักยภาพในการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ปส. ได้ตรวจสอบ สํารวจ และเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
3. มีฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
4. กิจกรรมความร่วมมือที ปส. ได้ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานทีเข้าร่วมในเครือข่ายการ
กํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ข-1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ
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คํา
อธิบาย

ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เข้าสู่ระบบการกํากับ
ดูแลโดย ปส. เพิมมากขึน

ข-1.3 ผลกระทบของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1. ปส. ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแล มีข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในประเทศไทยทีถูกต้องและสอดคล้องตามความเป็นจริง
2. ปส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทีเพียงพอในการดําเนินการเพือกํากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนเกิดความเชือมันในการดําเนินการของ ปส. เพือกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย

ข-1.4 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ

คํา
อธิบาย

1. เข้าร่วมในการตรวจสอบสถานประกอบการ
2. แลกเปลียนข้อมูลและความรู้ในการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

คําถาม 
ข-2

มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-2.1 สรุปผลการประชุมชีแจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้
เกียวข้องเพือยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารทีเกียว
ข้อง

คํา
อธิบาย

คําถาม 
ข-3

ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสียงทีเกียวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสารธารณะและผู้เกียวข้องหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-3.1 ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสียงของ
โครงการ (ระบุเวลา)

คํา
อธิบาย

คําถาม 
ข-4

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-4.1 ระบุผู้ทีเสียงจะได้รับกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ

คํา
อธิบาย
ข-4.2 ผู้รับผิดชอบมีแผนบริหารความเสียงและหรือแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบ

เชิงลบได้อย่างไร
คํา

อธิบาย
ข-4.3 ระบุว่าผู้ทีได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือทีเหมาะสมอย่างไร

คํา
อธิบาย
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ประเด็นที 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินโครงการ

คําถาม 
ข-5

มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจะดําเนินงานประจําเมือโครงการสินสุดหรือไม่

ตอบ มี

ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วนงานทีดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิน

คํา
อธิบาย

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สํานักงานปรมาณูเพือสันติ

ประเด็นที 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

คําถาม 
ข-6

มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี กรณีโครงการด้าน
เศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการในรูปของตัว
เงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนีทางตรงและทางอ้อม

คํา
อธิบาย

1. ปส. ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแล มีข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในประเทศไทยทีถูกต้องและสอดคล้องตามความเป็นจริง
2. ปส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทีเพียงพอในการดําเนินการเพือกํากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนเกิดความเชือมันในการดําเนินการของ ปส. เพือกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย

ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสําเร็จอย่างดีเยียม) ในกรณี
โครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการ
ลงทุนโครงการนี

คํา
อธิบาย

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ สามารถดําเนินการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ผ่านการบริหารจัดการเพือกํากับดูแลด้วย
วิธีการจัดลําดับขันทีสอดคล้องกับประเภทของสถานประกอบการและลักษณะการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ

ประเด็นที 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและ
ผลประโยชน์ ผละกระทบทีจะได้รับเพือจัดทําคําของบประมาณ
คําถาม 
ค-1

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ค-1.1 โปรดจัดลําดับความสําคัญระหว่างโครงการอืนกับโครงการนี พร้อมระบุเหตุผล

คํา
อธิบาย
ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนีว่าคุ้มค่าอย่างไร

คํา
อธิบาย
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คําถามชุด ง การเตรียมการเพือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ

ประเด็นที 7 พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คําถาม ง
-1

มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ง-1.1 โปรดระบุแผนการดาเนินงาน และผลงานทีนาส่ง

คํา
อธิบาย

กิจกรรมที 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทําหน้าทีกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี โดยการเพิมจํานวนพนักงานเจ้าหน้าทีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
จํานวนของสถานประกอบการทีมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในประเทศไทย จัดหาเครืองมืออุปกรณ์สําหรับการตรวจสอบสถานประกอบการให้
เพียงพอ พร้อมทังจัดการฝึกอบรมทีจําเป็นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีผู้ทําหน้าทีกํากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ดําเนินการในปีที 1 - 5
กิจกรรมที 2. ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ เพือสํารวจและเก็บข้อมูลการมีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทังให้ข้อมูลเกียวกับการมี
ไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทีถูกต้องตามทีกําหนดไว้
ในพระราช บัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงทีออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดตามกฎหมายอืน ๆ และ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความมันคงทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล 
ดําเนินการในปีที 1 - 5
กิจกรรมที 3. จัดทําฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทีมีไว้ในครอบครอง หรือใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ครอบคลุมในทุกด้านของการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ดําเนินการในปีที 1 - 5
กิจกรรมที 4. จัดประชุม อบรม สัมมนา หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือสร้างเครือข่ายการ
กํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย ดําเนินการในปีที 1
 และ 2

คําถาม ง
-2

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ มี

ง-2.1 แสดงรายงานทีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"

