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

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดคำถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความสำคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดคำถาม  ชุด ก – ชุด จ 
 
 
 

ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพื ่อตรวจสอบที ่มาของโครงการ และทบทวนกลุ ่มเป้าหมาย เพื ่อให้ร ู ้ถ ึงสถาน ภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ  
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ        
ค. ระยะเวลาดำเนินการ  ๗ ปี  เริ่มต้น ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖  
ง. งบประมาณ  216,150,000           
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม  
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ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความสำคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดำเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ           
 ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทุติยภูมิ กลุ ่มมาตรฐานการวัดรังสีและ
กัมมันตภาพรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป ระบบมาตร
วิทยารังสีของประเทศได้พัฒนามาเป็นลำดับจนประสบความสำเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องสำรวจรังสี ตาม มอก. 17025   เมื่อวันที่ 16 ธค. 2553 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2556 สำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติยังได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี (ชื่อเดิมอาคารมาตรวิทยารังสี) 
ระหว่างปี 2558 - 2561 โดยมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีด้านต่างๆ เป็นห้องปฏิบัติการแกนหลักในอาคาร  
          เนื่องจากระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศปัจจุบันอยู่ในระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) 
ซึ่งมีขีดจำกัดในด้านการพัฒนาและความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ของประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่จะก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ที่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของ
ประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพด้านการวัดและการสอบเทียบ
ด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตามมาตรฐานสากล รวมถึงสอดคล้องกับความเจริญ
ทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ได้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน  เนื่องจากใน
ภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีประเทศใดที่มีห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ    
                                                            
1.2.2 ความจำเป็นเร่งด่วน 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมินี้เป็นโครงการที่จำเป็นในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีของประเทศเพื่อรองรับโครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่จะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด 
เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณูแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป   
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1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ  
1. หน่วยงานที่ขอรับบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสี ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดรังสีตาม

กฎหมาย 
1.2.4 สำรวจ/ตรวจสอบเมื่อ  -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ -  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ  โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ   จัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิและระบบการวัดรังสี
ที ่จำเป็น เพื่อให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานในประเทศ รวมถึงการบริหารงานเพื่อรักษาและพัฒนาระบบตาม
มาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการส่งเสริมการรักษาระบบรับรองคุณภาพและการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้รับบริการ  
 

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

- สาขาการแพทย์ ด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
- สาขาอุตสาหกรรม ด้านการควบคุมการผลิต การวัดและวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การตรวจสอบ

โดยไม่ทำลาย การเพ่ิมคุณค่า คุณภาพผลผลิต 
- สาขาการวิจัย ด้านรังสีและนิวเคลียร์ 

          - สาขาสิ่งแวดล้อม ด้านรังสีสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยารังสี  
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย มากกว่า 350 ราย  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  ทั่วประเทศ  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน) สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งใช้ในการวัดปริมาณรังสีที่ใช้กับผู้ป่วย หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู  ทางอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ  
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2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
         การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรวิทยาทางรังสีในปัจจุบัน ดำเนินงานภายใต้การจำกัดของสถานที่   วัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดมาตรฐานระดับนานาชาติ 
ปัจจุบันสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี จนประสบความสำเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตามข้อกำหนด
ของ สมอ. สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสี เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล เครื่องวัดปริมาณรังสี 
ตาม มอก. 17025 เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในสาขามาตรวิทยารังสีก่อไอออน เพ่ือป้องกัน
ความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากตัวบุคคล และมีความสำคัญต่อระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
เนื่องจากในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิจำเป็นต้องมีเครื่องมือมาตรฐานต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมการในการ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) เพื่อให้
สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุประสงค์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ
ในโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่กำลังจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ 
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
  ๑. ระบบบการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีมีความถูกต้องและแม่นยำสูงสุด  
 ๒. ระบบการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีมีความครอบคลุมทุกช่วงการใช้งานในประเทศ  
 ๓. การยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนและสามารถสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดสากล (SI Unit)  
2.1.7 สำรวจ/ตรวจสอบเมื่อ  -  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ -  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ หน่วยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
ของรัฐ มหาวิทยาลัย  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.   หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอรับบริการ 

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  
 

จัดให้มีการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและชี้แจงเมื่อมีการ
สอบถาม รวมถึงทำแบบสำรวจความคิดเห็น 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.   สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีภาครัฐและเอกชน  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขอรับบริการจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

เปิดให้ลงทะเบียนตามช่องทางที่กำหนด  
 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 3. มหาวิทยาลัย  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขอรับบริการและขอความร่วมมือด้านการวิจัย  
  
 

ให้บริการตามร้องขอหากไม่กระทบงานหลัก  
  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4. กลุ่มนักวิจัย  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขอรับบริการและขอความร่วมมือด้านการวิจัย  
  

ให้บริการตามร้องขอหากไม่กระทบงานหลัก  
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ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
      โครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางจริยธรรม  
 

3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
เป็นการจัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับระบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิและระบบการวัดรังสี
ที ่จำเป็นเพื่อให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานในประเทศ รวมถึงการบริหารงานเพื่อรักษาและพัฒนาระบบตาม
มาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการส่งเสริมการรักษาระบบรับรองคุณภาพ และจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์แก่สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มนักวิจัย นักศึกษา โดยไม่แบ่งแยก  
 
 

ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
เพื่อสร้าง พัฒนาและยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี ของห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบทางรังสีให้อยู่ในระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
โครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จำเป็นต้องมีระบบวัดปริมาณรั งสีมาตรฐานที่อยู่ในระดับสูงสุด 
เพื่อให้เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับนานาชาติด้านรังสีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้านมาตรวิทยารังสี 
เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณูแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป  
1.2 ผลผลิต  
 ๑. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ  
 ๒. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง  
 ๓. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี    
 ๔. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับรังสีรักษา  
      ๕. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา 
      ๖. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงในอุตสาหกรรม 
      ๗. การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการและเปิดใช้งานเพ่ือการให้บริการ 
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ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ๑. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิจำนวน ๖ ระบบ 

๒. ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิจำนวน ๖ ห้อง                                

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

1. ร้อยละความสำเร็จในการทดสอบความชำนาญ/เปรียบเทียบผลการ
ทดลองในการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสี เป้าหมายอยู่ที่ 80% 
2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสี
ในระดับปฐมภูมิ เป้าหมายอยู่ที่ 80% 
3. ผลการทดสอบความชำนาญ/เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน ๒% 

 
ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

 
การดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 80 % 

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 90 % 
 

 

1.3 ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์อันเกิดจากการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552 - 2559) มีดังนี้          
      1.3.1 กิจกรรมการวัดในภาคอุตสาหกรรมถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพลดการสูญเสียวัตถุดิบ
และพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ทำให้ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น 
      1.3.2 การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยา เห็นความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยา   
ที่มีต่อการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบการวัดและการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ 
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น   
      1.3.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของไทย ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้นานาชาติยอมรับผลการวัดของประเทศไทย เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าที่
เกิดจากปัญหาด้านเทคนิค (TBT)  
      1.3.4 กลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ด้านมาตรวิทยาเพ่ิมข้ึน  
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ 
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น   
      1.3.5 จำนวนเครื่องมือวัดที่ส่งสอบเทียบต่างประเทศลดลง เป็นการลดค่ าใช้จ่ายในการส่งเครื่องมือวัดไป
สอบเทียบยังต่างประเทศ 
      1.3.6 ลดงบประมาณที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ สามารถ
หารายได้จากการจำหน่ายสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงที่ผลิตได้ในประเทศแก่ต่างประเทศ   
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1.4 ผลกระทบ 
     ผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552 - 2559) มีดังนี้  
     1.4.1 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออก ยังผลให้
เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
     1.4.2 เกิดการลงทุนในธุรกิจส่งออกเพ่ิมข้ึน เป็นการขยายฐานเศรษฐกิจของชาติ 
     1.4.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงประโยชน์และเห็นความสำคัญของมาตรวิทยามากข้ึน 
     1.4.4 มาตรวิทยามีบทบาทสำคัญในการคุ ้มครองผู้บริโภค ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการมี
มาตรฐานที่ด ี
     1.4.5 ระบบมาตรวิทยาที่สมบูรณ์ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยาใน
หลายๆ ระดับ ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนความต้องการบุคลากรผู้ใช้วิชาชีพด้านมาตรวิทยาในสังคมไทยเพิ่มขึ้น อันเป็น
การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในสังคม 
      1.4.6 การวัด วิเคราะห์ และทดสอบที่ดีทำให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานสากลเนื่องจากการควบคุม
และตรวจสอบการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปริมาณที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
      1.4.7 ระบบมาตรวิทยาของชาติที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การคุ้มครองให้สินค้า
อุปโภคและบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
 
 
- ตัวชี้วัด 

 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
๑. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
๒. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
 

  
  

1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
- เป้าหมาย 
 
- ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ อว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ประเด็นที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ 
และสร้างระบบนิเวศการวิจัย  
การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพ่ือนวัตกรรม 
๑. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื ้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
๒. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

2. ภารกิจ   
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3. อ่ืนๆ  
 

  
  
 

1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงาน ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
 
 
 
- ตัวชี้วัด 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้าน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี  
๑. โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้านกำกับดูแลนิวเคลียร์และ
รังสีครบถ้วนพร้อมปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
๒. ระบบคุณภาพด้านนิวเคลียร์และรังสีได้รับการยอมรับและ
เข้าสู่สมาตรฐานสากล  
1. จำนวนขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
(ISO/IEC : 17025) ที่เพ่ิมข้ึน (ขอบข่าย) 
2. ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่
ระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ) 
3. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาค่าขีดความสามารถใน
การวัดและการสอบเทียบ (Calibration and Measurement 
Capability : CMC) (ร้อยละ)  
  

2. ภารกิจหน่วยงาน   
  

3. อ่ืนๆ  
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ฟอร์มที่ ก-4  การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

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

 
ก) ให้สำรวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จำแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้านดำเนินงาน 

ในรายงานด้านต้นทุนการดำเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือต้นทุนผันแปรของ
โครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรกำหนดข้อสมมุติฐานเพื่อเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์

โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
 

ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินงานในมิติต่างๆ เช่น หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื ่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ตำบล ลาดยาว            
อำเภอ จตุจักร            
จังหวัด กรุงเทพฯ           
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)  -          

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

  ๒,๖๙๙ ตารางเมตร           
 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

 -             
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1.1.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพ้ืนที่ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 

1. ด้านกายภาพ
และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม ทำให้
โครงการมีความเหมาะสม  
   

พื้นที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำงานวิจัย
ด้านการพัฒนามาตรฐานการวัดรังสี
มีจำกัด 1ห้องปฏิบัติการ ต้องใช้
ร่วมกันหลายงานวิจัย  
 

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

เนื ่องจากกิจกรรมที ่จะเกิดขึ ้นใน
โครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นปกติอยู่
แล้ว โครงการนี ้เป็นการขยายการ
ดำเนินงานให้ครอบคลุมตามหลัก
สากล เพื่อเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในอาเซียน 

ไม่มี  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากงานด้านมาตรฐานทางรังสี
เป็นข้อกำหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  
  

การลงทุนเริ ่มต้นค่อนข้างสูงทำให้
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในช่วงแรก
นั้นต่ำแต่จะเห็นผลในระยะยาวใน
การวางแผนเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน 

