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การดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน   
 สำหรับขอมูลในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้จะประกอบดวย 3 สวนที่สำคัญ 
คือ สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดรวมกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของ ปส. 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ประจำป
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จะเปนประโยชนตอผูบริหาร หัวหนาหนวยงานในสังกัด ปส. และบุคลากรภายใน ปส. ในการไดรับทราบถึง 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

(กยผ.กนผ.) ไดตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานผลการใชจ าย
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2565 ของ ปส. รวมทั้งทราบปญหา อุปสรรค และความตองการในการดำเนินงาน
โครงการ และหาแนวทางในการปรับปรุง แกไขการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตาม
เปาหมายที่กำหนดไว นอกจากนี้ยังเปนขอมูลประกอบ การตัดสินใจของผูบริหารในการเรงรัด ผลักดัน 
สนับสนุนโครงการท่ีเกิดประโยชน ตลอดจนนำไปสูการวางแผนการดำเนินงานของ ปส. จึงไดมีการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด เมื่อวันศุกรที ่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุมใหญ 
อาคาร 1 ปส. 

ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
และตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ปส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ
ตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร ปส. ป พ.ศ. 2565 - 2568 โดยมีการทบทวนและประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จำนวน 25 โครงการ และตัวชี้วัดรวมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ปส. รวมท้ังสิ้น 52 ตัวชี้วัด 
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 
 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
(กยผ.กนผ.) เปนผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ซ่ึงในการบริหารงาน
ที่ประสบความสำเร็จนั้น เปนสวนหนึ่งมาจากความสามารถในการนำเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช
บริหารงานใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว การติดตามและประเมินผลเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสูการดำเนินการแกไขปรับปรุงรวมกันใหบรรลุเปาหมาย ปส. จึงจำเปนตองมี
การติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตางๆ ของหนวยงาน
วาอยูในระดับท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพียงใด 
 การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชงบประมาณ เปนไปตามที่กำหนดไวในแผนดำเนินการหรือไม หรือมีปญหาขอขัดของที่ทำให
ไมสามารถดำเนินการไดตามท่ีกำหนดไว การประเมินผล (Evaluation) เปนการวัดและวิเคราะหความสำเร็จ
ในการดำเนินงานจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ในแตละระดับ รวมถึงนำเสนอขอมูลตอหนวยงาน 
ดังนั้น มีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง จะทำใหทราบปญหาและความตองการที่แทจริง การวางแผน
งาน/โครงการสามารถทำไดตรงตามเปาหมาย หรือสามารถปรับปรุงแกไขแผนงาน/โครงการใหเหมาะสมมากข้ึน 
สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เม่ือเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งจะมีขอมูลท่ีชัดเจนและ
เปนปจจุบัน การติดตามและประเมินผลจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถจัดลำดับความสำคัญของปญหาและแกไขปญหาไดทันที เพ่ือนำไปสูการพัฒนาขององคกร  
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ไดตระหนักถึงความสำคัญของการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสูการวางแผนการดำเนินงานของ ปส. เพื่อนำผลที่ไดไปใชใหเกิด
ประโยชนในทางปฏิบัติและการพัฒนาปรับปรุงงานของ ปส. ตอไป จึงไดมีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 
2565 ณ หองประชุมใหญ อาคาร 1 ปส. 
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1.2 วัตถุประสงค  
 
 1) เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใชจายงบประมาณของโครงการ และผล
การดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำป พ.ศ. 2565 ของ ปส.   
 2) เพ่ือทราบปญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการและการดำเนินการตามตัวชี้วัดรวมกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร ปส. 
 3) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แกไขการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 4) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการเรงรัด ผลักดัน สนับสนุนโครงการท่ีเกิดประโยชน 
ตลอดจนนำไปสูการวางแผนการดำเนินงานของ ปส. ตอไป 
 

1.3 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 
 1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ เปนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ
ตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร ปส. ป พ.ศ. 2564 - 2568  
 
  1) ขอมูลเชิงยุทธศาสตรของ ปส. 
 ปส. เปนหนวยงานในการกำกับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรของประเทศเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยสูงสุด ท้ังกับผูใช ประชาชนท่ัวไป และสิ่งแวดลอม โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมาย
จัดตั้งหนวยงาน และยุทธศาสตร พ.ศ. 2564 - 2568 ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน 
  เปนองคกร Smart ดานการกำกับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 
  พันธกิจ 
  1. กำกับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความ
ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย 
  2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล
ความปลอดภัย 
  4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
  5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีใหแกประชาชน 
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  ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน 
  1. ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
3. กำกับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งพิทักษ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและมาตรฐานดานการกำกับดแูล

ความปลอดภัย และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
6. ประสานและดำเนินการความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

และดำเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีและความตกลงระหวางประเทศ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามท่ี

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

  ยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2564 - 2568 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช 
พลังงานนิวเคลียร 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกำกับดูแลทางนิวเคลียร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกำกับดูแลทางนิวเคลียร 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP 
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รูปที่ 1.1 โครงสรางหนวยงานตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 
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2) งบประมาณภาพรวมของ ปส. 

ผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
ปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 401,139,200 บาท โดยมีผลการใชจายงบประมาณ

ภาพรวมของ ปส. เทียบกับแผนรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
คิดเปนสัดสวน ไดดังนี้ 

 
หนวย : รอยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มียอดเบิกจายรวม 293,135,546.92 บาท คิดเปนรอยละ 

73.08 ของงบประมาณทั้งหมด โดยแบงเปนรายจายประจำ จำนวน 207,066,269.92 บาท คิดเปนรอยละ 
99.41 ของรายจายประจำท้ังหมดของ ปส. (คิดเปนรอยละ 51.62 ของงบประมาณท้ังหมด) และรายจายลงทุน 
จำนวน 86,069,276.62 บาท คิดเปนรอยละ 44.63 ของรายจายลงทุนท้ังหมดของ ปส. (คิดเปนรอยละ 21.46 
ของงบประมาณท้ังหมด) 
 
 
 

 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
แผนรายจายประจำ 26.87 50.00 75.00 100.00 
ผลรายจายประจำ 22.96 47.73 73.10 99.41 

อยูระหวางการดำเนินงาน + คงเหลือ  1.66 
แผนรายจายลงทุน 100.00 - - - 
ผลรายจายลงทุน 0.17 0.32 10.30 44.63 

อยูระหวางการดำเนินงาน + คงเหลือ 54.66 
แผนรวม 62.03 74.04 87.02 100.00 

ผลเบิกจายรวม 12.00 24.94 42.89 73.08 
อยูระหวางการดำเนินงาน + คงเหลือ 26.63 

22.96
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รวม 401,139,200 บาท 
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ผลการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส. 
ปส. มีโครงการทั ้งหมด 25 โครงการ ไดร ับงบประมาณโครงการทั ้งส ิ ้น จำนวน 