คํา
อธิบาย

ยังไม่ได้จัดทํารายงาน

คําถาม ง
-3

ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่

ตอบ มี

ง-3.1 ระบุถึงมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว

คํา
อธิบาย

ใช้งบประมาณตามทีกําหนดไว้ในแผนโดยดําเนินการตามระเบียบทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด

ประเด็นที 8 ทบทวน/การปรับเปลียนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)

คําถาม ง
-4

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์
การทีเปลียนแปลงหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-4.1 สรุปทางเลือกทีเป็นไปได้ในกรณีทีมีสถานการณ์เปลียนแปลงภายในและภายนอก

คํา
อธิบาย

หน้าที 6 จาก 7

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คําถาม ง
-5

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีมีการเปลียน
แปลง ใช่หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-5.1 โปรดระบุทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีอาจมีการเปลียนแปลงได้

คํา
อธิบาย

ประเด็นที 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึงถ้าเกิดขึนจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการทีผ่านมา
คําถาม ง
-6

มีรายงานการศึกษาทีสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ง-6.1 โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดําเนินโครงการทีผ่านมา
ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินโครงการ (ทีจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ)

คํา
อธิบาย

1. ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าทีได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับพันธ
กิจ ทําให้ ปส. ไม่สามารถดําเนินการกํากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีด้วยตัวเองได้อย่างครอบคลุม
2. จํานวนของสถานประกอบการทีอยู่ในข่ายมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์หรือรังสีมีจํานวนมากเกินกว่าศักยภาพของ ปส. ทีจะกํากับดูแลได้อย่างทัวถึงและ
ครอบคลุม ทําให้ต้นกําเนิดรังสีจํานวนมากหลุดรอดจากการกํากับดูแลโดย ปส.

ง-6.2 ระบุวิธีการแก้ไข

คํา
อธิบาย

1. เร่งรัดสร้างเครือข่ายในการกํากับดูแลร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
2. พิจารณาใช้ Graded approach ในการกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล โดยมุ่งเน้นและ
ให้ความสําคัญในลําดับต้น ๆ กับต้นกําเนิดรังสีทีมีความเป็นอันตรายสูงสุดและสูงก่อน

หน้าที 7 จาก 7

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการเมืองและสังคม

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

1.1 ความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล สูง ยอมรับได้ จัดการไม่ได้
1.2 การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการได้
1.3 การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้

1.4 ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
1.5 ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
1.6 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ต่างๆ ทีเกียวข้อง
สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้

1.7 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-001 ชือโครงการ : โครงการเพิมศักยภาพการตรวจ

สอบสถานประกอบการเชิงรุก
เพือป้องกันการกระทําผิด
กฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

31,750,000.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.2 ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคานํามัน เหล็ก 

ฯลฯ
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

2.5 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านกฎหมาย

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

3.1 ความคลุมเครือของกฎหมายทีเกียวข้อง สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
3.2 การเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.3 ความไม่มันใจในการบังคับใช้กฎหมาย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.4 กฎหมายไม่ครอบคลุม สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
3.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ

เปลียนแปลง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

3.6 การเปลียนแปลงมติทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.7 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านเทคโนโลยี

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

4.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.2 การล้าหลังของเทคโนโลยีเนืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึนอย่างรวดเร็ว
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

4.3 ความผิดพลาดของเทคโนโลยีทีใหม่จนเกินไป ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.4 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการดําเนินการ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

5.1 การขาดแคลนบุคลากร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.3 การขาดแคลนวัตถุดิบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต

โครงการในตลาด
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

5.5 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.6 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามทีเสนอโครงการ สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
5.7 การเปลียนแปลงบุคลากรทีดําเนินการ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.8 กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านสิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

6.1 การก่อความไม่สงบ ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.2 สงคราม ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.3 นําท่วม ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.4 พายุไต้ฝุ่น สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.5 โคลนถล่ม ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.6 แผ่นดินไหว ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.7 ภัยแล้ง สูง ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.8 โรคระบาด ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



 
 

โครงการสร้างความตระหนัก
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 
 
 
 
 



การวิเคราะห์เพือคัดกรองเฉพาะโครงการทีเข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการ นีอยู่ในเกณฑ์ทีต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

ตามเงือนไขในกรณีที 
1) เป็นแผนงาน/โครงการใหม่ ทีเพิงเริมต้นในปีงบประมาณนันๆ หรือ เป็นแผนงาน/โครงการที่ ใหม่ที่ต้องการขยายผล
ต่อจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว

2) เป็นแผนงาน/โครงการทีมีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายลงทุน
3) เป็นแผนงาน/โครงการทีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมือวันที 29 ธันวาคม 2552 ได้กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการทีมี
ความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี
         ก. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง 
             ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
         ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิงแวดล้อมหรือการให้บริการขัน
             พืนฐานของประชาชนและ
         ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ 
             กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

4) เป็นแผนงาน/โครงการอืนทีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-004 ชือโครงการ : โครงการสร้างความตระหนักและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