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

เนื ่องจากกิจกรรมที ่จะเกิดขึ ้นใน
โครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นปกติอยู่
แล้ว โครงการนี ้เป็นการขยายการ
ดำเนินงานให้ครอบคลุมตามหลัก
สากล เพื่อเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในอาเซียน 

ไม่มี  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
  
  

ไม่มี  
  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พื้นท่ีในต่างประเทศ 
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1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 
ทั่วประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียน       

 
1.2.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

 ไม่มี           
 
1.2.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มีห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดำเนินการได้ทันท ี  
 

อุปกรณ์และเครื ่องมือบางชิ ้นที ่มี
ความจำเพาะกับโครงการต้องการ
จัดหาเพิ่มเติม  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม  

เชื้อชาติ และศาสนา 

ศ ักยภาพด ้ านน ี ้ ม ี ความพร ้ อม
เน ื ่ องจากประเทศไทยม ีความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ และศาสนาอยู่แล้ว  

ไม่มี  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการเป็น
มาตรฐานทางร ังส ีของอาเซ ียน
เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังไม่มีประเทศ
ใดที่พัฒนามาตรฐานทางรังสีอย่าง
ชัดเจน  

ไม่มี  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความ
พร้อมเนื่องจากมีความหลากหลาย
ทางช ีวภาพท ี ่ เหมาะสมแก ่การ
พัฒนามาตรฐานด้านการวัดปริมาณ
รังสีด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ  

ไม่มี  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
   

ไม่มี  
   

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 
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2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการทำโครงการลักษณะเดียวกัน       
 หัวหน้าโครงการฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานด้านการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางด้านมาตรฐานการวัดรังสีโดยตรงจากการศึกษาดูงานระบบมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ 
จากห้องปฏิบัติการ National Physical Laboratory  (NPL) ประเทศอังกฤษ ทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
ประชุมประจำปี  Asia Pacific Metrology Programme (APMP) ในสาขารังสีก่อไอออน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดทำและบริหารโครงการฯ           
ความสำเร็จที่ผ่านมา           
 บริหารให้ห้องปฏิบัติการการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิให้ได้รับการรับรอง ISO 17025 และห้องปฏิบัติการ
ต่างๆของมาตรวิทยารังสีให้ได้มาตรฐานสากล จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญด้านการวัดปริมาณรังสี   
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน          
 ทีมงานมีประสบการณ์ในการบริหาร การจัดการและการทำงานในด้านมาตรฐานทางรังสีซึ่งประกอบไปด้วย
มาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับการป้องกันอันตรายจากรังสี การวัดปริมาณรังสีระดับสูง การวัดความแรงรังสีและ
วัสดุอ้างอิง การวัดปริมาณรังสีด้วยมาตรทางชีววิทยา       
ประสบการณ์             
 ทีมงานมีประสบการณ์ด้านการบริหารให้ห้องปฏิบัติการการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิให้ได้รับการรับรอง 
ISO 17025 และห้องปฏิบัติการต่างๆของมาตรวิทยารังสีให้ได้มาตรฐานสากล จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญ
ด้านการวัดปริมาณรังสี รวมถึงงานวิจัยต่างๆ        
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
มีการวางแผนและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและบริหารโครงการครอบคลุมครบถ้วน 
 
2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ       
 
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
มีระบบประเมินผลสอดคล้องกับค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน     
 
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 
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2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
 
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
เนื่องจากเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับทำงานวิจัยมาตรฐานการวัดรังสีระดับปฐมภูมิประเทศไทยยังไม่มีมี จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดหาใหม ่            
              
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
การจัดเตรียมจัดหาเครื่องมือนั้น ได้มีการวางแผนของบประมาณตั้งแต่ปี 2560 – 256๖ ตามระเบียบพัสดุ  
              
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
แผนงานและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและบริหารโครงการครอบคลุมครบถ้วน 
              
              
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ                           
              
              
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลสอดคล้องกับค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน                           
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ฟอร์มที่ ข-1 การดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระสำคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

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

 
ระบ ุ  -    
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ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้อง
ชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
และสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์
พลังงานต่ำ 

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

   

2. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์
พลังงานปานกลาง 

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

   

3. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
สำหรับการป้องกันอันตรายจาก
รังส ี

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

   

4. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
สำหรับรังสีรักษา 

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

   

5 จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีบตีา 

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

   

6. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
ระดับสูงในอุตสาหกรรม 

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

๗. เตรียมความพร้อมสำหรบัจัดตัง้
ห้องปฏิบัติการและเปดิใช้งานเพื่อ
การให้บริการ 

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

   

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ดร.วิทิต ผึ่งกัน  
 
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การดำเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ำกว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

๑. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์
พลังงานต่ำ 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ 
ก.ย. 
๒๕๖๔ 

35,000,000   

2. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสเีอกซ์
พลังงานปานกลาง 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ 
ก.ย. 
๒๕๖๔ 

30,000,000   

3. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
สำหรับการป้องกันอันตรายจากรังส ี

๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ 
ก.ย. 
๒๕๖๔ 

50,000,000   

4. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
สำหรับรังสีรักษา 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ 
ก.ย. 
๒๕๖๔ 

65,000,000   

5 จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีบตีา 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ 
ก.ย. 
๒๕๖๔ 

25,000,000   
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กิจกรรม 

การดำเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ำกว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

6. จัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสำหรบั
การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปรมิาณรังสีแกมมา
ระดับสูงในอุตสาหกรรม 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ 
ก.ย. 
๒๕๖๔ 

10,000,000   

๗. เตรียมความพร้อมสำหรบัจัดตัง้
ห้องปฏิบัติการและเปดิใช้งานเพื่อ
การให้บริการ 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ 
ก.ย. 
๒๕๖๔ 

1,150,000   

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงบประมาณ  ดร.วิทิต ผึ่งกัน  
 
ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดงาน คณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตามระเบียบทางราชการ    
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
1. ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และสัญญาจ้างงาน 
๒. มีการดำเนินการตรวจสอบภายในตามระเบียบ 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินการได้จริง 
ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า นายธงชัย สุดประเสริฐ  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์     ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่   ๑ ต.ค. ๒๕๖๒   สิ้นสุด  ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ 
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

ไม่มี      ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

       
 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่  ๑ ต.ค. ๒๕๖๒   สิ้นสุด  ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ 
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ำกว่าแผน 
 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
ไม่มี    ไม่ได้รับ

งบประมาณ 
     
     

 

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

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

บุคลากรบางส ่วย ังขาดความเข ้าใจ
ทางด ้านร ังส ี  และระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17043  
 

ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรที่
ต้องการ และจัด on the job training 
เพื่อทบทวนความรู้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม
แล้ว  
 

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด 
มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง  
 

เตร ียมข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้าง และ
เอกสารประกอบให้พร้อมด้วยความถกูตอ้ง 
ครบถ้วน  
 

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

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ที่ผลิตจากต่างประเทศนำเข้ามา ทำให้
เกิดความล่าช้า  

ออกแบบ และวางแผนการทำงานด้าน
ระยะเวลาให้รัดกุม  
  
 
 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

1.ถูกตัดงบประมาณบางส่วนออก ทำให้
การจัดซื้อจดัจ้างครภุัณฑ์แต่ละปีไม่
เป็นไปตามแผน  
2.การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
ความล่าช้าจากการผลิตจากต่างประเทศ 

1.นำเสนอความสำคัญของโครงการให้
ผู้บริหารรับทราบ ของบประมาณจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ในปีถัดไป  
2. เตรียมทำเรื่องช้ีแจงการเบิกจ่าย
งบประมาณข้ามป ี  
  
 

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
  
  
  
 

๑. กำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ให้รองรับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  
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2.2 สรุปบทเรียนสำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation) 
 การดำเนินโครงการที่มีระยะเวลานาน จะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาทำให้มีผลกระทบการแผนการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ 
อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ปัจจัยนั้นอาจเป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
๑. การติดตั้งเครื่องมือในอาคารที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งต้องรออาคารก่อสร้างเสร็จ ทำให้ไม่ได้งบประมาณในการ
ดำเนินงาน  
๒. ครุภัณฑ์สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ บางเครื่องเป็นเครื่องสั่งผลิตตามลักษณะเฉพาะ ทำให้เกิดความล่าช้าในการ
ส่งมอบ ผู้ดำเนินโครงการต้องวางแผนการทำงาน และเตรียมประสานงานกับบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ส่งมอบ
เครื่องมือทันตามกำหนด  
  
 
ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
    ผู้ดำเนินโครงการ ได้นำบทเรียนจากโครงการปีก่อนหน้ามาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการปี 256๔  
เพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
    ผู้ดำเนินโครงการ ได้นำบทเรียนจากโครงการปีก่อนหน้ามาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการปี 256๔  
เพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 

เนื่องจากบางปีไม่ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการ ทำให้โครงการต้องขยายเวลาการดำเนินงาน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ 
 

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

 ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ ้นครั้งแรกโดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทุติยภูมิ กลุ่มมาตรฐานการวัดรังสีและ
กัมมันตภาพรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป ระบบ
มาตรวิทยารังสีของประเทศได้พัฒนามาเป็นลำดับจนประสบความสำเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องสำรวจรังสี ตาม มอก. 17025   เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2553 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2556 สำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติยังได้รับงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี (ชื่อเดิมอาคารมาตรวิทยารังสี) 
ระหว่างปี 2558-2561 โดยมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีด้านต่างๆ เป็นห้องปฏิบัติการแกนหลักใน
อาคาร  
          เนื่องจากระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศปัจจุบันอยู ่ในระดับทุติยภูมิ (Secondary 
Standard) ซึ่งมีขีดจำกัดในด้านการพัฒนาและความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบวัดปริมาณ
รังสีมาตรฐานของประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จะก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ที่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบมาตร
วิทยารังสีของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพด้านการวัดและ
การสอบเทียบด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตามมาตรฐานสากล รวมถึง
สอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาค
อาเซียน เนื่องจากในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีประเทศใดที่มีห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ 
                                                            

 

2. ความสำคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  

ประเทศไทย จำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีระดับสูงด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือก
และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย ดังนั้น การมีระบบวัด
ปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีที่เกี่ยวข้อง และสามารถอ้างอิง สอบย้อนกลับไปยังระบบหน่วยวัดสากล (SI Unit) 
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความแม่นยำและความถูกต้องสูงสุด เพ่ือป้องกันความบกพร่องต่างๆ อันเกิดจากบุคคล 
และมีความสำคัญต่อระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เนื่องจากในห้องปฏิบัติการวัดรังสี
มาตรฐานปฐมภูมิจำเป็นต้องมีเครื ่องมือมาตรฐานต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมการในการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือ
มาตรฐานต่างๆ ที ่จำเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) เพื ่อให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุประสงค์ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิใน
โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่กำลังดำเนินการ 
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         โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมินี้เป็นโครงการที่จำเป็นในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีของประเทศเพ่ือรองรับโครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
ที่จะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด เพื่อสนับสนุน
ความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณูแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป 

 
ชุดคำถาม ก-จ 

   
ชุดคำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 

 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คำถาม ก 1  โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

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

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  เพื ่อพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศให้อยู ่ในระดับปฐมภูมิที่