203,095,400 บาท แบงเปนรายจายประจำ จำนวน 10,258,600 บาท และรายจายลงทุน จำนวน 
192,836,800 บาท โดยผลการใชจายงบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 มีสัดสวนการใชจายงบประมาณ
โครงการ ดังนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากขอมูลในแผนภูมิรูปภาพ สรุปไดวา ในภาพรวมงบประมาณโครงการ มีการเบิกจายแลว คิด
เปนรอยละ 46.22 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และอยูในระหวางการดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 
51.61 ของงบประมาณโครงการทั ้งหมด และมีงบประมาณโครงการคงเหลือ คิดเปนรอยละ 2.39 ของ
งบประมาณโครงการทั ้งหมด เมื ่อจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจาย เห็นไดวา รายจายประจำมี
งบประมาณคงเหลือ คิดเปนรอยละ 19.32 ของงบประมาณรายจายประจำของโครงการ และรายจายลงทุน มี
งบประมาณคงเหลือ คิดเปนรอยละ 1.49 ของงบประมาณรายจายลงทุนของโครงการ 

ท้ังนี้ งบประมาณท่ีเหลือจายจากโครงการ ไดมีการนำไปใชในกิจกรรมเรงดวนท่ีมีประโยชน
ตอสวนราชการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เบิกจาย
46.22%

คงเหลือ
2.39%

อยูระหวางดําเนินงาน 
(รายจายประจํา)

0.59% 
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยูระหวางดําเนินงาน 
(รายจายลงทุน)

50.02% 
ของงบประมาณโครงการ

ท้ังหมด

อยูระหวางดําเนินการ
51.61%

เบิกจาย คงเหลือ อยูระหวางดําเนินงาน (รายจายประจํา) อยูระหวางดําเนินงาน (รายจายลงทุน)
รวม 203,095,400 บาท 
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3) ขอมูลโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการ 25 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ ้น จำนวน 
203,065,400 บาท โดยมีรายชื่อโครงการและงบประมาณ ดังตารางตอไปนี้ 

     หนวย : บาท 

ลำดับ โครงการ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

รายจาย
ประจำ 

รายจาย
ลงทุน 

รวม 

  รวมท้ังสิ้น   10,228,600 192,836,800 203,065,400 

1 โครงการการเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรงัส ี

กตส. 1,000,000 20,000,000 21,000,000 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียรสู
ภูมิภาคอาเซียน 

กพม. 1,000,000 17,158,000 18,158,000 

3 โครงการระบบเฝาตรวจนิวเคลียรและรังสีบนแพลท
ฟ อ ร  ม ด ิ จ ิ ท ั ล  ( Digital Radiation Monitoring 
Systems) 

กพม. - 10,200,000 10,200,000 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจจับการลักลอบขนสง
วัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสี 

กตส. - 21,550,000 21,550,000 

5 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภูม ิ

กพม. - 35,100,800 35,100,800 

6 โครงการโครงสรางพ้ืนฐานดานนิวเคลียรและรังสี สลก. - 417,700 417,700 

7 โครงการจัดทำขอมูลสารสนเทศดานนิวเคลียรและรงัสี
ของประเทศ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 

กยผ. - 36,862,600 36,862,600 

8 โครงการพัฒนาโครงสรางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รองรับอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังส ี

กยผ. - 15,150,000 15,150,000 

9 โครงการดำเนินการศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ปสภ. 726,400 3,000,000 3,726,400 

10 โครงการพัฒนาการกำกบัดูแลการใชประโยชนรังสีทาง
การแพทย 

กอญ. 1,000,000 - 1,000,000 

11 โครงการโครงสรางพ้ืนฐานดานอาคารสถานท่ีของ ปส. สลก. - 6,641,800 6,641,800 

12 โครงการศูนยการคำนวณเพ่ือประเมินความปลอดภยั
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร 

กอญ. - 573,000 573,000 

13 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนดานนิวเคลียรและ
รังสีไปสูการปฏิบัติ 

กยผ. 872,200 - 872,200 

14 โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสี 

กพม. 1,380,000 6,182,900 7,562,900 

15 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

กพม. - 20,000,000 20,000,000 

16 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและ
พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานนิวเคลียรและ
รังสีของประเทศไทย 

กยผ. 500,000 - 500,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ โครงการ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

รายจาย
ประจำ 

รายจาย
ลงทุน 

รวม 

17 โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

กยผ. 170,000 - 170,000 

18 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

กยผ. 200,000 - 200,000 

19 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวัง เตรียมความ
พรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี และ
การเฝาระวังผลกระทบทางรังสีตอสุขภาพประชาชน
และสิ่งแวดลอม 

กพม. 
ปสภ. 

942,800 - 942,800 

20 โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคที่มี
วัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ 

กพม. 501,400 - 501,400 

21 โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ตรวจวัดและการประเมินรังสีในสิ่งแวดลอมสำหรับ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 

กพม. 520,000 - 520,000 

22 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลือ่นยายของ NORM 
เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสีย่ง 

กพม. 353,200 - 353,200 

23 โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ 

กตส. 350,000 - 350,000 

24 โครงการเสริมสรางศักยภาพในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียรดานการประเมินความปลอดภัยของเครื ่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

กอญ. 212,600 - 212,600 

25 โครงการประเมินผลการไดรับรังสขีองผูปฏิบัติงานทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีอาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรวิจัย 

กพม. 500,000 - 500,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4) ขอมูลตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดรวมกระทรวง มีจำนวน 7 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

หนวย 
งาน 

คา
เปาหมาย

ของตัวชี้วัด
ป 2565 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : การจดัการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปดโอกาสในการเขาถงึท่ีหลากหลาย 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จำนวนผูเขารับการถายทอด ความรูและเรยีนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ 
ฝกอบรม/แหลงเรยีนรู ตลอดจนการเขาถึง สือ่ในรูปแบบ Lifelong Learning 

คน ปส. 
กยผ. 
ปสภ. 

5,700 
4,500 
1,200 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : รอยละความสำเรจ็ของการดำเนินการสรางความตระหนักดาน วทน. ของ
ประเทศ 

รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : การสรางความเขมแข็งในการบริหารจดัการงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 23 : จำนวนเรือ่งท่ีเกิดจากการสรางความรวมมอืระหวางประเทศ เรื่อง ปส. 
กยผ. 

2 
2 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 : จำนวนบทความท่ีตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง ปส. 
กพม. 
กอญ. 

7 
6 
1 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชวิีต 

ตัวช้ีวัดท่ี 40 : รอยละความสำเรจ็ในการเตรยีมความพรอมรบัภยัคุกคามทางนิวเคลียรและ
รังส ี

รอยละ ปส. 
กตส. 
กพม. 