46,200,900.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดําเนินงาน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อมูลพืนฐานโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานของรัฐทีอยู่เบืองหลังในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ  โดยเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ 
พ.ศ. 2559  ทีมีผลบังคับใช้เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทีผ่านมา  ดังนัน ปส. จึงจําเป็นต้องดําเนินการสร้างความรู้ความ
เข้าใจทีถูกต้องเกียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพือขยายการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ รวมทัง 
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทัวทังประเทศมากขึน

2. ความสําคัญ / เร่งด่วนของโครงการ
1.สร้างพืนฐานความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติทีดี และความเชือมันต่อสํานักงานปรมาณูเพือสันติ และความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559
2.สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพือพัฒนาเศรษฐกิจและความ
มันคงปลอดภัยของประเทศ

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-004 ชือโครงการ : โครงการสร้างความตระหนักและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

46,200,900.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดําเนินงาน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
คําถามชุด ก ขันตอนการริเริมแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบืองต้น

ประเด็นที 1 พิจารณาทีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ก-1

โครงการนีจัดทําขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้า
หมาย-ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ก-1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1. เพือสร้างพืนฐานความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติทีดี และความเชือมันต่อสํานักงานปรมาณู
เพือสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึง พ.ร.บ
.พลังงานนิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559
2. เพือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี
3. เพือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทังภาครัฐ และเอกชน

ก-1.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

หน้าที 1 จาก 5

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คํา
อธิบาย

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ บุคลากรทีปฏิบัติงานเกียวกับ
รังสี ผู้นําชุมชน สือมวลชน 

ก-1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คํา
อธิบาย

ความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึง พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559

ก-1.4 โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

สร้างพืนฐานความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติทีดี และความเชือมันต่อสํานักงานปรมาณูเพือสันติ 
และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึง พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559 ผ่านการจัดกิจกรรมและสือประเภทต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ 
อบรม สัมมนา สือวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

ก-1.5 โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คํา
อธิบาย

ต้องการให้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มากขึน

ประเด็นที 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ

คําถาม 
ก-2

มีรายงานทบทวนทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ก-2.1 ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดําเนินโครงการอย่างไร

คํา
อธิบาย

มีความพร้อมในด้านวิชาการ ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี

ก-2.2 ระบุว่าโครงการนีหน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทังหมดหรือไม่ ใน
กรณีทีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอืน โปรดระบุชือหน่วยงานทีบูรณาการด้วย

คํา
อธิบาย

บางกิจกรรมในโครงการสร้างสามารถดําเนินการได้เอง และบางกิจกรรมสามารถบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานอืน เช่น กระทรวง
ศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ก-2.3 ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการทีเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี

คํา
อธิบาย

เป็นโครงการต่อเนือง เช่น คาราวานวิทยาศาสตร์ การผลิตสือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสือต่าง ๆ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สือออนไลน์

คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

ประเด็นที 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ

คําถาม 
ข-1

โครงการนีมีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

กลุ่มเป้าหมายมีความรับรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ข-1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเพิมมากขึน

ข-1.3 ผลกระทบของโครงการคือ

หน้าที 2 จาก 5

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คํา
อธิบาย

กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย ทําให้ติดตามผลได้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ข-1.4 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ

คํา
อธิบาย

แบบประเมิน แบบสํารวจ แบบลงทะเบียน

คําถาม 
ข-2

มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ข-2.1 สรุปผลการประชุมชีแจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้
เกียวข้องเพือยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารทีเกียว
ข้อง

คํา
อธิบาย

สรุปจากแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมว่ามีความต้องการทีจะได้รับการถ่ายทอด
ความรุู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มากขึน 

คําถาม 
ข-3

ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสียงทีเกียวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสารธารณะและผู้เกียวข้องหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-3.1 ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสียงของ
โครงการ (ระบุเวลา)

คํา
อธิบาย

คําถาม 
ข-4

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-4.1 ระบุผู้ทีเสียงจะได้รับกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ

คํา
อธิบาย

ประเด็นที 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินโครงการ

คําถาม 
ข-5

มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจะดําเนินงานประจําเมือโครงการสินสุดหรือไม่

ตอบ มี

ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วนงานทีดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิน

คํา
อธิบาย

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ 

ประเด็นที 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

คําถาม 
ข-6

มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี กรณีโครงการด้าน
เศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการในรูปของตัว
เงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนีทางตรงและทางอ้อม

คํา
อธิบาย

กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติทีดี และความเชือมันต่อสํานักงานปรมาณูเพือ
สันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู รวมถึง พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพือสันติ พ.ศ. 2559

หน้าที 3 จาก 5
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ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสําเร็จอย่างดีเยียม) ในกรณี
โครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการ
ลงทุนโครงการนี

คํา
อธิบาย

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู
2.บูรณาการ สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ

ประเด็นที 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและ
ผลประโยชน์ ผละกระทบทีจะได้รับเพือจัดทําคําของบประมาณ
คําถาม 
ค-1

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ค-1.1 โปรดจัดลําดับความสําคัญระหว่างโครงการอืนกับโครงการนี พร้อมระบุเหตุผล

คํา
อธิบาย
ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนีว่าคุ้มค่าอย่างไร

คํา
อธิบาย

คําถามชุด ง การเตรียมการเพือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ

ประเด็นที 7 พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คําถาม ง
-1

มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ง-1.1 โปรดระบุแผนการดาเนินงาน และผลงานทีนาส่ง

คํา
อธิบาย

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โดยรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ

คําถาม ง
-2

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ มี

ง-2.1 แสดงรายงานทีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"

คํา
อธิบาย

มีการรายงานผลการดําเนินงานทังแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ทุกเดือน ตลอดปีงบ
ประมาณ

คําถาม ง
-3

ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่

ตอบ มี

ง-3.1 ระบุถึงมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว

คํา
อธิบาย

1.มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ ทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ
2.ทุกขันตอนการดําเนินการ อ้างอิงระเบียบการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบราชการ

หน้าที 4 จาก 5
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ประเด็นที 8 ทบทวน/การปรับเปลียนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)

คําถาม ง
-4

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์
การทีเปลียนแปลงหรือไม่

ตอบ มี

ง-4.1 สรุปทางเลือกทีเป็นไปได้ในกรณีทีมีสถานการณ์เปลียนแปลงภายในและภายนอก

คํา
อธิบาย

สามารถปรับเปลียนแผนการจัดกิจกรรมของโครงการได้ ขึนอยู่กับนโยบายและงบประมาณ

คําถาม ง
-5

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีมีการเปลียน
แปลง ใช่หรือไม่

ตอบ มี

ง-5.1 โปรดระบุทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีอาจมีการเปลียนแปลงได้

คํา
อธิบาย

สามารถปรับเปลียนแผนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการได้ตามนโยบาย และงบประมาณ

ประเด็นที 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึงถ้าเกิดขึนจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการทีผ่านมา
คําถาม ง
-6

มีรายงานการศึกษาทีสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ง-6.1 โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดําเนินโครงการทีผ่านมา
ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินโครงการ (ทีจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ)

คํา
อธิบาย

เนือหาเกียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเรืองทียากต่อความเข้าใจ อีกทัง 
คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรืองทีไกลตัว อาจทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความสนใจ และความ
ตังใจจริงในการรับรู้ข้อมูล 

ง-6.2 ระบุวิธีการแก้ไข

คํา
อธิบาย

- ออกแบบกิจกรรม และพัฒนาสือเผยแพร่ให้น่าสนใจ เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายมากยิงขึน
- ประสานงานร่วมกับเครือข่ายทีเกียวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพือให้การเข้าถึงทีคลอบคลุม
และประหยัดงบประมาณ

คําถามชุด จ การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนืองและโครงการทีทําเสร็จแล้วและต้องการขยายผล
โครงการ

ประเด็นที 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ

คําถาม จ
-1

หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่านมาหรือไม่

ตอบ มี

จ-1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ/ดูแล/บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ

คํา
อธิบาย

กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จ-1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นโครงการ

หน้าที 5 จาก 5
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ข้อที  ความเสียงด้านการเมืองและสังคม

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

1.1 ความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.2 การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.3 การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

1.4 ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.5 ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.6 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ต่างๆ ทีเกียวข้อง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

1.7 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

เป็นโครงการต่อเนืองทีสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณูแก่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้สือในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-004 ชือโครงการ : โครงการสร้างความตระหนักและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

46,200,900.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดําเนินงาน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.2 ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคานํามัน เหล็ก 

ฯลฯ
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

2.5 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 
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ข้อที  ความเสียงด้านกฎหมาย

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

3.1 ความคลุมเครือของกฎหมายทีเกียวข้อง สูง ยอมรับได้ จัดการได้
3.2 การเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
3.3 ความไม่มันใจในการบังคับใช้กฎหมาย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.4 กฎหมายไม่ครอบคลุม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ

เปลียนแปลง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

3.6 การเปลียนแปลงมติทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.7 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 
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ข้อที  ความเสียงด้านเทคโนโลยี

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

4.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสม สูง ยอมรับได้ จัดการได้
4.2 การล้าหลังของเทคโนโลยีเนืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึนอย่างรวดเร็ว
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

4.3 ความผิดพลาดของเทคโนโลยีทีใหม่จนเกินไป ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.4 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 
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ข้อที  ความเสียงด้านการดําเนินการ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

5.1 การขาดแคลนบุคลากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.3 การขาดแคลนวัตถุดิบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต

โครงการในตลาด
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

5.5 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.6 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามทีเสนอโครงการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.7 การเปลียนแปลงบุคลากรทีดําเนินการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.8 กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านสิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