ทัดเทียมกับนานาชาติ 
๒ เพื่อจัดทำระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของห้องปฏิบัติการมาตรฐานการ
วัดรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง 
๓  เพื่อรองรับโครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จำเป็นต้องมีระบบวัด
ปริมาณรังสีมาตรฐานที่อยู่ในระดับสูงสุดในระดับนานาชาติ 
๔  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและในภูมิภาค
อาเซียนด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้
พลังงานปรมาณูแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 

  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอรับบริการด้านการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสี  เพ่ือ
สนับสนุนการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐาน
ทางรังสี 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
  ต้องการให้ประเทศไทยมีระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสี สามารถอ้างอิง 

สอบย้อนกลับได้ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด ครอบคลุมทุกพิสัยการใช้งานในประเทศ 
  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เปิดรับฟังข้อคิดเห็น
และชี้แจงเมื่อมีการสอบถาม  

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   แบบสอบถามและการจัดสัมนา   
      

ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 
  การกำหนดแผนงาน/โครงการเป็นการดำเนินการของผู ้รับผิดชอบโครงการและ

คณะทำงานเนื่องจากโครงการนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานเพื่อให้
ประเทศมีมาตรฐานทางด้านการวัดปริมาณรังสีทัดเทียมกับนานาชาติ  

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
คำถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

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

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยารังสีอยู่แล้ว เช่นการได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 17025 โครงการนี ้เป็นการขยายขอบข่ายและเพิ ่มเติมส่วนที่ขาด            
ตามมาตรฐานสากล การไปฝึกอบรมด้านมาตรวิทยารังสีระดับปฐมภูมิในต่างประเทศ 
เช่น อังกฤษ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด  หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น  โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

  1. สมอ. ผู้ประเมินการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 
2. มว. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของประเทศไทยกับBIMP ในการขอการรับรองสถานะการ
เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (Designed Institue,DI) ด้านการวัดปริมาณรังสี 
และการรับรองขีดความสามารถในการวัดและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ 
3. ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสีมาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการทดลองระหว่างห้องปฏิบัติการ เช่น KRISS ประเทศเกาหลีใต้, NMIJ ประเทศ
ญี่ปุ่น และ ARPANSA ประเทศออสเตรเลีย 
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ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับ

ชอบ  
   ๑. หัวหน้าโครงการ เป็นหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานด้านการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีความรู้  ทักษะ และ

ประสบการณ์ทางด้านมาตรฐานการวัดรังสีโดยตรงจากการศึกษาดูงานระบบมาตรฐานการวัดรังสี
ปฐมภูมิ จากห้องปฏิบัติการ National Physical Laboratory  (NPL) ประเทศอังกฤษและ National 
Metrology Institute of Japan (NMIJ) ประเทศญี่ปุ ่นทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
ประจำปี  Asia Pacific Metrology Programme (APMP) ในสาขารังส ีก ่อไอออน รวมถึงกำลัง
ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีระดับปฐมภูมิ
ในทางการแพทย์ ตาม PMU 12 
๒. คณะทำงาน มีประสบการณ์ในการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตาม 
มอก. ๑๗๐๒๕ และประสบการณ์ด้านมาตรฐานการวัดรังสีโดยได้รับการฝึกอบรมจากห้องปฏิบัติการ
วัดรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ จากประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น  

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
ประเด็นที่  3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ    
คำถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  

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

ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
  ๑. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ  

๒. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง  
๓. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี  
๔. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับรังสีรักษา 
๕. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา 
๖. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงในอุตสาหกรรม 
๗. การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการและเปิดใช้งานเพ่ือการให้บริการ 
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ประเด็นที่  3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ    
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

   ผลลัพธ์อันเกิดจากการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552 - 2559) มีดังนี ้          
      1.3.1 กิจกรรมการวัดในภาคอุตสาหกรรมถูกต้องมากยิ่งข้ึน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพลดการ
สูญเสียวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ทำให้ความสามารถ
การแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น 
      1.3.2 การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยา เห็นความสำคัญและประโยชน์ของระบบ
มาตรวิทยา   ที่มีต่อการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาระบบการวัดและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถผ่านการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ มีจำนวนเพิ่มมากข้ึน   
      1.3.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของไทย ได้รับการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ิมข้ึน ซึ่งมีผลให้นานาชาติยอมรับผลการวัดของประเทศไทย เป็น
การลดอุปสรรคทางการค้าท่ีเกิดจากปัญหาด้านเทคนิค (TBT)  
      1.3.4 กลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ด้านมาตร
วิทยาเพ่ิมขึ้น  
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001 ได้ มีจำนวนเพิ่มมากข้ึน   
      1.3.5 จำนวนเครื่องมือวัดที่ส่งสอบเทียบต่างประเทศลดลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการส่ง
เครื่องมือวัดไปสอบเทียบยังต่างประเทศ 
      1.3.6 ลดงบประมาณที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงจาก
ต่างประเทศ สามารถหารายได้จากการจำหน่ายสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงที่ผลิตได้ในประเทศแก่
ต่างประเทศ   

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  จาก 2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ภาคประชาชน ระบุ  
  ภาคเอกชน ระบุหน่วยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย 
  ภาคท้องถิ่น ระบุ 
  ภาครัฐ ระบุ หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย 

  อ่ืนๆ ระบุ   
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ประเด็นที่  3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ    
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
     

คำถาม ข 2 มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่  

การมีส่วน
ร่วม  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เก่ียวข้อง  การมีส่วนร่วม  

  ผลแบบสอบถามผู้เข้ารับบริการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือเห็นปัญหาและต้องการให้มีการ
พัฒนาและขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมทุกพิสัยที่มีการใช้ประโยชน์ในประเทศ  

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  แบบสอบถาม   
คำถาม ข 3 ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ

ของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ดำเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการเพื่อให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

  
  มี ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดเป็นประจำทุกปี  

  

คำถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินโครงการ   ความเสมอ 

    ภาค  
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ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
  

 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
      

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบเชิงลบ
นั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ    
คำถาม ข 5 มีการกำหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดำเนินงานประจำเม่ือโครงการสิ้นสุดแล้วหรือไม่  รับผิดรับ

ชอบ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับ

ชอบ 
  กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแล สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   

ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
คำถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

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

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า  
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 
* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

 
 
 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
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  ด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและลดค่าใช้จ่ายในการ
นำเข้าเทคโนโลยี  
ประเทศไทยมีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิที ่จัดทำและพัฒนามีมาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาชาติที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำและทันสมัย  
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่กำลังก่อสร้าง มีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานที่อยู่ในระดับ
สูงสุดทัดเทียบกับนานาชาติ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดำเนินโครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

  เป็นการส่งเสริมงานสนับสนุนการวิจัยด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนงานด้านต่างๆ
ที่เกี ่ยวข้องกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานทาง
นิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน 
ตัวอย่างการคำนวณผลการตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
๑.ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และอิเลคตรอนพลังงานสูงจากเครื่องเร่ง
อนุภาค  ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องมือวัดปริมาณรังสีไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี
ในระดับปฐมภูมิของต่างประเทศในขอบข่ายของเครื่องเร่งอนุภาคมากกว่า 16 ล้านบาทต่อปี คำนวณจาก
โรงพยาบาลที่มีเครื่องเร่งอนุภาคจำนวน 40 แห่ง แต่ละโรงพยาบาลมีเครื่องมีวัดปริมาณรังสี 1 เครื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและการขนส่งในต่างประเทศจำนวน 400,000 บาท และส่งสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง 
๒. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ ลดค่าใช้จ่ายในการส่ง
เครื ่องมือวัดปริมาณรังสีไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิของ
ต่างประเทศในขอบข่ายของรังสีเอกซ์พลังงานต่ำมากกว่า 44.6 ล้านบาทต่อปี  คำนวณจาก
โรงพยาบาลที่มีการวินิจฉัยเต้านมจำนวน 223 แห่ง แต่ละโรงพยาบาลมีเครื่องมีวัดปริมาณรังสี 1 เครื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและการขนส่งในต่างประเทศจำนวน 200,000 บาท และส่งสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง 
๓. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับรังสีรักษา ลดค่าใช้จ่ายใน
การส่งเครื่องมือวัดปริมาณรังสีไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิของ
ต่างประเทศในขอบข่ายของรังสีแกมมาสำหรับรังสีรักษามากกว่า 16 ล้านบาทต่อปี คำนวณจาก
โรงพยาบาลที่มีหน่วยรังสีรักษาจำนวนประมาณ 40 แห่ง แต่ละโรงพยาบาลมีเครื่องมีวัดปริมาณรังสี 
1 เครื่อง ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและการขนส่งในต่างประเทศจำนวน 400 ,000 บาท และส่ง
สอบเทียบปีละ 1 ครั้ง 

  

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถามชุด ค การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
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ประเด็นที่  
6 

วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบท่ีจะได้รับเพื่อจัดทำคำของบประมาณ 

  

คำถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือไม่    
  ( X )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           

  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลำดับความสำคัญ 

ของโครงการ   
  

ค 1.2 ระบุความสำคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 
ของความคุ้มค่า 

  

  โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ จะเป็นพ้ืนฐานการวิจัยด้านมาตรฐานทาง
นิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนงานด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน สามารถสร้างรายได้จาก
การวิจัย และบริการด้านรังสีได้ในอนาคตได้ 

  

  
 

  
คำถามชุด ง : การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
คำถาม ง 1 มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการต่อไปนี้   

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

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นำส่ง" และ "กรอบระยะเวลา" 
*  จัดทำเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

  ปี  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. 
 

ม.ค. 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

2560 โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณ
รังส ีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัด
ปริมาณ Air Kerma ของประเทศ 
(ได้รับงบประมาณแล้ว 7.5 ล้าน
บาท) 

X X X X X X X X X X X X 

 
 
 
 

2560 โครงการกำกับดูแล ควบคุมและ
สร ้ าง เคร ือข ่ าย ด ้ านการวัด
ปริมาณรังสีของประเทศ (ได้รับ

X X X X X X X X X X X X 
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งบประมาณแล ้ว 9.652 ล ้าน
บาท) 

2560 งบดำเนินงาน (ได้รับงบประมาณ
แล้ว 1,348,000 บาท) 
- ทดสอบความชำนาญและสร้าง

เคร ื อข ่ ายก ับหน ่ วยงานผู้
ให้บริการวัดปริมาณรังสี 

- พัฒนาระบบห้องปฏิบัต ิการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิตามข้อกำหนด 
ISO 17025 

- ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและ
ยกระด ับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 

X X X X X X X X X X X X 

2561 จัดทำแบบหัววัดรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิสำหรับการวัดรังสีเอกซ์
พลังงานปานกลาง  

X X           

2561 จัดสร้างหัววัดรังสีมาตรฐานปฐม
ภ ูม ิสำหร ับการว ัดร ั งส ี เ อกซ์
พล ั ง ง านปานกล า ง  ( ไ ด ้ รั บ
งบประมาณแล้ว 12 ล้านบาท) 

  X X X X X X X X   

2561 จัดซื้อชุดเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี    
(  Monitor Chamber) ( ไ ด ้ รั บ
งบประมาณแล้ว 1.9714 ล้าน
บาท) 

   X         

2561 จัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ที่จำเป็นสำหรับระบบวัดปริมาณ
รังสีมาตรฐานปฐมภูมิทั้ง2ระบบ 