100 
100 
100 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  อว. มีระบบจัดการมุงผลสมัฤทธิ ์และคุมคาตอการลงทุนในการจดัการศึกษา และการวิจัย 
เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 48 : รอยละการนำแผน/ นโยบาย/มาตรการ ไปใชประโยชนในการกำกับแกไข
ปญหาของประเทศ 

รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

ตัวช้ีวัดท่ี 49 : ผลคะแนนเฉลีย่ระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดำเนินงาน
ของ อว. 

คะแนน ปส. 
กพร. 

86 
86 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(2) ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ มีจำนวน 25 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

หนวยงาน 

คา
เปาหมาย

ของตัวชี้วัด
ป 2565 

ผลสมัฤทธิข์องหนวยงานตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไมใหเกิดผลกระทบดานลบตอประชาชน 
สิ่งแวดลอม และความมัน่คงของชาติจาก อุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียรและรงัส ี

ระดับ ปส. 5 

เปาหมายบริการหนวยงาน : ความพรอมในการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคงทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : รอยละความสำเร็จของระบบการเตรยีมความพรอม รอยละ ปส. 
กตส. 
กพม. 

80 
80 
80 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละความสำเรจ็ในการจัดทำแผนระดับชาตใินการตอบสนองเหต ุ
ความมัน่คงปลอดภัยทางนิวเคลยีร 

รอยละ ปส. 
กตส. 

80 
80 

กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคงทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนวิเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละความสำเรจ็ตามแผนการดำเนินกิจกรรม รอยละ ปส. 
กตส. 
กพม. 

80 
80 
80 

เปาหมายบริการหนวยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศไดมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จำนวนหองปฏบัิติการท่ีไดรับการพัฒนา หอง 
 

ปส. 
กพม. 

4 
4 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพดานมาตรวิทยารังสีของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : รอยละความสำเร็จของระบบวัดปรมิาณรังส/ีกัมมนัตภาพรังสท่ีีพัฒนาสู
ระดับปฐมภูม ิ

รอยละ 
 

ปส. 
กพม. 

80 
80 

กิจกรรม : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพทางนวิเคลียรและรังสีของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละความสำเรจ็ตามแผนการพัฒนาดานมาตรวิทยารังส ี รอยละ ปส. 
กพม. 

80 
80 

เปาหมายบริการหนวยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานดานนิวเคลียรและรังสีเพ่ือใหบริการ 
ดานภาคการผลิต สังคม และชมุชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 : จำนวนโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี หอง ปส. 
สบค. 

21 
21 

โครงการ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 : รอยละความสำเรจ็ของการพัฒนาโครงสรางเพ่ือการกำกับดูแล 
ความปลอดภัย ทางนิวเคลยีรและรงัส ี

รอยละ ปส. 
สบค. 

100 
100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

หนวยงาน 

คา
เปาหมาย

ของตัวชี้วัด
ป 2565 

กิจกรรม : พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานนวิเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 : รอยละความสำเรจ็ตามแผนการ ดำเนินการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
โครงสรางพ้ืนฐานดานนิวเคลียรและรังส ี

รอยละ 
 

ปส. 
สบค. 

90 
90 

เปาหมายบริการหนวยงาน : เพ่ิมศักยภาพการกำกับดูแลและการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : จำนวนระบบท่ีไดรบัการพัฒนา ระบบ ปส. 
กยผ. 

3 
3 

โครงการ : พัฒนาความพรอมรัฐบาลดิจิทัลดานกำกบัดูแลทางนิวเคลยีรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : รอยละความสำเรจ็ของการพัฒนาความพรอมรฐับาลดิจิทัลดานกำกับดูแล 
ทางนิวเคลียรและรงัส ี

รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

กิจกรรม : การพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 : รอยละความสำเรจ็ในการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

เปาหมายบริการหนวยงาน : ขอเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดานนิวเคลียรและรังสี กิอใหเกิดความปลอดภัย
ทางดานนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : รอยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบและนโยบายดานการ
กำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

รอยละ ปส. 
กยผ. 
กอญ. 
กกม. 
กตส. 

85 
80 
80 
80 
100 

ผลผลิต : การผลักดันขอเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดานนิวเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 15 : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานพลังงานนิวเคลยีรและรังสีท่ีไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัต ิ

เรื่อง 
 
 

ปส. 
กยผ. 
กกม. 

9 
8 
1 

กิจกรรม : ขอเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการดานนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 : ขอเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพ่ือการบริหารจดัการ 
ดานนิวเคลยีรและรังส ี
 

เรื่อง ปส. 
กยผ. 
กกม. 

5 
5 
- 

เปาหมายบริการหนวยงาน : ผูใชงาน ประชาชน และสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี  
อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 : รอยละความสำเรจ็ของการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัส ี
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

รอยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 

90 
90 
90 

ผลผลิต : การสรางมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 18 : รอยละความสำเรจ็ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและ
รังสีตามมาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ีกำหนด 

รอยละ ปส. 
กตส. 

95 
95 

กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

หนวยงาน 

คา
เปาหมาย

ของตัวชี้วัด
ป 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 : รอยละความสำเรจ็การกำกับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังส ี รอยละ ปส. 
กอญ. 
กตส. 

95 
95 
100 

กิจกรรม : สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนวิเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 20 : รายการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภยัการใชพลังงานนิวเคลียร
และรงัส ี

รายการ ปส. 
กพม. 

1,500 
1,500 

กิจกรรม : สรางความรวมมือระหวางประเทศดานนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 : กิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางประเทศดานนิวเคลียรและรังส ี
 

กิจกรรม ปส. 
กพม. 
กยผ. 

247 
7 

240  
เปาหมายบริการหนวยงาน : ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีสวนรวมในการดำเนินงานดานความปลอดภัย 

ของพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 22 : รอยละของการมีทัศนคติท่ีดีของประชาชนตอความปลอดภัยในการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

ผลผลิต : ประชาชนไดรับความรูความเขาใจดานพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 23 : รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจตอความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

กิจกรรม : สงเสริมขีดความสามารถและสรางความตระหนักดานนิวเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 24 : จำนวนผูเขารวมกิจกรรมดานนิวเคลียรและรังส ี คน ปส. 
กยผ. 
ปสภ. 

8,500 
6,000 
2,000 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 : บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานนิวเคลียรและรังส ี คน ปส. 
กยผ. 

500 
500 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(3) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของ ปส. มีจำนวน 20 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
  

ตัวชี้วัด หนวยนับ หนวยงาน 

คา
เปาหมาย

ของตัวชี้วัด
ป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพดานกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธภิาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามแผนท่ีกำหนด 

รอยละ ปส. 
กกม. 