6.1 การก่อความไม่สงบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.2 สงคราม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.3 นําท่วม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.4 พายุไต้ฝุ่น ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.5 โคลนถล่ม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.6 แผ่นดินไหว ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.7 ภัยแล้ง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.8 โรคระบาด ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



 
 

โครงการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
การวัดปริมาณรังสี 
ในระดับปฐมภูม ิ

 
 
 
 



การวิเคราะห์เพือคัดกรองเฉพาะโครงการทีเข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการ นีอยู่ในเกณฑ์ทีต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

ตามเงือนไขในกรณีที 
1) เป็นแผนงาน/โครงการใหม่ ทีเพิงเริมต้นในปีงบประมาณนันๆ หรือ เป็นแผนงาน/โครงการที่ ใหม่ที่ต้องการขยายผล
ต่อจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว

2) เป็นแผนงาน/โครงการทีมีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายลงทุน
3) เป็นแผนงาน/โครงการทีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมือวันที 29 ธันวาคม 2552 ได้กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการทีมี
ความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี
         ก. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง 
             ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
         ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิงแวดล้อมหรือการให้บริการขัน
             พืนฐานของประชาชนและ
         ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ 
             กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

4) เป็นแผนงาน/โครงการอืนทีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-006 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

261,133,400.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อมูลพืนฐานโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ

ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อตังขึนครังแรกโดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทุติยภูมิ กลุ่มมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี สํานักงานปรมาณู
เพือสันติ เพือรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพือให้เกิดความถูกต้องและความ
ปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทัวไป ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้พัฒนามาเป็นลําดับจน
ประสบความสําเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตามข้อกําหนดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) สําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครืองสํารวจรังสีตาม มอก. 17025   เมือวันที 16 ธ.ค. 2553 นอก
จากนี ในปี พ.ศ. 2556 สํานักงานปรมาณูเพือสันติยังได้รับงบประมาณเพือก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
(ชือเดิมอาคารมาตรวิทยารังสี)ระหว่างปี 2558 - 2561 โดยมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีด้านต่างๆ เป็นห้องปฏิบัติการ
แกนหลักในอาคาร เนืองจากระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศปัจจุบันอยู่ในระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) 
ซึงมีขีดจํากัดในด้านการพัฒนาและความถูกต้องแม่นยํา ดังนัน เพือเป็นการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของ
ประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ เพือให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีทีจะ
ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ทีจะมีจุดมุ่งหมายทีจะพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิ 
เพือเพิมขีดความสามารถ และศักยภาพด้านการวัดและการสอบเทียบด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัย
การใช้งานตามมาตรฐานสากล รวมถึงสอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีทีทันสมัยและมีมาตรฐาน
สูงสุดในระดับนานาชาติ เพือการพึงพาตนเองได้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสี
ในระดับภูมิภาคอาเซียนเนืองจากในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีประเทศใดทีมีห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ

2. ความสําคัญ / เร่งด่วนของโครงการ
 โครงการวิจัยและพัฒนาเพือยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมินีเป็นโครงการทีจําเป็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีของประเทศเพือรองรับโครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีทีจะเกิดขึนเพือพัฒนา
ระบบวัดปริมาณรังสีให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด เพือสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณูแก่ผู้
ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทัวไป  

รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-006 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

261,133,400.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
คําถามชุด ก ขันตอนการริเริมแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบืองต้น

ประเด็นที 1 พิจารณาทีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ก-1

โครงการนีจัดทําขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้า
หมาย-ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ก-1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

หน้าที 1 จาก 8

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



คํา
อธิบาย

1. เพือพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศให้อยู่ในระดับปฐมภูมิทีทัดเทียมกับ
นานาชาติ
2. เพือจัดทําระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี
เอกซ์พลังงานปานกลาง
3.  เพือรองรับโครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีทีจําเป็นต้องมีระบบวัด
ปริมาณรังสีมาตรฐานทีอยู่ในระดับสูงสุดในระดับนานาชาติ
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
ด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด เพือสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณูแก่ผู้
ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทัวไป

ก-1.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

คํา
อธิบาย

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีขอรับบริการด้านการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพือสนับสนุน
การกํากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี

ก-1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คํา
อธิบาย

ต้องการให้ประเทศไทยมีระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสี สามารถอ้างอิง สอบย้อน
กลับได้ทีมีความถูกต้องแม่นยําสูงสุด ครอบคลุมทุกพิสัยการใช้งานในประเทศ

ก-1.4 โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและชี
แจงเมือมีการสอบถาม

ก-1.5 โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คํา
อธิบาย

 -

ประเด็นที 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ

คําถาม 
ก-2

มีรายงานทบทวนทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ก-2.1 ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดําเนินโครงการอย่างไร