          X X 

2561 งบดำเนินงาน (ได้รับงบประมาณ
แล้ว 1,348,000 บาท) 
1. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดปริมาณรังสี 
2. พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิตามข้อกำหนด ISO 
17025 

X X X X X X X X X X X X 
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3. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภูมิ 

2562 งบดำเนินงาน (ได้รับงบประมาณ
แล้ว 2,000,000 บาท) 
1. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดปริมาณรังสี 
2. พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิตามข้อกำหนด ISO 
17025 
3. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภูมิ 

X X X X X X X X X X X X 

2563 งบดำเนินงาน (ได้รับงบประมาณ
แล้ว 2,700,000 บาท) 
1. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดปริมาณรังสี 
2. พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิตามข้อกำหนด ISO 
17025 
3. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภูมิ 

X X X X X X X X X X X X 

2564 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ 

X X X X X X X X X X X X 

2564 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง 

X X X X X X X X X X X X 

2564 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีแกมมาสำหรับการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 

X X X X X X X X X X X X 
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2564 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีแกมมาสำหรับรังสีรักษา 

X X X X X X X X X X X X 

2564 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีบีตา 

X X X X X X X X X X X X 

2564 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
ร ั ง ส ี แ ก ม ม า ร ะ ด ั บ ส ู ง ใ น
อุตสาหกรรม 

X X X X X X X X X X X X 

2564 การเตรียมความพร้อมสำหรับ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการ และเปิดใช้
งานเพื่อการให้บริการ 

X X X X X X X X X X X X 

2565 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีเอกซ์และอิเลคตรอนพลังงาน
สูงจากเครื่องเร่งอนุภาค 

X X X X X X X X X X X X 

2565 โครงการจัดหาระบบวัดปริมาณ
รังสีดูดกลืนมาตรฐานปฐมภูมิ 

X X X X X X X X X X X X 

2565 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีแกมมาสำหรับสิ่งแวดล้อม 

X X X X X X X X X X X X 

2565 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ
รังสีนิวตรอน 

X X X X X X X X X X X X 

2565 โครงการจัดตั ้งห้องปฏิบัติการ
ม า ต ร ฐ า น ป ฐ ม ภ ู ม ิ ด ้ า น
กัมมันตภาพรังสีและวัสดุอ้างอิง 

X X X X X X X X X X X X 

 

  
 

  
  

 
  

 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   

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

ชอบ 
  2560 งบบุคลากร  0 

2560 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิชนิดวัดแอร์เคอร์มา 
สำหรับวัดโฟตอนพลังงานต่ำ 

7,500,000 

2560 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีประจำตัว
บุคคลแบบ OSL 

9,652,000 

2560 งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 1.ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดปริมาณรังสี 
2.พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ ตามข้อกำหนด ISO 
17025 
3.ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภูมิ 

1,348,000 

 รวม  18,500,000 
2561 งบบุคลากร  0 
2561 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน

ปฐมภูมิสำหรับการวัดรังสีเอกซ์
พลังงานปานกลาง 

12,000,000 

2561 งบลงทุน ชุดเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี   
( Monitor Chamber) 

1,976,400 

2561 งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 1. การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมือ
อาชีพตามข้อกำหนด ISO/IEC 
17025 ครั้งละ 292,500 บาท              
2. ความก้าวหน้าด้านมาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพของประเทศและการ
ประยุกต์ใช้ครั้งละ 175,600 บาท 
3. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดปริมาณรังสี = 501,100 บาท 

1,110,000 
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4. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดกัมมันตภาพรังสี = 60,800 
บาท 
5. ค่าอบรม ISO ของบุคลากร, ค่า
จัดOJT  = 80,000 บาท 

2561 งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
วิทยาศาสตร์ 560,000x1ป ี= 
560,000 บาท 

560,000 

2561 งบดำเนินการ : 
ค่าธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน 

 0 

 รวม       15,646,400  
2562 งบบุคลากร  0 
2562 งบลงทุน  0 
2562 งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย 1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา

ระบบและมาตรฐานการกำกับ
ดูแล 360,060 บาท              
2. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดปริมาณรังสี = 295,000 บาท 
3. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการ
วัดกัมมันตภาพรังสี = 42,200 
บาท 
4. จัดกิจกรรให้ความรุ้แก่
บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ 141,800 
บาท 
5. เข้าอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง  
= 20,000 บาท 
6. เสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ = 60,000 
บาท 

969,050 
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7. ค่าขยายขอบข่ายการรับรอง = 
50,000 บาท 

2562 งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับ
เตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการสำหรับการขาย
ขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 
17025 = 450,000 บาท 
2. ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
วิทยาศาสตร์ สำหรับรักษาและ
ถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดตาม 
ISO/IEC 17025 = 580,950 
บาท 

1,030,950 

 รวม       2,000,000  
2563 งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย 1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา

ระบบและมาตรฐานการกำกับ
ดูแล 200,000 บาท              
2. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานทางรังสีทั้ง
ในและต่างประเทศ= 20,000 
บาท 
3. ทดสอบความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานให้บริการ
วัดกัมมันตภาพรังสี = 59,700 
บาท 
4. การเปรียบเทียบผลการวัด
ปริมาณรังสีระหว่างหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศ = 200,000 
บาท 
5. จัดกิจกรรให้ความรุ้แก่
บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ = 
152,700 บาท 

824,400 
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6. เข้าอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง  
= 50,000 บาท 
7. เสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ = 50,000 
บาท 
8. ค่าขยายขอบข่ายการรับรอง = 
50,000 บาท 
9. ขนส่งสารเภสัชรังสี = 30,000 
บาท  

2563 งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ 3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับ
เตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการสำหรับการขาย
ขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 
17025 = 900,000 บาท 
4. ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
วิทยาศาสตร์ สำหรับรักษาและ
ถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดตาม 
ISO/IEC 17025 = 975,600 
บาท 

1,875,600 

 รวม       2,700,000  
2564 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน

ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์
พลังงานต่ำ 

35,000,000 

2564 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์
พลังงานปานกลาง 

30,000,000 

2563 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมา
สำหรับการป้องกันอันตรายจาก
รังสี 

50,000,000 
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2564 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมา
สำหรับรังสีรักษา 

65,000,000 

2564 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา 

25,000,000 

2564 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมา
สำหรับปริมาณรังสีสูงใน
อุตสาหกรรม 

10,000,000 

2564 งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย เตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ และเปิดใช้งาน
เพ่ือการให้บริการ 

1,150,000 

 รวม  216,150,000 
2565 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน

ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์
และอิเลคตรอนพลังงานสูงจาก
เครื่องเร่งอนุภาค 

250,000,000 

2565 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีดูดกลืน
มาตรฐานปฐมภูมิ 

25,000,000 

2565 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมา
สำหรับสิ่งแวดล้อม 

30,000,000 

2565 งบลงทุน ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสี
นิวตรอน 

60,000,000 

2565 งบลงทุน จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ปฐมภูมิด้านกัมมันตภาพรังสีและ
วัสดุอ้างอิง 

50,000,000 

 รวม  415,000,000 
 รวมตลอดโครงการ  669,996,400 

 

  
 

  

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
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คำถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการคำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่  รับผิดรับ
ชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

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

    การจัดจ้างทั้งหมด กระทำโดยสุจริต ตามระเบียบราชการ จึงสามารถป้องกันการทุจริต รวมถึงมี
การติดตามตรวจสอบภายใน และการดำเนินงานเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ  

  

ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
คำถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  ( X )    มี    (  )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้กำหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
  -  ปรับขนาดของโครงการ 

- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
- ชี ้แจงรายละเอียดให้ผู ้บริหารรับทราบและปรับแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

ผู้บริหาร 
- ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ 
- ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงลำดับทางเลือกพร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับ
ชอบ 

   ถูกปรับลดงบประมาณ 
-ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร 
-ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดสรร 
-ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 
งบประมาณไม่สามารถดำเนินงานได้ 
-ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ 
-ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพ่ือของบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 

  

 
 
 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
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ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
คำถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณีที่มีสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 
 รับผิดรับ

ชอบ  
  ( X )   ใช่    (  )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
   ถูกปรับลดงบประมาณ/งบประมาณไม่พอในการดำเนินงาน    

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการใน
กรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีกำหนดขึ้น  

 รับผิดรับ
ชอบ 

   ในกรณีถูกปรับลดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการจะทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหาร
รับทราบเพื่อขอปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร โดยให้ผู้บริหารเห็นชอบ นอกจากนี้อาจขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการในกรณีท่ี
ผู้บริหารต้องการให้กิจกรรมยังครบถ้วนโดยของบประมาณแบบผูกพันธ์  

  

ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ    
คำถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ

หรือไม่  
ความโปร่งใส 

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

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อ
ความสำเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

    
  

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
    

  

  

 
 
 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถาม จ: การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทำเสร็จแล้วและต้องการขยาย
ผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 
10 

ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
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คำถาม จ 
1  

 หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

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

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บำรุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
    

  

  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   รับผิดรับชอบ 
  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
      
       

 
 



 
 

โครงการบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดคำถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความสำคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดคำถาม  ชุด ก – ชุด จ 
 
  



 

45 
 

ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพื ่อตรวจสอบที ่มาของโครงการ และทบทวนกลุ ่มเป้าหมาย เพื ่อให้ร ู ้ถ ึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ     บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   
ค. ระยะเวลาดำเนินการ     1 ปี เริ่มต้น     1 ต.ค. ๒๕๖3 สิ้นสุด     30 ก.ย. ๒๕๖๔  
ง. งบประมาณ     ๒๙,๗๐๓,๐๐๐ บาท  
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ด้านความมั่นคง  ด้านคุณภาพชีวิต 
 
 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความสำคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
 ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดำเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ  
 ๑. การใช้บริการระบบสารสนเทศมีปัญหา อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และอุปกรณ์
เครือข่ายมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ทำให้ขาดแคลนอะไหล่ ความต่อเนื่องในการให้บริการระบบดิจิทัล ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ไม่รองรับการให้บริการตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ IPv6 เป็นต้น  
 ๒. เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
 ๓. ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจมีไม่เพียงพอตามความต้องการ  
1.2.2 ความจำเป็นเร่งด่วน  
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1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ     กยผ. สลก. ศปส. และหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ  
  
  
1.2.4 สำรวจ/ตรวจสอบเมื่อ   
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ  โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบุ  
  
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาค บุคลากรภายนอกผู้ใข้บริการผ่านระบบดิจิทัลของ ปส.  
  
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)   
 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป  
  
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
 การใช้บริการระบบสารสนเทศมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องของระบบ และขาดอุปกรณ์
และระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
  
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
   
  
  
2.1.7 สำรวจ/ตรวจสอบเมื่อ   
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ  
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2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   ประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของสำนักงาน  
  ภาคเอกชน ระบุ  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส.  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.  ประชาชนทั่วไป  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.    

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5.   