100 
100 

ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละความสำเร็จในการบังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รอยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 
ปสภ. 

87 
90 
90 
80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.2 ระบบกำกับดูแลความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ 
ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังสี 

รอยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 
กพม. 

90 
80 
100 
90 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การวิจัยและพัฒนาทคโนโลยีเพ่ือการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.1 องคความรูเพือสนับสนุนการกำกับดูแลดานนิวเคลียร 

ตัวชี้วัดที่ 5 : สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใชในการสนับสนุนการกำกับ
ดูแล 

รอยละ ปส. 
กพม. 

80 
80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.2 การถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี (Technology Transfers)  
ดานการกำกับดูแลทางนิวเคลียรท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 6 : จำนวนองคความรูและเทคโนโลยีดานการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีสามารถถายทอดและนำไปใชในการสนับสนุนการกำกับดูแล 

เรื่อง ปส. 
กพม. 

1 
1 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกำกับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.1 โครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกำกับดูแลนิวเคลียรครบถวน 

พรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการตามแผนท่ีกำหนด รอยละ ปส. 

กพม. 
100 
100 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 : รอยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการกำกับดูแล 
แบบบูรณาการ 

รอยละ ปส. 
กอญ. 
กตส. 
กพม. 
กยผ. 

80 
80 
80 
80 
80 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 : รอยละความสำเร็จของระบบ Cyber Security ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามแผนท่ีกำหนด 

รอยละ ปส. 
80 

80 
80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.2 ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 10 : จำนวนขอบขายที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 
17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ขอบขาย ปส. 
กพม. 

4 
4 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : รอยละความสำเร็จของการยกระดับมาตรวิทยรังสีสูระดับปฐมภูมิ รอยละ ปส. 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด หนวยนับ หนวยงาน 

คา
เปาหมาย

ของตัวชี้วัด
ป 2565 

กพม. 100 
ตัวชี้วัดที่ 12 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนาขีดคาความสามารถในการวัดและการ
สอบเทียบ (Calibration and Measurement Capability : CMC) 

รอยละ ปส. 
กพม. 

60 
60 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 : รอยละความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญ
ทางหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

รอยละ ปส. 
กพม. 

100 
100 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : รอยละความสำเร็จในการขอรับรองหนวยผลติหรอืจัดเตรยีมวัสดุอางอิงทาง
รังสีตามมาตรฐาน (ISO/IEC : 17034) 

รอยละ ปส. 
กพม. 

50 
50 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 : รอยละความสำเร็จในการขอการรบัรองมาตรฐานของระบบประกันคณุภาพ 
(ISO/IEC : 9001) 

รอยละ ปส. 
ผชช. 

วราภรณ 

100 
100 

ตัวชี้วัดที่ 16 : รอยละความสำเร็จของการเปน Certified Body (CB) สำหรับการรับรอง
เจาหนาท่ี RSO (ISO/IEC : 17024) 

รอยละ ปส. 
กอญ. 

25 
25 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกำกับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 4.1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรดานการกำกับดูแลความปลอดภัย 

ใหมีความพรอมปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจในปจจบัุนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตัวช้ีวัดท่ี 17 : รอยละความสำเร็จในการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือกำกับดูแล 
ทางนิวเคลียร 

รอยละ ปส. 
กยผ. สลก. 

80 
80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 4.2 เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียรท้ังในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
ตัวช้ีวัดท่ี 18 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกำกับดูแล 
ทางนิวเคลียรของอาเซียน 

รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 5.1 ระบบบริหารจัดการองคกรสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง 

ของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 19 : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ ปส. รอยละ ปส. 

กอญ. 
กพม. 
ปสภ. 

82 
82 
82 
82 

ตัวชี้วัดที่ 20 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการตามแผนปฏิบัติ
ราชการดิจิทัลของ ปส. 

รอยละ ปส. 
กพร. 

85 
85 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 : รอยละของผูรับบริการท่ีตระหนักในเรื่องความปลอดภัย รอยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สวนท่ี 2 
ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 ปส. มีการกำหนดตัวชี้วัดรวมกัน และจัดทำเอกสารตัวชี้วัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และมีการรายงานผลใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม สำนักงบประมาณ 
และผูบริหาร ปส. ทราบเปนรายไตรมาสและรายเดือน เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
เรงรัดการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถรับทราบปญหา อุปสรรค ซึ่งนำมาสูการแกไขปญหาไดทันทวงที เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนดเปาหมายไว  
  

2.1 ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดรวมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
 

ปส. มีตัวชี้วัดรวมกระทรวงฯ จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จำนวนผูเขารับการ
ถายทอด ความรูและเรียนรูผานการเขา
รวมกิจกรรม/ ฝกอบรม/แหลงเรียนรู 
ตลอดจนการเขาถึง สื่อในรูปแบบ 
Lifelong Learning 

รวม 5,700 คน แผน   5,700  100.00  สูงกวาแผน 
ผล 42,040  737.54 

 

กยผ. 4,500 
   

แผน   4,500  100.00  
 

ผล 38,918 864.84 
 

ปสภ. 1,200  แผน      1,200  100.00  
 

ผล 3,122  260.17 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : รอยละความสำเรจ็ของ
การดำเนินการสรางความตระหนักดาน 
วทน. ของประเทศ 

กยผ. รอยละ 
80 

แผน      80  100.00  สูงกวาแผน 
ผล 99.31 124.14 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 23 : จำนวนเรื่องท่ีเกิดจากการ
สรางความรวมมือระหวางประเทศ 

กยผ. 2 เรื่อง แผน 2 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 2 100.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 : จำนวนบทความท่ีตีพิมพ
และเผยแพรในวารสารวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาต ิ

รวม 7 เรื่อง แผน 7 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 8 114.29 

กพม. 6 แผน 6 100.00 
ผล 7 116.67 

กอญ. 1 แผน 1 100.00 
ผล 1 100.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 40 : รอยละความสำเรจ็ในการ
เตรียมความพรอมรับภัยคุกคามทาง
นิวเคลียรและรังส ี

รวม รอยละ 
100 

แผน 100 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 100 100.00 

กตส. 100 แผน 100 100.00 
ผล 100 100.00 

กพม. 100 แผน 100 100.00 
ผล 100 100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
ตัวช้ีวัดท่ี 48 : รอยละการนำแผน/ 
นโยบาย/มาตรการ ไปใชประโยชนใน
การกำกับแกไขปญหาของประเทศ 

กยผ. รอยละ 
80 

แผน      80  100.00  สูงกวาแผน 
ผล 100 125.00 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 49 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของ อว. 