คํา
อธิบาย

บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยารังสีอยู่แล้ว เช่นการได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 17025 โครงการนีเป็นการขยายขอบข่ายและเพิมเติมส่วนทีขาดตามมาตรฐานสากล

ก-2.2 ระบุว่าโครงการนีหน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทังหมดหรือไม่ ใน
กรณีทีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอืน โปรดระบุชือหน่วยงานทีบูรณาการด้วย

คํา
อธิบาย

1. สมอ. ผู้ประเมินการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025
2. มว. ซึงเป็นผู้ประสานงานของประเทศไทยกับ BIMP ในการขอการรับรองสถานะการเป็น
หน่วยงานทีได้รับมอบหมาย (Designed Institute,DI) ด้านการวัดปริมาณรังสี และการ
รับรองขีดความสามารถในการวัดและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ

ก-2.3 ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการทีเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี

คํา
อธิบาย

1. หัวหน้าโครงการเป็นผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานด้านการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านมาตรฐานการวัดรังสีโดยตรงจากการศึกษาดูงานระบบ
มาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ จากห้องปฏิบัติการ National Physical Laboratory (NPL) 
ประเทศอังกฤษทังเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมประจําปี  Asia Pacific Metrology 
Programme (APMP) ในสาขารังสีก่อไอออน
2. คณะทํางาน มีประสบการณ์ในการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ ตาม มอก. 17025 และประสบการณ์ด้านมาตรฐานการวัดรังสี

หน้าที 2 จาก 8
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คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

ประเด็นที 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ

คําถาม 
ข-1

โครงการนีมีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับรังสีรักษา
2. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และอิเลคตรอนพลังงานสูง
จากเครืองเร่งอนุภาค
3. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงานตํา
4. ระบบวัดปริมาณรังสีดูดกลืนมาตรฐานปฐมภูมิ

ข-1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

ผลลัพธ์อันเกิดจากการดําเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่
บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที 3(2560 – 2564) มีดังนี
1. ระบบการสอบกลับได้ของเครืองมือวัดทีจําเป็นต่อโครงสร้างพืนฐานของประเทศ และภาค
อุตสาหกรรมหลัก ๖ สาขา อันได้แก่ อุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม อุตสาหกรรม
แปรรูป อุตสาหกรรมยานนต์และชินส่วน อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยาน 
มีความสมบูรณ์และครบถ้วน เท่าทันเหตุการณ์ และเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้ภาคการ
ผลิตมีความสามารถในการแข่งขันและเป็นทียอมรับเรืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก 

2. เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์สําหรับนวัตกรรมเครืองมือวัดต้นแบบทีผลิต เพือทดแทน
การนําเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทและสามารถขยายผลไปสู่การ
จําหน่ายในภูมิภาคอาเซียน
3. โครงสร้างพืนฐานด้านคุณภาพของประเทศเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
สร้างความมันใจทังผู้ผลิต และผู้บริโภค และเกิดความน่าเชือถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลด
จํานวนการปฏิเสธสินค้านําเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิงสินค้าเกษตร และอาหาร
4. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึนร้อยละ 5 อันเกิดจากการนําเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา
ไปประยุกต์ใช้เพือเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และจากการยกระดับผลิตภาพแรง
งาน
5. วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม รวมทังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถสร้างนวัตกรรมให้
แก่สินค้าและบริการของตน สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก และสามารถยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
6. ประชาคมมีความปลอดภัยสูงขึน อันเนืองจากการพัฒนามาตฐานด้านต่างๆ 

ข-1.3 ผลกระทบของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

มีการขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมทุกพิสัยทีมีการใช้ประโยชน์ในประเทศ

ข-1.4 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ

คํา
อธิบาย

หน่วยงานภาคเอกชนทีขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานภาครัฐทีขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย
โดยมีผลแบบสอบถามผู้เข้ารับบริการทดสอบและสอบเทียบเครืองมือเห็นปัญหาและต้อง
การให้มีการพัฒนาและขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมทุกพิสัยทีมีการใช้
ประโยชน์ในประเทศ

หน้าที 3 จาก 8
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คําถาม 
ข-2

มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ข-2.1 สรุปผลการประชุมชีแจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้
เกียวข้องเพือยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารทีเกียว
ข้อง

คํา
อธิบาย

ผลแบบสอบถามผู้เข้ารับบริการทดสอบและสอบเทียบเครืองมือเห็นปัญหาและต้องการให้มี
การพัฒนาและขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมทุกพิสัยทีมีการใช้ประโยชน์ใน
ประเทศ

คําถาม 
ข-3

ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสียงทีเกียวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสารธารณะและผู้เกียวข้องหรือไม่

ตอบ มี

ข-3.1 ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสียงของ
โครงการ (ระบุเวลา)

คํา
อธิบาย

ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทีจัดเป็นประจําทุกปี

คําถาม 
ข-4

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-4.1 ระบุผู้ทีเสียงจะได้รับกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ

คํา
อธิบาย
ข-4.2 ผู้รับผิดชอบมีแผนบริหารความเสียงและหรือแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบ

เชิงลบได้อย่างไร
คํา

อธิบาย
ข-4.3 ระบุว่าผู้ทีได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือทีเหมาะสมอย่างไร

คํา
อธิบาย

ประเด็นที 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินโครงการ

คําถาม 
ข-5

มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจะดําเนินงานประจําเมือโครงการสินสุดหรือไม่

ตอบ มี

ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วนงานทีดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิน

คํา
อธิบาย

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย
สํานักงานปรมาณูเพือสันติ

หน้าที 4 จาก 8
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ประเด็นที 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

คําถาม 
ข-6

มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี กรณีโครงการด้าน
เศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการในรูปของตัว
เงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนีทางตรงและทางอ้อม

คํา
อธิบาย

ด้านพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย ช่วยเพิมศักยภาพในการพัฒนาและลดค่าใช้จ่าย
ในการนําเข้าเทคโนโลยี 
ประเทศไทยมีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิทีจัดทําและพัฒนามีมาตรฐานทัดเทียม
กับนานาชาติทีมีความเทียงตรงแม่นยําและทันสมัย 
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีทีกําลังก่อสร้าง มีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานทีอยู่
ในระดับสูงสุดทัดเทียบกับนานาชาติ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน

ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสําเร็จอย่างดีเยียม) ในกรณี
โครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการ
ลงทุนโครงการนี

คํา
อธิบาย

เป็นการส่งเสริมงานสนับสนุนการวิจัยด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพือสนับสนุนงาน
ด้านต่างๆทีเกียวข้องกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้าน
มาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ

ประเด็นที 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและ
ผลประโยชน์ ผละกระทบทีจะได้รับเพือจัดทําคําของบประมาณ
คําถาม 
ค-1

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ค-1.1 โปรดจัดลําดับความสําคัญระหว่างโครงการอืนกับโครงการนี พร้อมระบุเหตุผล

คํา
อธิบาย

1. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับรังสีรักษา
2. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และอิเลคตรอนพลังงานสูง
จากเครืองเร่งอนุภาค
3. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงานตํา
4. ระบบวัดปริมาณรังสีดูดกลืนมาตรฐานปฐมภูมิ

ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนีว่าคุ้มค่าอย่างไร

คํา
อธิบาย

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ จะเป็นพืนฐานการวิจัยด้าน
มาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพือสนับสนุนงานด้านต่างๆทีเกียวข้องกระบวนการผลิตให้
ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอา
เซียนสามารถสร้างรายได้จากการวิจัย และบริการด้านรังสีได้ในอนาคตได้

หน้าที 5 จาก 8
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คําถามชุด ง การเตรียมการเพือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ

ประเด็นที 7 พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คําถาม ง
-1

มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ง-1.1 โปรดระบุแผนการดาเนินงาน และผลงานทีนาส่ง

คํา
อธิบาย

2560 โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณ Air Kerma ของ
ประเทศ (ได้รับงบประมาณแล้ว 7.5 ล้านบาท) 
2560 โครงการกํากับดูแล ควบคุมและสร้างเครือข่าย ด้านการวัดปริมาณรังสีของประเทศ 
(ได้รับงบประมาณแล้ว 9.652 ล้านบาท) 
2560 งบดําเนินงาน (ได้รับงบประมาณแล้ว 1,348,000 บาท)
- ทดสอบความชํานาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัดปริมาณรังสี
- พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิตามข้อกําหนด ISO 
17025
- ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 
2561 จัดทําแบบหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิสําหรับการวัดรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง        
   
2561 จัดสร้างหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิสําหรับการวัดรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง      
2561 จัดซือชุดเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี ( Monitor Chamber)         
2561 จัดหา ติดตัง เครืองมือ อุปกรณ์ ทีจําเป็นสําหรับระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ
ทัง2ระบบ           
2561 ถ่ายทอดความรู้โครงการเพือเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการวัดปริมาณรังสี  
       
2561 จัดประชุมเครือข่ายร่วมทดสอบความชํานาญในการวัดปริมาณรังสี        
2561 จัดประชุมเครือข่ายร่วมทดสอบความชํานาญในการวัดกัมมันตภาพรังสี        
2561 พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ ตามข้อ
กําหนด ISO 17025 
2562 โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับ
รังสีรักษาของประเทศ
2562 โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงาน
ตํา
2562 โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และอิเล
คตรอนพลังงานสูงจากเครืองเร่งอนุภาคของประเทศ

คําถาม ง
-2

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ มี

ง-2.1 แสดงรายงานทีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"