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
     ดำเนินการโครงการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม  
  
  
 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
     ดำเนินการโครงการบนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมตามหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรมและเสมอภาค
ในการดำเนินโครงการ  
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ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น  
3. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  
1.2 ผลผลิต 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
๓. เพิ่มขีดความสามารถและรองรับการทำงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร  
๔. ตอบสนองนโยบายแห่งชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และระบบงาน  
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ  
  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
 

ระบบสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถให้บริการได้อย่าง
มั่นคงปลอดภัย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา : 
 

  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน : 
 

  
  

 

1.3 ผลลัพธ์ 
 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีระบบสารสนเทศที่รองรับการให้บริการภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
1.4 ผลกระทบ 
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ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

นโยบายจัดสรรงบประมาณ  
 - 2.10 การดำเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 - 2.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันประเด็นที่ 2.1 - 2.8  
 - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD เพ่ิมข้ึน  
 

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 
 

  
  
 

4. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ระดับกระทรวง ระบุ 
1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

 - ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 - เป้าหมาย : อววน. บริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนในการจัดการศึกษา และการวิจัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ  
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 - ร้อยละการนำแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการ
กำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ  

2. ภารกิจ   
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงาน ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านกำกับ
ดูแลตามมาตรฐานสากล - เป้าหมาย 1 ระบบกำกับดูแลความ
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ - ตัวชี้วัด
ที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัย
ได้รับการประเมินจากองค์การ ระดับนานาชาติ และตัวชี้วัดที่ 2 ร้อย
ละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์ - เป้าหมาย 1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของ
บ ุคลากรด ้านการกำก ับดูแลความปลอดภัยให ้ม ีความพร ้อม
ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต - ตัวชี้วัด 1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรเพ่ือการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์  
 - ภารกิจพื ้นฐานที่มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการกำกับดูแลมี
ประสิทธิภาพ  
 

2. ภารกิจหน่วยงาน   
  

3. อ่ืนๆ  
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1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที่ ระบุ 
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

 
  
 
  
  

2. อ่ืนๆ  
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ฟอร์มที่ ก-4  การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

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

 
ก) ให้สำรวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จำแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้านดำเนินงาน 

ในรายงานด้านต้นทุนการดำเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือต้นทุนผันแปรของ
โครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรกำหนดข้อสมมุติฐานเพื ่อเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
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ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินงานในมิติต่างๆ เช่น หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื ่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ตำบล     ลาดยาว  
  
   
อำเภอ     จตุจักร  
  
   
จังหวัด     กรุงเทพมหานคร  
  
   
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)   
  
   

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

     สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปรมาณูภูมิภาค จ.ระยอง  
  
  
  
   

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
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1.1.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพ้ืนที่ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 

1. ด้านกายภาพ
และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พื้นท่ีในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

     สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และทั่วประเทศ  
1.2.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 
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1.2.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพ้ืนที่ให้บริการ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 

1. ด้านกายภาพและ
ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
โครงการ  
  
  

  
  
  

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หัวหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการทำโครงการลักษณะเดียวกัน 
 ๑. การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลางของ ปส.  
 ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล และแผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศของ ปส.  
 ๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการแก่บุคลากรภายใน ปส. และประชาชนทั่วไป  
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ความสำเร็จที่ผ่านมา 
 ๑. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลางของ ปส. มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 ๒. การให้บริการผ่านรัฐผ่านระบบดิจิทัลของ ปส. อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณ
และจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
 
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน 
 - ทีมงานมีทักษะที่ต้องการสำหรับการดำเนินโครงการในแต่ละตำแหน่ง มีความตั้งใจ และความพร้อมที่จะ
เริ่มงานได้ในระยะเวลาที่หนด  
 
ประสบการณ ์
 - การให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 - การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร ์   
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
 โครงการได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนในระดับนโยบายจากผู้บริหาร และผ่านการพิจารณาจาก
การประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
 มีการวางแผนและควบคุมการดำเนินโครงการในระดับต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมีการประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง  
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
 มีการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
   
 
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
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- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มี ต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
 อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นต้น มีอายุการใช้งาน
นานกว่า ๗ ปี สภาพชำรุดทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องจัดหาใหม่ในครั้งนีเ้พ่ือทดแทน  
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
   
   
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
  
  
  
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
  
  
  
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
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ฟอร์มที่ ข-1 การดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระสำคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพรบ. การบริหารจัดการและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น  
  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการดำเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้ามี) 
ระบ ุ    ไม่มี  
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ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

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

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยในการให้บริการระบบบริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั 

๑๒ เดือน ๑ ตค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ กย. 
๒๕๖๔ 

   

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
และปฏิบตัิงานของส่วนราชการดว้ย
ดิจิทัล 

๑๒ เดือน ๑ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

   

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ   คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปส.  
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การดำเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ำกว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและ
ความปลอดภัยในการให้บริการระบบ
บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั 

๑ ตค. ๖๓ ๓๐ กย. ๖๔ 29.7030 
ล้านบาท 

  

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และปฏิบตัิงานของส่วน
ราชการด้วยดิจิทัล 

๑ ตค. ๖๓ ๓๐ กย. ๖๔    

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
๑. มีการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงถึง
ความโปร่งใส และเที่ยงธรรมในการดำเนินงาน โครงการ  
  
๒. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อการป้องกันการทุจริตโดยกลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงาน  
  
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
ดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริหารงานคลัง กลุ่มนโยบายและแผน เป็นต้น  
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ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินการ
ได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการดำเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า  กลุ่มนโยบายและแผน กยผ.  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

       
       
       

 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ำกว่าแผน 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 
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ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

  
  
  

  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

  
  
  

  
  
  

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

  
  
  

  
  
  

4. งบประมาณ 
   (Money) 

  
  
  
 

  
  
  

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

  
  
  
 

  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

  
  
  
 

  
  
  

 
2.2 สรุปบทเรียนสำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation) 
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ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
  มี   ไม่มี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ     การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

1.ความเป็นมาของโครงการ 
 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) มีพันธกิจสำคัญในฐานหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ โดยมีกระบวนการอนุญาตและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ และสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้กระบวนการอนุญาต
และตรวจสอบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับอนุญาตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปส. จึงได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ และได้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยที่
จำเป็น  
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที ่ทำหน้าที ่ในการกำกับหรือให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
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ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้าประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
 ดังนั้น การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานจะทำให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ติดตาม 
ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้ทันที สามารถนำข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

2. ความสำคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  
 โครงการนี้จะช่วยให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้ทันที สามารถนำข้อมูลมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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ชุดคำถาม ก-จ 
   

ชุดคำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คำถาม ก 1  โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

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

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

2. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ และการติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น 
3. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล  

  

ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
   ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติ

ภูมิภาค บุคลากรภายนอกผู้ใข้บริการผ่านระบบดิจิทัลของ ปส.  

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงาน และให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  

  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   การประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ    

 
  

  

ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ
ภาค 

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
คำถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่ 

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

 รับผิดรับชอบ 

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้อย่างไร  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความสามารถ และมีความพร้อมในการพัฒนา และบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง และระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ 
 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

   ดำเนินการได้เองทั้งหมด 
 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
  การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลางของ ปส.  

การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการสำหรับบุคลากรภายใน ปส. และประชาชน
ทั่วไป 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ

ภาค  
   

 
 

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   

 
 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
คำถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่ 

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

 รับผิดรับชอบ 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  

  บุคลากรมีความสามารถ และมีความพร้อมในการพัฒนา และบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลาง และระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ 
 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

   ดำเนินการได้เองทั้งหมด 
 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
  การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลางของ ปส.  

การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการสำหรับบุคลากรภายใน ปส. และประชาชน
ทั่วไป 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    
คำถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  

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

ชอบ  

ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
  ๑. ความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ปส. 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และปฏิบัติงานของส่วนราชการด้วยระบบ
ดิจิทัล  

  

ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 
  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้ใช้บริการระบบบริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัลได้รับความสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ  

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  การประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      

คำถาม ข 2 มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่ 
( X )    มี      (   )   ไม่มี 
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วม  

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การมีส่วนร่วม 

  มีการดำเนินการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือรับฟังความต้องการ และข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการ  

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      

คำถาม ข 3 ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ 
( X )    มี      (   )   ไม่มี 

ความโปร่งใส 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ดำเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

ความโปร่งใส 

    มีการดำเนินการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
จัดทำโครงการ  

  

คำถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ 
(  )    มี      (  X )   ไม่มี 
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

คุณธรรม 

ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินโครงการ   ความเสมอ
ภาค 

    
 

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ
ภาค 

    
 

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
      

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

ความโปร่งใส 

  
 
 
 
 

 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ    
คำถาม ข 5 มีการกำหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดำเนินงานประจำเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
( X )    มี      (   )   ไม่มี 
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้ 

 รับผิดรับชอบ  

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น  รับผิดรับชอบ 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ / กยผ. / สลก. / ศปส. และหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์    

ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
คำถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ 

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

ความคุ้มค่า 

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ 
* กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ความคุ้มค่า 

  
  

  

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

ความคุ้มค่า 

      
 
 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถามชุด ค การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดลำดับความสำคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดทำคำของบประมาณ 

  

คำถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการหรือไม่ 
( X )    ใช้     (   )   ไม่ใช้ 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลำดับความสำคัญ 
ของโครงการ   

  

 
     
คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค 1.2 ระบุความสำคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 

ของความคุ้มค่า 
  

  โครงการนี้จะช่วยให้การบริการภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคงปลอดภัย โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ  
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถามชุด ง การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
คำถาม ง 1 มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการต่อไปนี้ 

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

  

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นำส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
* จัดทำเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

   
 
  

  

คำถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
( X )    มี    (   )   ไม่มี 
* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ 

  

ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 
      

คำถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการคำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่ 
( X )    มี    (   )   ไม่มี 
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้ 

 รับผิดรับชอบ  

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว นิติธรรม  
   - การจัดทำประชาพิจารณ์โครงการก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - มีหน่วยงานตรวจสอบของสำนักงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งจะดำเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสของโครงการ เพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 
 
  

  

ประเด็นที่ 8 ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
คำถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
(  )    มี    (X )   ไม่มี 
* ถ้าตอบว่า "มี" โปรดสรุปว่าได้กำหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง 

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก 
 * ให้สรุปว่า (1) แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2) เรียงลำดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

 
    

คำถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณีที่
มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีกำหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 
(  )   ใช่    (X )   ไม่ใช่ 
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด 

รับผิดรับชอบ 

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการ
เตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น  

รับผิดรับชอบ 

   

ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ    
คำถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

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

ความโปร่งใส 

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะ
กระทบต่อความสำเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

      
ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถาม จ: การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทำเสร็จแล้ว

และต้องการขยายผลโครงการ    
  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
คำถาม จ 1  หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่ 

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

 รับผิดรับชอบ 

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บำรุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
      

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
* กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ 

 รับผิดรับชอบ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ความมั่นคงปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

ของประเทศ 



 

76 
 

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

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดคำถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความสำคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดคำถาม  ชุด ก – ชุด จ 
 

ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงสถานภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
ค. ระยะเวลาดำเนินการ      1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด  30 กันยายน 2564  
ง. งบประมาณ  25,551,100 บาท        
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
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ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความสำคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดำเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ 
         พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติประกอบกับ มาตรา 14 
บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสถานการณ์การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคง
ของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์เปรียบเสมือนดาบสองคม หากนำไปใช้ประโยชน์
ในทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เช่น การนำมาใช้ประโยชน์
ในด้านการแพทย์ การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร การเพิ ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน หากมีการนำพลังงาน
นิวเคลียร์ไปใช้งานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการมุ่งร้าย สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างในกรณี
ที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการก่อการร้ายหรือก่อสงคราม นานาประเทศจึงได้ ให้ความสำคัญกับประเด็นดา้น
ความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก โดยที่คำว่า “ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์” นั้น มีความหมายถึง การดำเนินการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) และ
การตอบสนอง (Response) ต่อการโจรกรรม (Theft) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การเข้าถึงอย่างไม่ได้รับ
อนุญาต (Unauthorized access) การส่งผ่านอย่างผิดกฎหมาย (Illegal transfer) และการกระทำใด ๆ ซึ่งวัสดุ
นิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และสิ่งที่เกี่ยวข้อง (Associated facilities) เพื่อดำเนินการมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้
ในการก่อการร้าย ซึ่งจากการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 (4th 
Nuclear Security Summit) ณ ประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจนต่อผู ้นำจาก 52 ประเทศ และ 4 องค์กรระหว่างประเทศ ในการให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันประชาคมโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม
เกิดใหม่หลากหลายรูปแบบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบการประกาศใช้นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่งเป็นกรอบการดำเนิน
กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั้งด้านการใช้ประโยชน์และการกำกับดูแลความปลอดภัย ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์ ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ฯ สอดคล้องภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
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พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมและให้สัตยาบันพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์ที่สำคัญ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พิธีสารเพิ่มเติมตาม
ความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทย
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ดังนั้น ปส. ซึ่งเป็นหน่วยงานการกำกับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีจากภัยคุกคามและการก่อการร้าย โดยต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในการป้องกันการเกิดเหตุ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐที่มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ รวมถึงการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์และการ
จัดการกากกัมมันตรังสีในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพื ่อไม่ให้สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายได้ 
นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนจะต้องทำงานรวมกันอย่ าง
เป็นระบบ จึงต้องมีจัดทำแผนระดับชาติและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สร้างความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านความมั ่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้านความมั่นคงกับทุ กภาคส่วน พัฒนาบุคลากรด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สร้างความตระหนักด้านวัฒนธรรมความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมถึงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานปริมาณรังสี และพัฒนาศักยภาพด้านความมั ่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้การบริหารจัดการเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของประชาชนพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
ซึ่งสถานการณ์การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์
เปรียบเสมือนดาบสองคม หากนำไปใช้ประโยชน์ในทางที ่ถูกต้องก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เช่น การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร 
การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน หากมีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการมุ่งร้าย สามารถ
ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างในกรณีที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการก่อการร้ายหรือก่อ
สงคราม นานาประเทศจึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก โดยที่คำว่า “ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์” นั้น มีความหมายถึง การดำเนินการ
ป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) ต่อการโจรกรรม (Theft) การก่อ
วินาศกรรม (Sabotage) การเข้าถึงอย่างไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized access) การส่งผ่านอย่างผิดกฎหมาย 
(Illegal transfer) และการกระทำใด ๆ ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และสิ่งที่เกี ่ยวข้อง (Associated 
facilities) เพ่ือดำเนินการมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ในการก่อการร้าย ซึ่งจากการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่า
ด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 (4th Nuclear Security Summit) ณ ประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจนต่อผู้นำจาก 52 ประเทศ และ 
4 องค์กรระหว่างประเทศ ในการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพ่ือ
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การกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันประชาคม
โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามเกิดใหม่หลากหลายรูปแบบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 
เห็นชอบการประกาศใช้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั้งด้านการใช้ประโยชน์และการกำกับดูแล
ความปลอดภัย ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 
การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ฯ สอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งภายหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมและให้
สัตยาบันพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์ที่สำคัญ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดย
สมบูรณ์ พิธีสารเพิ่มเติมตามความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ สนธิสัญญาห้ามอาวุธ
นิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ดังนั้น ปส. ซึ่งเป็น
หน่วยงานการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงต้องดำเนินการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากภัยคุกคามและการก่อการร้าย โดยต้องได้รับความร่วมมือ
ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในการป้องกันการเกิดเหตุ และ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ รวมถึงการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์และการจัดการกากกัมมันตรังสีในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือ
ไม่ให้สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายได้ นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ความมั่นคงทุกภาคส่วนจะต้องทำงานรวมกันอย่างเป็นระบบ จึงต้องมีจัดทำแผนระดับชาติและพัฒนาแนวปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามพันธกรณีร ะหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้าน
ความมั่นคงกับทุกภาคส่วน พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
สร้างความตระหนักด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมถึงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานปริมาณรังสี 
และพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้การบริหารจัดการเหตุความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
1.2.2 ความจำเป็นเร่งด่วน 

 เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถอย่างครบครัน และรักษาความมั่นคงของประเทศ 
ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัย 
ให้แก่ประชาชน 
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ 

- สำนักนายกรัฐมนตรี   - กระทรวงมหาดไทย  - กระทรวงกลาโหม  - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
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- กระทรวงสาธารณะสุข   -  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวง
คมนาคม  - กระทรวงการต่างประเทศ  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  - สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ  - กรุงเทพมหานคร – หน่วยงานและสถานประกอบการที่ถือใบอนุญาตใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

1.2.4 สำรวจ/ตรวจสอบเมื่อ -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ  -  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากภัยคุกคาม
และการก่อการร้าย 
 

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

เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า (Front Line Officer) ได้แก่ กรมศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ประจำ
ด่านบุคคลและสินค้า (ทางเรือ ทางบก และทางอากาศ) ไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตำรวจ และทหารตาม
จังหวัดชายแดน และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ (Responder) ในการตอบโต้การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ได้แก่ 
ก) เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวประกอบด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ข) เจ้าหน้าที่
ตอบโต้สถานการณ์การก่อการร้ายประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ค) เจ้าหน้าที่ตอบโต้ผลกระทบทางรังสีจากการก่อการร้ายประกอบด้วยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปส. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข (แพทย์ฉุกเฉิน กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาล) มูลนิธิกู้ภัย และเจ้าหน้าที่การจัดการสถานที่เกิด
เหตุประกอบด้วยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  200 คน  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  

- ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยที่อาจได้รับผลกระทบทางรังสีจากการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อวัสดุนิวเคลียร์ และ
วัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีเป็นองค์ประกอบ 
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับ
การใช้นิวเคลียร์และรังสี 
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 

- ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 
- การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ไม่ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายที่ประจำการ ณ สถานที่ท่ีมีความเสีย 
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2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 -  ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานเพ่ือระงับและป้องกันผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 -  ความรวดเร็วและความครอบคลุมในการให้บริหารจัดการ 

2.1.7 สำรวจ/ตรวจสอบเมื่อ -  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ-  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ ตาม 1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
  ภาคเอกชน ระบุ  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ ตาม 1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
  อ่ืนๆ ระบุ   

2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1. หน่วยงานรัฐ/เอกชน ตาม 1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความ
ต้องการ 

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นหน่วยงานประสานงานในการดำเนินโครงการ
และเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักของโครงการ  

 

ดำเนินการติดต่อและประสานงานอย่าต่อเนื่อง 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.   

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.   

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5.   

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 

โครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางจริยธรรม 
 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 

โครงการนี้เป็นโครงการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ โดย ปส. ซึ่งเป็นหน่วยงานการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จะมี
การดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากภัยคุกคามและการก่อการร้าย 
ซ่ึงต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในการ
ป้องกันการเกิดเหตุ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ตรวจจับ 
และตอบสนองต่อเหตุการณ์ รวมถึงการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์และการจัดการกากกัมมันตรังสีในสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ เพ่ือไม่ให้สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายได้ นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนจะต้องทำงานรวมกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงเป็นการให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกตามประเภทผู้ขอรับบริการ 
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ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
      1.1.1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสมการดำเนินการป้องกัน (Prevention) 
ตรวจจับ (Detection) และการตอบโต้ (Response) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทางนิว เคลียร์ และมีการตอบสนองและ
บ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะ ท บ ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ว ิ ก ฤ ต ก า ร ณ ์ ด ้ า น ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ท า ง น ิ ว เ ค ล ี ย ร ์ แ ล ะ ร ั ง สี  
      1.1.2 เพื่อควบคุมติดตามการใช้วัสดุนิวเคลียร์และกิจกรรมทางนิวเคลียร์ทางสันติให้มีความปลอดภัย 
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการผันแปรวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธ
ร้ายแรงอื่น 

1.2.3 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครองทางกายภาพ
ของสถานประกอบการ 
1.2 ผลผลิต  

ประเทศไทยมีความมั ่นคงทางด้านความมั ่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี และมี ศักยภาพที่เหมาะสมการ
ดำเนินการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบโต้ (Response) และการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทาง
นิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี 
รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการด้านพัฒนามั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ประสิทธิภาพ 

 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:   
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการ

ตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

บุคลากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการ
ตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์และรังสีไม่น้อยกว่า 200 คน  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 80%  
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1.3 ผลลัพธ์ 
 - ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีเป็นองค์ประกอบ เพื่อนำมาจัดทำ

ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการประสานปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน และแนวประสานปฏิบัติในการตรวจจับทางรังสี
เพ่ือเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และนำมาจำทำแผนระดับชาติในการตอบโต้หากเกิดเหตุ 

 - ประเทศไทยมีศักยภาพในการสกัดก้ัน การลักลอบนำเข้า ส่งออก หรือส่งผ่าน และการใช้วัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสี หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเพ่ือให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
 
1.4 ผลกระทบ 
  
  
  
 
 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

  
  
  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

 
  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านความมั ่นคง
เป้าหมาย 2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ตัวชี้วัด 3.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวม 

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
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1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย อววน.  
- 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  
- ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม
ทางนิวเคลียร์และรังสี  
  

2. ภารกิจ   
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงาน ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

 
  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้าน
กำกับดูแลตามมาตรฐานสากล  
- พัฒนาระบบควมมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
  

2. ภารกิจหน่วยงาน   
  

3. อ่ืนๆ  
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1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 
ระดับพื้นที่ ระบุ 

1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

 
  
 
  
  
  
  

2. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
ฟอร์มที่ ก-4  การสำรวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

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

 
ก) ให้สำรวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จำแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้านดำเนินงาน 

ในรายงานด้านต้นทุนการดำเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือต้นทุนผันแปรของ
โครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรกำหนดข้อสมมุติฐานเพื ่อเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพื ่อจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
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ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินงานในมิติต่างๆ เช่น หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื ่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ  16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ    
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ) - 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

 - ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยซ่ึงอาจเกิดการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์      
 - ด่านสินค้าทางบก อากาศ และทะเล ทั่วประเทศที่อาจเกิดการลักลอบนำเข้า ส่งออก   
   หรือส่งผ่านวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี       
            
            

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

            
            
            
            
 

1.1.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพ้ืนที่ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 

1. ด้านกายภาพ
และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

ปัจจุบันมีความพร้อมทั ้งด้านกำลังคน
และเคร ื ่ องม ือตรวจว ัดทางร ั งส ี ใน
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทยมีพื ้นที่กว้างใหญ่ จึง
อาจเกิดเหตุบริเวณพื้นที่ที่เจ้าหนา้ที่
เผชิญเหตุเข้าพื้นที่ได้ลำบาก และ/
หรือใช้เวลานาน 

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

- - 
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ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 
3. ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั ่งคั ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

- 

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

- หากเกิดเหตุอาจมีผลกระทบทาง
รังสีในสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนที่วงกว้าง  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