กพร. 86 
คะแนน 

แผน 86 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 92.71 107.80 

 

2.2 ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 

 ปส. มีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 25 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
ผลสัมฤทธิข์องหนวยงานตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ระดับความสำเร็จในการ
กำกับดูแลไมใหเกิดผลกระทบดานลบตอ
ประชาชน สิ่งแวดลอม และความมั่นคง
ของชาติจาก อุบัติเหตุและภัยคุกคาม
ทางนิวเคลียรและรังส ี

ปส. ระดับ 5 แผน           5 100.00  เปนไปตามแผน 
ผล 5 100.00 

 

เปาหมายบริการหนวยงาน : ความพรอมในการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคงทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : รอยละความสำเร็จของ
ระบบการเตรียมความพรอม 

รวม รอยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกวาแผน 
ผล 90 112.50 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
ผล 80 100.00 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
ผล 100 125.00 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละความสำเร็จในการ
จัดทำแผนระดับชาติในการตอบสนอง
เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร 

กตส. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 80 100.00 

กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคงทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละความสำเร็จตาม
แผนการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

รวม รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 90 112.50 

กตส. 80 แผน         80  100.00  
ผล 80 100.00 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
ผล 100 125.00 



 

17 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
เปาหมายบริการหนวยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศไดมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จำนวนหองปฏิบัติการท่ี
ไดรับการพัฒนา 

กพม. 4 หอง แผน         4 100.00  เปนไปตามแผน 
ผล 4 100.00 

 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพดานมาตรวิทยารังสีของประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 : รอยละความสำเร็จของ
ระบบวัดปริมาณรังส/ีกัมมันตภาพรังสีท่ี
พัฒนาสูระดับปฐมภมู ิ

กพม. รอยละ 
80 

แผน   80 100.00  สูงกวาแผน 
ผล 100 125.00 

 

กิจกรรม : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพทางนวิเคลียรและรังสีของประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละความสำเร็จตาม
แผนการพัฒนาดานมาตรวิทยารังส ี

กพม. รอยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกวาแผน 
ผล 160 200.00 

 

เปาหมายบริการหนวยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานดานนิวเคลียรและรังสีเพ่ือใหบริการ 
ดานภาคการผลิต สังคม และชมุชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 : จำนวนโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี

สบค. 21 หอง แผน 21 100.00 ต่ำกวาแผน 
ผล 8 38.10 

 

โครงการ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 : รอยละความสำเร็จของ
การพัฒนาโครงสรางเพ่ือการกำกับดูแล 
ความปลอดภัย ทางนิวเคลยีรและรังส ี

สบค. รอยละ 
100 

แผน         100  100.00  เปนไปตามแผน 
ผล 100 100.00 

 

กิจกรรม : พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานนวิเคลียรและรังสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 : รอยละความสำเรจ็ตาม
แผนการ ดำเนินการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพ โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานนิวเคลยีรและรังส ี

สบค. รอยละ 
90 

แผน   90  100.00  เปนไปตามแผน 
ผล 90 100.00 

 

เปาหมายบริการหนวยงาน : เพ่ิมศักยภาพการกำกับดูแลและการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวช้ีวัดท่ี 11 : จำนวนระบบท่ีไดรบัการ
พัฒนา 

กยผ. 3 ระบบ แผน  3  100.00 สูงกวาแผน 
ผล 4 133.33 

 

โครงการ : พัฒนาความพรอมรัฐบาลดิจิทัลดานกำกบัดูแลทางนิวเคลยีรและรังสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 12 : รอยละความสำเรจ็ของ
การพัฒนาความพรอมรัฐบาลดิจิทัลดาน
กำกับดูแล ทางนิวเคลยีรและรังส ี

กยผ. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 80 100.00 

กิจกรรม : การพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 
ตัวช้ีวัดท่ี 13 : รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนาระบบรัฐบาลดจิิทัล 

กยผ. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 80 100.00 

เปาหมายบริการหนวยงาน : ขอเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดานนิวเคลียรและรังสี กิอใหเกิดความปลอดภัย 
ทางดานนิวเคลียรและรังสี 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : รอยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
ดานการกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

รวม รอยละ 
85 

แผน 85 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 199.38 234.56 

กยผ. 80 
 
 

แผน 80 100.00 
ผล 310 387.50 
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ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
กอญ. 80 แผน 80 100.00 

ผล 87.50 109.38 
กกม. 80 แผน 80 100.00 

ผล 380 475.00 
กตส. 100 แผน 100 100.00 

ผล 120 120.00 
ผลผลิต : การผลักดันขอเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการดานนิวเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 15 : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง และขอเสนอแนะเชิง
นโยบายดานพลังงานนิวเคลยีรและรังสี
ท่ีไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัต ิ

รวม 9 เรื่อง แผน 9 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 10 111.11 

กยผ. 8 แผน 8 100.00 
ผล 8 100.00 

กกม. 1 แผน 1 100.00 
ผล 2 200.00 

กิจกรรม : ขอเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการดานนิวเคลียรและรังสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 16 : ขอเสนอแนะนโยบาย 
แผน และมาตรการ เพ่ือการบริหาร
จัดการดานนิวเคลียรและรังส ี

รวม 5 เรื่อง แผน 5 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 9 180.00 

กยผ. 5 แผน 5 100.00 
ผล 9 180.00 

กกม. - แผน - 100.00 
ผล - 100.00 

เปาหมายบริการหนวยงาน : ผูใชงาน ประชาชน และสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี  
อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 : รอยละความสำเรจ็ 
ของการกำกับดูแลความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียรและรังสี ใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

รวม รอยละ 
90 

แผน 90 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 100 111.11 

กตส. 90 แผน 90 100.00 
ผล 100 111.11 

กอญ 90 แผน 90 100.00 
ผล 100 111.11 

ผลผลิต : การสรางมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 18 : รอยละความสำเรจ็ 
ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 
ทางนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐาน 
ใหครบถวนตามแผนท่ีกำหนด 

กตส. รอยละ 
95 

แผน 95 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 102.36 107.75 

กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 19 : รอยละความสำเรจ็การ
กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรงัส ี

รวม รอยละ 
95 

แผน 95 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 100 105.26 

กอญ. 90 แผน 90 100.00 
ผล 100 111.11 

กตส. 100 แผน 100 100.00 
ผล 100 100.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม 
สรุปผล 

ผลงาน % 
กิจกรรม : สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนวิเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 20 : รายการสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

กพม. 1,500 
รายการ 

แผน 1,500 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 2,887 192.47 

กิจกรรม : สรางความรวมมือระหวางประเทศดานนิวเคลียรและรังสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 21 : กิจกรรมท่ีเกิดจากความ
รวมมือระหวางประเทศดานนิวเคลียร
และรงัส ี