หน้าที 6 จาก 8
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คํา
อธิบาย

2562 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับรังสี
รักษา 65,000,000 บาท
2562 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และอิเล
คตรอนพลังงานสูงจากเครืองเร่งอนุภาค 143,133,400 บาท
2562 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงานตํา 
31,000,000 บาท
2562 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีดูดกลืนมาตรฐานปฐมภูมิ 22,000,000 บาท
รวม  261,433,400 บาท
2563 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี 35,000,000 บาท
2563 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับ
ปริมาณรังสีสูงในอุตสาหกรรม 20,000,000 บาท
2563 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์พลังงานสูง 
27,000,000 บาท
2563 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา 25,000,000 
บาท
รวม  107,000,000 บาท
2564 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับสิง
แวดล้อม 27,000,000 บาท
2564 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน 
58,000,000 บาท
2564 งบลงทุน จัดตังห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิด้านกัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง 
50,000,000 บาท
รวม  135,000,000 บาท

คําถาม ง
-3

ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่

ตอบ มี

ง-3.1 ระบุถึงมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว

คํา
อธิบาย

การจัดจ้างทังหมด กระทําโดยสุจริต ตามระเบียบราชการ จึงสามารถป้องกันการทุจริตรวมถึง
มีการติดตามตรวจสอบภายใน และการดําเนินงานเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ

ประเด็นที 8 ทบทวน/การปรับเปลียนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)

คําถาม ง
-4

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์
การทีเปลียนแปลงหรือไม่

ตอบ มี

ง-4.1 สรุปทางเลือกทีเป็นไปได้ในกรณีทีมีสถานการณ์เปลียนแปลงภายในและภายนอก

คํา
อธิบาย

- ปรับขนาดของโครงการ
- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ
- ชีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผู้
บริหาร
- ขออนุมัติปรับเพิมวงเงินงบประมาณ          
- ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ

คําถาม ง
-5

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีมีการเปลียน
แปลง ใช่หรือไม่

ตอบ มี

ง-5.1 โปรดระบุทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีอาจมีการเปลียนแปลงได้

หน้าที 7 จาก 8
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คํา
อธิบาย

ถูกปรับลดงบประมาณ
- ชีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผู้
บริหาร
- ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณทีจัดสรร
- ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเพือของบประมาณผูกพันต่อเนือง
งบประมาณไม่สามารถดําเนินงานได้
- ขออนุมัติปรับเพิมวงเงินงบประมาณ
- ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเพือของบประมาณผูกพันต่อเนือง

ประเด็นที 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึงถ้าเกิดขึนจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการทีผ่านมา
คําถาม ง
-6

มีรายงานการศึกษาทีสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-6.1 โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดําเนินโครงการทีผ่านมา
ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินโครงการ (ทีจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ)

คํา
อธิบาย
ง-6.2 ระบุวิธีการแก้ไข

คํา
อธิบาย

คําถามชุด จ การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนืองและโครงการทีทําเสร็จแล้วและต้องการขยายผล
โครงการ

ประเด็นที 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ

คําถาม จ
-1

หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่านมาหรือไม่

ตอบ ไม่มี

จ-1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ/ดูแล/บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ

คํา
อธิบาย
จ-1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย
คํา

อธิบาย

หน้าที 8 จาก 8
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ข้อที  ความเสียงด้านการเมืองและสังคม

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

1.1 ความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.2 การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.3 การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

1.4 ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.5 ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.6 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ต่างๆ ทีเกียวข้อง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

1.7 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
รหัสกระทรวง : 19000 ชือกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
รหัสหน่วยงาน : 19004 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 19004-006 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ

ปีงบประมาณ : 2562 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

261,133,400.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ลักษณะโครงการ : อืนๆ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที  จาก 
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ข้อที  ความเสียงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.2 ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน สูง ยอมรับได้ จัดการได้
2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคานํามัน เหล็ก 

ฯลฯ
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

2.5 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านกฎหมาย

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

3.1 ความคลุมเครือของกฎหมายทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.2 การเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.3 ความไม่มันใจในการบังคับใช้กฎหมาย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.4 กฎหมายไม่ครอบคลุม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ

เปลียนแปลง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

3.6 การเปลียนแปลงมติทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.7 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านเทคโนโลยี

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

4.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.2 การล้าหลังของเทคโนโลยีเนืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึนอย่างรวดเร็ว
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

4.3 ความผิดพลาดของเทคโนโลยีทีใหม่จนเกินไป ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.4 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านการดําเนินการ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

5.1 การขาดแคลนบุคลากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.3 การขาดแคลนวัตถุดิบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต

โครงการในตลาด
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

5.5 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.6 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามทีเสนอโครงการ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.7 การเปลียนแปลงบุคลากรทีดําเนินการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.8 กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล



ข้อที  ความเสียงด้านสิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

6.1 การก่อความไม่สงบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.2 สงคราม ตํา ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้
6.3 นําท่วม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.4 พายุไต้ฝุ่น ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.5 โคลนถล่ม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.6 แผ่นดินไหว ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.7 ภัยแล้ง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.8 โรคระบาด ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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