- - 

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 

 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
 ✓  ระดับท้องถิ่น 
 ✓  ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
 ✓  ระดับประเทศ 
 ✓ระดับนานาชาติ/พื้นที่ในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

ทั่วประเทศและระดับอาเซียน         
1.2.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

            
            

1.2.4 ศักยภาพและข้อจำกัดของพ้ืนที่ให้บริการ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 

1. ด้านกายภาพและ
ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

ปัจจุบันมีความพร้อมทั้งด้านกำลังคนและ
เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ต ร ว จ ว ั ด ท า ง ร ั ง ส ี ใ น
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทยมีพื ้นที ่กว้างใหญ่ จึง
อาจเกิดเหตุบริเวณพื้นที่ที่เจ้าหนา้ที่
เผชิญเหตุเข้าพื้นที่ได้ลำบาก และ/
หรือใช้เวลานาน 

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

มีความพร้อมในการให้บริการในพื้นที ่ที ่มี
ความเสี่ยงทางด้านความมั ่นคงฯ ในระดับ
หนึ่ง เนื ่องจากโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ
ด ้ านลบ  ถ ึ ง แม ้ ส ั ง คม ไทยจะม ี ค ว าม
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ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 
หลากหลายทางวัฒนธรรม เชื ้อชาติ หรือ
ศาสนาก็ตาม 

3. ด้านเศรษฐกิจ   
  
  

  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจำกัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการทำโครงการลักษณะเดียวกัน โครงการเฝ้าระวังภัยเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
              
ความสำเร็จที่ผ่านมา โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1.2  ทีมงาน 

ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน บุคลากรมีศักยภาพที ่เหมาะสมการดำเนินการป้องกัน 
(Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบโต้ (Response) และการดำเนินการที ่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมี
การตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เก่ียวข้องวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประสบการณ์  โครงการเฝ้าระวังภัยเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี       
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2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
มีการวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้า 
            
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ       
            
            
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้      
            
            
 
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
            
            
            
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
มีความพร้อมสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์บางส่วน และจำเป็นต้องมีการซื้อใหม่ในบางส่วนเพื่อให้ดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
การเตรียมการจัดหาเครื่องมือนั้นคาดว่าจะสามารถของบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ได้ 
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ำมาก   ต่ำ  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 
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2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
มีการดำเนินประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก ส่วนภายนอกหน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์เมื่อได้รับ
งบประมาณ  
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ 
            
            
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้ 
            
            
 

ฟอร์มที่ ข-1 การดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระสำคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
- (ร่าง) แผนระดับชาติในการตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔             
- แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
- มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่เกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการประกอบกิจการ ตามใบอนุญาต ผู้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบทันที รวมทั้งต้องให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไข บรรเทา หรือระงับ
ซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้น  
- มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่อันตรายหรือความเสียหายตามมาตรา ๑๐๐ มีลักษณะหรือขยายขอบเขต เป็นความ
เสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาต อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายสาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย มีอํานาจเข้า
ระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที รวมทั้งมีอํานาจประกาศมาตรการ เพ่ือประโยชน์ในการระงับเหตุนั้น 
- พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งด้านสาธารณภัย และภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
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1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบุ กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 91 
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แล้วแต่กรณี  
  
  
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการดำเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้ามี) 
ระบ ุ -     
  

ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

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

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

กา รประช ุ ม เพ ื ่ อ จ ั ดทำ แ ผ น
ระดับชาติในการตรวจจับและตอบ
โต้เหตุความมั ่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1 เดือน ธ.ค. 63 ธ.ค. 63    

การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วน
หน้า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั ่นคง 
ในการตรวจจับทางเรังสีเพื ่อการ
ถวายความปลอดภัยในงานราชพิธี 
และการเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออก

1 เดือน ก.พ. 64 ก.พ. 64    
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
อย่างผิดกฎหมาย 
การบริหารจัดการและดำเนินงาน 12 เดือน ต.ค. 63 ก.ย. 64    
ดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ 3 เดือน ต.ค. 63 ธ.ค. 63    
       

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ  

 
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การดำเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ำกว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

การประชุมเพื่อจัดทำแผนระดับชาติ
ในการตรวจจับและตอบโต้เหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ธ.ค. 63 ธ.ค. 
63 

191,400   

การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที ่ส ่วน
หน้า เจ้าหน้าที ่บ ังคับใช้กฎหมาย 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ใน
การตรวจจับทางเรังสีเพื่อการถวาย
ความปลอดภัยในงานราชพิธี และ
การเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีอย่าง
ผิดกฎหมาย 

ก.พ. 64 ก.พ. 
64 

459,700   

การบริหารจัดการและดำเนินงาน ต.ค. 63 ก.ย. 
64 

400,000   

ดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ ต.ค. 63 ธ.ค. 
63 

24,500,00
0 

  

      

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงบประมาณ นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ  
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ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
การดำเนินโครงการอยู่ภายใต้ระเบียบราชการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
ใช้ระเบียบทางการคลังและระเบียบทางพัสดุตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินการ
ได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการดำเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า กลุ่มนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      ต.ค. 63  สิ้นสุด       ก.ย. 64  
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

กา รประช ุ ม เพ ื ่ อ จ ั ดทำ แ ผ น
ระดับชาติในการตรวจจับและตอบ
โต้เหตุความมั ่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

5 วัน ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63  

การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วน
หน้า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั ่นคง 
ในการตรวจจับทางเรังสีเพื ่อการ
ถวายความปลอดภัยในงานราชพิธี 
และการเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออก
วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
อย่างผิดกฎหมาย 

5 วัน ก.พ. 64 ก.พ. 64 ก.พ. 64 ก.พ. 64  

การบริหารจัดการและดำเนินงาน 12 เดือน ต.ค. 63 ก.ย. 64 ต.ค. 63 ก.ย. 64  
ดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ 3 เดือน ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63  

 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่  1 ตุลาคม 25๖3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ำกว่าแผน 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
กา รประช ุ ม เพ ื ่ อ จ ั ดทำ แ ผ น
ระดับชาติในการตรวจจับและตอบ
โต้เหตุความมั ่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ธ.ค. 63 191,400   

การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วน
หน้า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั ่นคง 
ในการตรวจจับทางเรังสีเพื ่อการ
ถวายความปลอดภัยในงานราชพิธี 

ก.พ. 64 459,700   
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โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
และการเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออก
วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
อย่างผิดกฎหมาย 
การบริหารจัดการและดำเนินงาน ต.ค. 63 400,000   
ดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ ต.ค. 63 24,500,000   

 

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

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร (Man) ผู้ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการมีจำนวน
จำกัด เนื ่องจากแต่ภารงานต้องใช้ผู ้มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสูง  

จัดหาเครือข่ายและฝึกอบรม 
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

โครงการนี้ มีผู ้เกี ่ยวข้องมากในภาครัฐ
และภาคเอกชนบางส ่วน ทำให้ต ้อง
ประสานงานหลายฝ่าย 

ทำแผนดำเนินการและแผนประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง  

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

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ ทำ
ให้กระบวนการจัดหาเกิดความล่าช้าไม่
สอดคล้องกับนโยบายเร ่งร ัดการใช้
งบประมาณของรัฐบาล 

ทำแผนดำเนินการ และมีกระบวนการ
เร่งรัดให้การจัดหาสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

งบประมาณที่ขอไว้ไม่ได้ตามเป้าหมาย
จึงมีอุปกรณ์บางชนิดและกิจกรรมบาง
กิจกรรมทีต่้องตัดออกไป 
 

ดำเนินการของบประมาณใน
ปีงบประมาณใหม ่
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ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

มีการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีเพิ่มขึน้ท้ัง
ในและต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงใน
การเหตุก่อการร้ายมากขึ้น ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของโครงการนี้  

เพิ่มเครือข่ายร่วมบรูณาการในการ
ดำเนินงาน 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

สภาพภมูิอากาศมีการแปรปรวน ทำให้
อุปกรณ์บางชนิดเกดิชำรุดได้ง่าย  
 

จัดทำแผนบำรุงรักษาเพิ่มเติมให้
ครอบคลมุความเสี่ยงท่ีอุปกรณจ์ะชำรุด 
ตลอดจนจัดหาช้ินส่วนอะไหล่สำหรับ
สับเปลี่ยนให้เพียงพอ 
   

 
2.2 สรุปบทเรียนสำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ (Implementation) 
- 
ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติประกอบกับ 
มาตรา 14 บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ ่งสถานการณ์การใช้
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พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นปัจจัยสำคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์
เปรียบเสมือนดาบสองคม หากนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
และประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เช่น การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การปรับปรุงผลผลิต
ทางการเกษตร การเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื ่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน หากมีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งานที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการมุ่งร้าย สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างในกรณีที่มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการก่อการร้ายหรือก่อสงคราม นานาประเทศจึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดา้น
ความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก โดยที่คำว่า “ความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์” นั้น มีความหมายถึง การดำเนินการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ 
(Detection) และการตอบสนอง (Response) ต่อการโจรกรรม (Theft) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) 
การเข้าถึงอย่างไม่ได้ร ับอนุญาต (Unauthorized access) การส่งผ่านอย่างผิดกฎหมาย ( Illegal 
transfer) และการกระทำใด ๆ ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และสิ่งที่เกี ่ยวข้อง (Associated 
facilities) เพื่อดำเนินการมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ในการก่อการร้าย ซึ่งจากการเข้าร่วมการประชุม
ระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 (4th Nuclear Security Summit) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริการัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยอย่าง
ชัดเจนต่อผู้นำจาก 52 ประเทศ และ 4 องค์กรระหว่างประเทศ ในการให้ความสำคัญกับการเสริมสรา้ง
ขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพ่ือการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันประชาคมโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามเกิดใหม่หลากหลาย
รูปแบบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบการประกาศใช้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่งเป็นกรอบการดำเนิน
กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั้งด้านการใช้ประโยชน์และการกำกับดู แลความปลอดภัย ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ฯ สอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งภายหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วม
และให้สัตยาบันพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์ที่สำคัญ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พิธีสารเพิ่มเติมตามความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 
สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น ปส. ซึ่งเป็นหน่วยงานการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
จึงต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากภัยคุกคามและการ
ก่อการร้าย โดยต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีในการป้องกันการเกิดเหตุ และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องของภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ รวมถึงการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์และการ
จัดการกากกัมมันตรังสีในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือไม่ให้สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายได้ 
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นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงทุ กภาคส่วนจะต้องทำงาน
รวมกันอย่างเป็นระบบ จึงต้องมีจัดทำแผนระดับชาติและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้านความมั่นคง
กับทุกภาคส่วน พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
สร้างความตระหนักด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมถึงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน
ปริมาณรังสี และพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้การบริหารจัดการเหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชนพระราชบัญญัติสภาความมั ่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสถานการณ์
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นปัจจัย
สำคัญประการหนึ่งที ่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากพลังงาน
นิวเคลียร์เปรียบเสมือนดาบสองคม หากนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล เช่น การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การปรับปรุง
ผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน หากมีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งานที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการมุ่งร้าย สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างในกรณีที่มีการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการก่อการร้ายหรือก่อสงคราม นานาประเทศจึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดา้น
ความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก โดยที่คำว่า “ความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์” นั้น มีความหมายถึง การดำเนินการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ 
(Detection) และการตอบสนอง (Response) ต่อการโจรกรรม (Theft) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) 
การเข้าถึงอย่างไม่ได้ร ับอนุญาต (Unauthorized access) การส่งผ่านอย่างผิดกฎหมาย ( Illegal 
transfer) และการกระทำใด ๆ ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี และสิ่งที่เกี ่ยวข้อง (Associated 
facilities) เพื่อดำเนินการมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ในการก่อการร้าย ซึ่งจากการเข้าร่วมการประชุม
ระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 (4th Nuclear Security Summit) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริการัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยอย่าง
ชัดเจนต่อผู้นำจาก 52 ประเทศ และ 4 องค์กรระหว่างประเทศ ในการให้ความสำคัญกับการเสริมสรา้ง
ขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพ่ือการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันประชาคมโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามเกิดใหม่หลากหลาย
รูปแบบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบการประกาศใช้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่งเป็นกรอบการดำเนิน
กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีทั้งด้านการใช้ประโยชน์และการกำกับดูแลความปลอดภัย ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
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ฯ สอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคงของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งภายหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วม
และให้สัตยาบันพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์ที่สำคัญ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พิธีสารเพิ่มเติมตามความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 
สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น ปส. ซึ่งเป็นหน่วยงานการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
จึงต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีจากภัยคุกคามและการ
ก่อการร้าย โดยต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีในการป้องกันการเกิดเหตุ และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องของภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ รวมถึงการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์และการ
จัดการกากกัมมันตรังสีในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพ่ือไม่ให้สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายได้ 
นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนจะต้องทำงาน
รวมกันอย่างเป็นระบบ จึงต้องมีจัดทำแผนระดับชาติและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ บูรณาการฝึกซ้อมและประสานงานด้านความมั่นคง
กับทุกภาคส่วน พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
สร้างความตระหนักด้านวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมถึงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน
ปริมาณรังสี และพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้การบริหารจัดการเหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชน 