รวม 247 
กิจกรรม 

แผน 247 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 335 135.63 

กพม. 7 แผน 7 100.00 
ผล 84 1,200.00 

กยผ. 240 แผน 240 100.00 
ผล 251 104.58 

เปาหมายบริการหนวยงาน : ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีสวนรวมในการดำเนินงานดานความปลอดภัย 
ของพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 22 : รอยละของการมีทัศนคติ
ท่ีดีของประชาชนตอความปลอดภยัใน
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

กยผ. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 98.04 122.55 

ผลผลิต : ประชาชนไดรับความรูความเขาใจดานพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 23 : รอยละของประชาชนมี
ความรูความเขาใจตอความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรงัสี 

กยผ. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 95.14 118.92 

กิจกรรม : สงเสริมขีดความสามารถและสรางความตระหนักดานนิวเคลียรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 24 : จำนวนผูเขารวมกิจกรรม
ดานนิวเคลยีรและรังส ี

รวม 8,500 คน แผน 8,500 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 39,957 470.08 

กยผ. 6,000 แผน 6,000 100.00 
ผล 39,151 652.52 

ปสภ. 2,500 แผน 2,500 100.00 
ผล 806 32.24 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 : บุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานนิวเคลียรและรังส ี

กยผ. 500 คน แผน 500 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 1,887 377.40 
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2.3 ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดตามยทุธศาสตร ปส. 

  ปส. มีตัวชี้วัดตามตามยุทธศาสตร ปส. จำนวน 20 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2565 ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน %  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพดานกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธภิาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : รอยละความสำเร็จในการ
พัฒนากฎหมายลำดับรองตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร 
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไข
เพ่ิมเตมิตามแผนท่ีกำหนด 

กกม. รอยละ 
100 

แผน 100 100.00  ต่ำกวาแผน 
ผล 50 50 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : รอยละความสำเร็จในการ
บังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

รวม รอยละ 
87 

แผน 87 100.00  สูงกวาแผน 
ผล 93.81 107.83 

 

กตส. 90 แผน 90 100.00 
ผล 98.62 109.58 

กอญ. 90 แผน 90 100.00 
ผล 102.80 114.22 

ปสภ. 80 แผน 80 100.00 
ผล 80 100.00 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.2 ระบบกำกับดูแลความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจในการกำกับ
ดูแลทางนิวเคลียรและรังส ี

รวม รอยละ 
90 

แผน 90 100.00 ต่ำกวาแผน 
ผล 87.96 97.73 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
ผล 80 100.00 

กอญ. 100 แผน 100 100.00 
ผล 95 95.00 

กพม. 90 แผน 90 100.00 
ผล 88.89 98.77 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.1 องคความรูเพือสนับสนุนการกำกับดูแลดานนิวเคลียร 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : สัดสวนของงานวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถนำไปใชในการ
สนับสนุนการกำกับดูแล 

กพม. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 114.29 142.86 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.2 การถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี (Technology Transfers)  
ดานการกำกับดูแลทางนิวเคลียรท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : จำนวนองคความรู 
และเทคโนโลยีดานการกำกับดูแล 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสี 

กพม. 1 เรื่อง แผน 1 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 1 100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน %  

ท่ีสามารถถายทอดและนำไปใชในการ
สนับสนุนการกำกับดูแล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกำกับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.1 โครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพดานกำกับดูแลนิวเคลียรครบถวน 

พรอมปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละความสำเร็จของ
การพัฒนาหองปฏิบัติการตามแผนท่ี
กำหนด 

กพม. รอยละ 
100 

แผน 100 100.00 ต่ำกวาแผน 
ผล 0 0 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 : รอยละความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานขอมลูในการกำกับดูแล 
แบบบูรณาการ 

รวม รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 81.25 101.56 

กอญ. 80 แผน 80 100.00 
ผล 85 106.25 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
ผล 80 100.00 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
ผล 80 100.00 

กยผ. 80 แผน 80 100.00 
ผล 80 100.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 : รอยละความสำเร็จของ
ระบบ Cyber Security ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแผนท่ีกำหนด 

กยผ. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 80 100.00 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.2 ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 : จำนวนขอบขายท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
(ISO/IEC : 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

กพม. 4 
ขอบขาย 

แผน 4 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 13 325.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : รอยละความสำเรจ็ของ
การยกระดับมาตรวิทยรังสีสูระดับปฐมภูม ิ

กพม. รอยละ 
100 

แผน 100 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 200 200.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : รอยละความสำเรจ็ของ
การพัฒนาขีดคาความสามารถในการวัด
และการสอบเทียบ (Calibration and 
Measurement Capability : CMC) 

กพม. รอยละ 
60 

แผน 60 100.00 ต่ำกวาแผน 
ผล 0 0.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 : รอยละความสำเรจ็ในการ
ขอรับรองระบบคณุภาพการทดสอบ
ความชำนาญทางหองปฏิบัติการ 
(ISO/IEC : 17043) 
 

กพม. รอยละ 
100 

แผน 100 100.00 ต่ำกวาแผน 
ผล 42.86 42.86 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : รอยละความสำเรจ็ในการ
ขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุ
อางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน (ISO/IEC : 
17034) 
 

กพม. รอยละ 
50 

แผน 50 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 216.67 433.34 
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ชื่อตัวชี้วัด หนวยงาน 
คา

เปาหมาย 
แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน %  

ตัวช้ีวัดท่ี 15 : รอยละความสำเรจ็ในการ
ขอการรับรองมาตรฐานของระบบ
ประกันคณุภาพ (ISO/IEC : 9001) 

ผชช. 
วราภรณ 

รอยละ 
100 

แผน 100 100.00 ต่ำกวาแผน 
ผล 80 80.00 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 : รอยละความสำเรจ็ของ
การเปน Certified Body (CB) สำหรับ
การรับรองเจาหนาท่ี RSO (ISO/IEC : 
17024) 

กอญ. รอยละ - แผน - 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล - 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานกำกับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 4.1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรดานการกำกับดูแลความปลอดภัย 

ใหมีความพรอมปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจในปจจบัุนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตัวช้ีวัดท่ี 17 : รอยละความสำเรจ็ในการ
จัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือกำกับ
ดูแลทางนิวเคลียร 

กยผ. สลก. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 80 100.00 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 4.2 เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียรท้ังในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
ตัวช้ีวัดท่ี 18 : รอยละความสำเรจ็ของ
การพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกำกับ
ดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 

กยผ. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 เปนไปตามแผน 
ผล 80 25.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 5.1 ระบบบริหารจัดการองคกรสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง 

ของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 19 : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีมตีอการใหบริการของ ปส. 

รวม รอยละ 
82 

แผน 82 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 114.77 139.96 

กอญ. 82 แผน 82 100.00 
ผล 91.93 112.11 

กพม. 82 แผน 82 100.00 
ผล 97.30 118.66 

ปสภ. 82 แผน 82 100.00 
ผล 93.10 113.54 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 : รอยละความสำเรจ็ของ
การพัฒนานวัตกรรมการใหบริการ 
ตามแผนปฏิบัตริาชการดจิิทัลของ ปส. 

กพร. รอยละ 
85 

แผน 85 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 100 117.65 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 : รอยละของผูรับบรกิารท่ี
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

กยผ. รอยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกวาแผน 
ผล 97.80 122.25 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวมกระทรวงฯ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร ปส. ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารภาคผนวก ก. 
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2.4 สรุปผลตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายและตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงาน
ต่ำกวาเปาหมาย 
  
 จากขอมูลขางตนนำมาสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดได ดังนี้ 

ตัวชี้วัด รวม สูงกวาแผน 
เปนไปตาม

แผน 
ต่ำกวาแผน 

ตัวชี้วัดรวมกระทรวง 7 5 2 0 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 25 17 7 1 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ปส. 20 9 5 6 

รวม 52 31 14 8 

 
 2.4.1 ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละ 200 ข้ึนไป) 
   
 มีจำนวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมาย รวมท้ังสิ้น 8 ตัวชี้วัด แบงเปน 
 - ตัวชี้วัดรวมกระทรวง   จำนวน  1 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  จำนวน  4 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร  จำนวน  3 ตัวชี้วัด 
  
 โดยมีปจจัยท่ีสนับสนุนใหมีผลการดำเนินงานสูงกวาคาเปาหมาย รอยละ 200 ข้ึนไป ดังนี้ 

ตัวชี้วัด แผน/ผล 

ตัวชี้วัดรวม อว.  
ตัวชี้วัดท่ี 5 : จำนวนผูเขารับการถายทอด ความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ 
ฝกอบรม/แหลงเรียนรู ตลอดจนการเขาถึง สื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

แผน :   5,700  
ผล   :   42,040 
คิดเปนรอยละ  737.54 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  
ตัวชี้วัดท่ี 7 : รอยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาดานมาตรวิทยารังส ี แผน :   80 

ผล   :   160 
คิดเปนรอยละ  200.00 

ตัวชี้วัดท่ี 14 : รอยละความสำเรจ็ในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบและนโยบาย 
ดานการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

แผน :   85 
ผล   :   199.38 
คิดเปนรอยละ  324.56 

ตัวชี้วัดท่ี 24 : จำนวนผูเขารวมกิจกรรมดานนิวเคลียรและรังส ี แผน :   8,500 
ผล   :   39,957 
คิดเปนรอยละ  470.08 
 

ตัวชี้วัดท่ี 25 : บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานนิวเคลียรและรังส ี แผน :  500 
ผล   :  1,887 
คิดเปนรอยละ  377.40 
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ตัวชี้วัด แผน/ผล 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร  
ตัวชี้วัดท่ี 10 : จำนวนขอบขายท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏบัิติการ (ISO/IEC : 
17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

แผน :  4 
ผล   :  13 
คิดเปนรอยละ  325.00 

ตัวชี้วัดท่ี 11 : รอยละความสำเรจ็ของการยกระดับมาตรวิทยรังสีสูระดับปฐมภูมิ แผน :  100 
ผล   :  200 
คิดเปนรอยละ  200.00 

ตัวชี้วัดท่ี 14 : รอยละความสำเรจ็ในการขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิง 
ทางรังสีตามมาตรฐาน (ISO/IEC : 17034) 

แผน :  50 
ผล   :  216.67 
คิดเปนรอยละ  433.34 

  
 เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา  
 1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายสวนใหญ คือ ตัวชี้วัดซึ่งใชผลการดำเนินงาน
เดียวกัน ดังนี้ 
 1.1 ตัวชี้วัดเก่ียวกับถายทอดความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 1.2 ตัวชี้วัดเก่ียวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี  
 1.3 ตัวชี้วัดเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย 
 1.4 ตัวชี้วัดเก่ียวกับขอบขายท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) 
การยกระดับมาตรวิทยรังสีสูระดับปฐมภูมิ และขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตาม
มาตรฐาน (ISO/IEC : 17034) 
  ดังนั้น จึงมีประเด็นท่ีมีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายสวนใหญอยูเพียง 4 ประเด็นขางตน 
 2) ตัวชี้วัดที่สูงกวาแผนเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่นับจำนวนผลผลิต (จำนวนครั้ง จำนวนคน 
จำนวนเรื่อง) ซึ่งมีการตั้งคาเปาหมายที่ต่ำเกินกวาการดำเนินการจริง จึงควรมีการทบทวนคาเปาหมายใหมี
จำนวนสูงข้ึน โดยอางอิงจากผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา 
 
 2.4.2 ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 
 
 มีจำนวนตัวชี้วัดท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย รวมท้ังสิ้น 9 ตัวชี้วัด แบงเปน 
 - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  จำนวน  1 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร  จำนวน  7 ตัวชี้วัด 
 
 โดยมีสาเหตุท่ีทำใหผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย ดังนี้ 

 ตัวชี้วัด แผน/ผล สาเหตุ 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ    
ตัวช้ีวัดท่ี 8 : จำนวนโครงสรางพ้ืนฐานดาน
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

แผน :  21 
ผล   :  8 
คิดเปนรอยละ 38.10 

ตามแผนการเขาใชหองปฏิบัติการ จำนวน 21 หอง 
แตดำเนินงานได จำนวน 8 หอง เน่ืองจากไดรับจัดสรร
งบประมาณท่ีสามารถดำเนินการได จำนวน 8 หอง 
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 ตัวชี้วัด แผน/ผล สาเหตุ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ปส.   

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : รอยละความสำเร็จในการพัฒนา
กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไข
เพ่ิมเตมิตามแผนท่ีกำหนด 

แผน :  100 
ผล   :  50 
คิดเปนรอยละ 50.00 

ตามแผนกำหนดใหพัฒนากฎหมายลำดับรอง จำนวน 
2 ฉบับ แตสามารถดำเนินการจัดทำกฎกระทรวง
ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 
พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
- สวนอีก 1 ฉบับ อยูระหวางดำเนินการจัดทำราง
กฎกระทรวงเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการ
กอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังส ี

แผน :  90 
ผล   :  87.96 
คิดเปนรอยละ 97.73 

- สรางแบบจำลองเพ่ือประเมินความปลอดภัยดาน 
Thermal hydraulic และ Neutronic – สำเร็จ
สำหรับข้ันตอนท่ี 1 และตองขอขอมูลเพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี เพ่ือมาแกไขปรับปรุง
แบบจำลอง 
- เน่ืองจากมีสถานีท่ีมีสถานะใชงานได ไมครบทุกแหง
ตามแผนท่ีกำหนด  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละความสำเร็จของการพัฒนา
หองปฏิบัติการตามแผนท่ีกำหนด 