2. ความสำคัญ / เร่งด่วนของโครงการ  

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี และมีศักยภาพที่เหมาะสมการ
ดำเนินการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบโต้ (Response) และการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้าย
ทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องวิกฤตการณ์ด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์
และรังสี รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการด้านพัฒนามั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีมีประสิทธิภาพ 
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ชุดคำถาม ก-จ 
   

ชุดคำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คำถาม ก 1  โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  (  )   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสมการดำเนินการป้องกัน 

(Prevention)  ตรวจจ ับ (Detection)  และการตอบโต ้  (Response)  และการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับ
ดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทา
ผลกระทบที ่ เก ี ่ยวข ้องว ิกฤตการณ์ด ้านความม ั ่นคงทางน ิวเคล ียร ์และร ังสี  
2. เพื่อควบคุมติดตามการใช้วัสดุนิวเคลียร์และกิจกรรมทางนิวเคลียร์ทางสันติให้มี
ความปลอดภัย ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการผันแปรวัสดุ
น ิ ว เ ค ล ี ย ร ์ ไ ป ใ ช ้ ใ น ก า ร ผ ล ิ ต อ า ว ุ ธ น ิ ว เ ค ล ี ย ร ์ ห ร ื อ อ า ว ุ ธ ร ้ า ย แ ร ง อ่ื น 
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการ
คุ้มครองทางกายภาพของสถานประกอบการ 

  

ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
   เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามด่านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉิน, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, ทหาร, ตำรวจ, 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานสนับสนุน
ที่เก่ียวข้อง สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
  1. ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 

2. การสนับสนนุงองค์ความรู้ทางด้านการต่อต้านการก่อการไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่ประจำการ ณ สถานที่ท่ีมีความ   

  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 
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  1. จัดทำแบบสอบถาม 
2. จัดการเสวนาประชุม ทั้งระดับประชาชนทั่วไป และระดับวิชาการ 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      
      

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

  เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า (Front Line Officer) ได้แก่ กรมศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้า
เมือง เจ้าหน้าที ่ประจำด่านบุคคลและสินค้า (ทางเรือ ทางบก และทางอากาศ) 
ไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตำรวจ และทหารตามจังหวัดชายแดน และเจ้าหน้าที่
เผช ิญเหตุ (Responder) ในการตอบโต้การก่อการร ้ายทางนิวเคล ียร ์ ได ้แก่               
ก) เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวประกอบด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์
รักษาความปลอดภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ข) เจ้าหน้าที่ตอบโต้สถานการณ์การก่อ
การร้ายประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ค) เจ้าหน้าที่ตอบโต้ผลกระทบทางรังสีจากการก่อ
การร้ายประกอบด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปส. กรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข (แพทย์ฉุกเฉิน กรมการแพทย์ กรม
ควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาล) มูลนิธิกู้ภัย และเจ้าหน้าที่
การจัดการสถานที ่เกิดเหตุประกอบด้วยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
     

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
คำถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

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

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการให้สำเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการป้องกัน (Prevention) ตรวจจับ (Detection) 

และการตอบโต้ (Response) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสีที ่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทาง
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นิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องวิกฤตการณ์ด้าน
ความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี 

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

  เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า (Front Line Officer) ได้แก่ กรมศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้า
เมือง เจ้าหน้าที ่ประจำด่านบุคคลและสินค้า (ทางเรือ ทางบก และทางอากาศ) 
ไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตำรวจ และทหารตามจังหวัดชายแดน และเจ้าหน้าที่
เผช ิญเหตุ (Responder) ในการตอบโต้การก่อการร ้ายทางนิวเคล ียร ์ ได ้แก่               
ก) เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวประกอบด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์
รักษาความปลอดภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ข) เจ้าหน้าที่ตอบโต้สถานการณ์การก่อ
การร้ายประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ค) เจ้าหน้าที่ตอบโต้ผลกระทบทางรังสีจากการก่อ
การร้ายประกอบด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปส. กรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข (แพทย์ฉุกเฉิน กรมการแพทย์     
กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาล) มูลนิธิกู ้ภัย และ
เจ้าหน้าที่การจัดการสถานที่เกิดเหตุประกอบด้วยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
  โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   

  * กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
คำถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  

3 
 พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

คำถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
  การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

  - ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนลดน้อยลง 
- ประเทศไทยมีศักยภาพในการหาที ่มา แหล่งกำเนิด ของการลักลอบสาร
กัมมันตรังสี หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการเฝ้าระวังเพื่อพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตลอดจนสามารถยืนยันถึงความบริสุทธิ์ กรณีที่ไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุดังกล่าว  

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  - กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการ

ร้าย) มีความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสมการดำเนินการป้องกัน 
(Prevention) ตรวจจับ (Detection) และการตอบโต้ (Response) และการ
ดำเนินการที่เกี ่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที ่อยู่นอกเหนือการ
กำกับดูแลที่อาจนำไปใช้ในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและ
บรรเทาผลกระทบที่เก่ียวข้องวิกฤตการณ์ด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสี 

  

  - กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประชาชน) มีความปลอดภัยทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน   
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   

คำถาม ข 2 มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่  

การมีส่วนร่วม  

  (   )    มี      (  )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วม  

  
 

  
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   

     
คำถาม ข 3 ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ดำเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ

โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
  

คำถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดำเนินโครงการ   ความเสมอ 

  
 

ภาค  
ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 

   ภาค  
ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 

  
 

  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ    
คำถาม ข 5 มีการกำหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดำเนินงานประจำเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  

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

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 
  กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   

ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
คำถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

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

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า  
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 

*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดำเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

  
 

  
คำถามชุด ค การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  

6 
วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดทำคำของบประมาณ 

  

คำถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

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

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลำดับความสำคัญ 
ของโครงการ   

  

 
โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี    
คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค 1.2 ระบุความสำคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 

ของความคุ้มค่า 
  

  โครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ จึงเป็น
โครงการที่มีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยและต่างชาติทุกภาคส่วน 

  

  
 

  
  

 
  

คำถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
คำถาม ง 1 มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการต่อไปนี้   

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

ธรรมาภิบาล 
ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นำส่ง" และ "กรอบ

ระยะเวลา" 
*  จัดทำเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

  
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(Duration) 

แผนปฏิบตัิการ 
(Schedule) 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
การประชุมเพื ่อจัดทำแผนระดับชาติในการ
ตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

1 เดือน ธ.ค. 63 ก.ย. 64 

การฝ ึกอบรมให ้ก ับ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ส ่ วนหน้า 
เจ ้าหน ้าท ี ่บ ั งค ับใช ้กฎหมาย เจ ้าหน ้าที่
หน่วยงานความมั่นคง ในการตรวจจับทางเรังสี
เพื่อการถวายความปลอดภัยในงานราชพิธี และ
การเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกวัสดุนิวเคลียร์
และวัสดุกัมมันตรังสีอย่างผิดกฎหมาย 

1 เดือน 

ก.พ. 64  ธ.ค. 63 

การบริหารจัดการและดำเนินงาน 12 เดือน ธ.ค. 63 ก.ย. 64 
ดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ 3 เดือน ต.ค. 63 ธ.ค. 63 
    

 

 
 
  

คำถาม ง 2 ดำเนินจัดหาครภุัณฑ ์   
  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

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

  
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(Duration) 

แผนปฏิบตัิการ 
(Schedule) 

ผลการดำเนินงาน 
(Actual) 

เร่ิมต้น สิ้นสุด เร่ิมต้น สิ้นสุด 
การประชุมเพื่อจัดทำแผน
ระดับชาติในการตรวจจับ
และตอบโต้เหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

1 เดือน ธ.ค. 
63 

ธ.ค. 
63 

ธ.ค. 
63 

ธ.ค. 
63 

การฝึกอบรมใหก้ับ
เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า 
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
เจ้าหน้าที่หนว่ยงานความ
มั่นคง ในการตรวจจับทาง
เรังสีเพื่อการถวายความ
ปลอดภัยในงานราชพิธี 
และการเฝ้าระวังการนำเขา้
ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และ

1 เดือน ก.พ. 
64 

ก.พ. 
64 

ก.พ. 
64 

ก.พ. 
64 

  



 

108 
 

คำถามสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
วัสดุกัมมันตรังสีอย่างผิด
กฎหมาย 
การบริหารจัดการและ
ดำเนินงาน 

12 เดือน ต.ค. 
63 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
63 

ก.ย. 
64 

ดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ 3 เดือน ต.ค. 
63 

ธ.ค. 
63 

ต.ค. 
63 

ธ.ค. 
63 

 

  ในแผนปฏิบัติการได้มีการคำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและ
ตรวจสอบหรือไม่ 

  

คำถาม ง 3 ( X )    มี    (   )   ไม่มี         รับผิดรับชอบ  

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

  ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว..........   

ง 3.1  นิติธรรม  
     

ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
คำถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับชอบ  

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้กำหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
  

 
  

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

 รับผิดรับชอบ 

  
 

  
คำถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี

ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีกำหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  

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

 
  

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กำหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 
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ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ    
คำถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ดำเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

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

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

  
 

  
ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 

  
 

  
คำถาม จ: การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทำเสร็จแล้ว

และต้องการขยายผลโครงการ    
  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
คำถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

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

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บำรุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
   นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์   

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
      
     

 
 
 
 
 
 
 
 