แผน :  100 
ผล   :  0 
คิดเปนรอยละ 0.00 

- กพม. ไดรับงบประมาณจัดหาครภุัณฑและสิ่งปลูก
สราง ป 2565 จำนวน 1 รายการ ไดแก การจดัตั้ง
หองปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภมูิการวัดปรมิาณรังสี
แกมมาระดับสูงสำหรับอุตสาหกรรม มีการดำเนินการ
ทางพัสดุ โดยมีการจดัหาแบบรูปรายการกอสราง 
จัดทำขอบเขตงานงาน กำหนดราคากลาง ราง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจางเรียบรอยแลว 
อยูระหวางดำเนินการประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส และไดผูชนะการประกวดราคาภายใน
วันท่ี 30 กันยายน 2565 
- กสพ. ไดรับงบประมาณเพ่ือจดัหาครุภณัฑและสิ่ง
ปลูกสราง ป 2565 อยูระหวางการดำเนินการทาง
พัสดุ (ข้ันตอนการตรวจรบัแบบกอสราง) และครุภณัฑ
บางรายการตองรอใหอาคาร 60 ป ปส. สงมอบ
เรียบรอยกอนจึงจะสามารถเขาไปดำเนินการติดตั้งได 
ทำใหการดำเนินการจัดหาครภุัณฑหรือจัดทำสิ่งปลูก
สรางบางรายการคาดวาจะแลวเสร็จและดำเนินการ
ตรวจรับไดในงบประมาณป 2566 (หรือตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2565 เปนตนไป) 

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : รอยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาขีดคาความสามารถในการวัดและการ
สอบเทียบ (Calibration and Measurement 
Capability : CMC) 

แผน :  60 
ผล   :  0 
คิดเปนรอยละ 0.00 

- ไดรับการรับรองขีดความสามารถหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรบัการตออายุการ
รับรองจำนวน 13 ขอบขาย เรียบรอยแลว 
- สำหรับการขอขยายขอบขาย (ขอบขายใหม) จำนวน  
6 ขอบขาย แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว อยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ทางวิชาการ 
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 ตัวชี้วัด แผน/ผล สาเหตุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 : รอยละความสำเรจ็ในการขอรับ
รองระบบคณุภาพการทดสอบความชำนาญทาง
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

แผน :  100 
ผล   :  42.86 
คิดเปนรอยละ 42.86 

- อยูระหวางการดำเนินการเปรียบเทียบผลการ
ทดลองระหวางหองปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีใน
ประเทศ (กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) และ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) ในขอบขาย RQR RQA 
RQT และ Narrow spectrum Series สำหรับรังสีเอกซ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 : รอยละความสำเรจ็ในการขอการ
รับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ 
(ISO/IEC : 9001) 

แผน :  100 
ผล   :  80 
คิดเปนรอยละ 80.00 

เน่ืองจากระบบการออกใบอนุญาตไดมีการปรับปรุง 
เปนการบริการแบบออนไลนท้ังระบบ (E-service) 
ดังน้ัน ข้ันตอนการปฏิบัติงานจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการดำเนินงานใหม ระหวางน้ีจงึจำเปนตองรอใน
ระบบออนไลนมีความเสถียรภาพ และใชงานไดจริง 
จึงจัดทำข้ันตอนปฏิบัติงานตอไป 
 

 
 เม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด พบวา  
 1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย สวนใหญเปนตัวชี้วัดของงบลงทุน คือ 
จำนวนโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
 2) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย มีสาเหตุมาจากหนวยงานภายนอกที่
ไมสามารถกำหนดจัดกิจกรรมไดตามเปาหมาย เชน การพัฒนาขีดคาความสามารถในการวัดและการสอบ
เทียบ (Calibration and Measurement Capability : CMC) ที ่ต องมีการแกไขขอบกพรองและรอการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจประเมินทางวิชาการ 
 3) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ปส. ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย ตัวชี้วัดที่ 4 
รอยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี มีสาเหตุมา
จากมีหนวยงานที่รับผิดชอบรวมกันหลายหนวยงาน แตรายละเอียดงานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึง
ทำใหเม่ือนำผลมารวมกันผลการดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมาย 
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สวนท่ี 3 
ผลการใชจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

3.1 ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
 
 ปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 401,139,200 บาท โดยมีผลใชจายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
เทียบกับแผนรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ไดดังนี้ 

หนวย: บาท 

 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 มียอดเบิกจายรวม 293,135,546.92 บาท คิดเปนรอยละ 73.08 ของ
งบประมาณท้ังหมด โดยแบงเปนรายจายประจำ จำนวน  207,066,269.92 บาท คิดเปนรอยละ 99.41 ของ
รายจายประจำท้ังหมดของ ปส. (คิดเปนรอยละ 51.62 ของงบประมาณท้ังหมด) และรายจายลงทุน จำนวน  
86,069,276.62 บาท คิดเปนรอยละ 44.63 ของรายจายลงทุนท้ังหมดของ ปส. (คิดเปนรอยละ 21.46 ของ
งบประมาณท้ังหมด) ท้ังนี้ ในระหวางปงบประมาณไดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีเปนเงินเหลือจาย 
มาใชในการดำเนินการท่ีจำเปนแตไมมีงบประมาณรองรับ 
 
 
 
 
 
 

รายการ ป 2565 ไตรมาส 1 รอยละ ไตรมาส 2 รอยละ ไตรมาส 3 รอยละ ไตรมาส 4 รอยละ 

รวม 
ทั้งสิ้น 

  

แผน 401,139,200 248,802,200 62.03 296,987,900 74.04 349,063,500 87.02 401,139,200 100.00 

ผล 48,148,543.44 12.00 100,047,928.47 24.94 172,048,210.86 42.89 293,135,546.92 73.08 

อยูระหวางการดำเนินงาน 104,966,132.88 26.17 

คงเหลือ 1,848,035.60 0.46 

รายจาย
ประจำ 

  

แผน 208,302,400 55,965,400 26.87 104,151,100 50.00 156,226,700 75.00 208,302,400 100.00 

ผล 47,820,160.44 22.96 99,423,135.47 47.73 152,176,645.42 73.10 207,066,269.92 99.41 

อยูระหวางการดำเนินงาน 2,439,957.23 1.17 

คงเหลือ -1,017,655.05 -0.49 

รายจาย
ลงทุน 

  

แผน 192,836,800 192,836,800 100.00 - - - - - - 

ผล 328,383 0.17 624,793 0.32 19,871,565.44 10.30 86,069,276.62 44.63 

อยูระหวางการดำเนินงาน 102,526,175.65 53.17 

คงเหลือ 2,865,690.65 1.49 



 

28 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.2 ผลการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส. 
 
 ปส. มีโครงการท้ังหมด 25 โครงการ ไดรับงบประมาณโครงการท้ังสิ้น จำนวน 203,095,400 บาท 
แบงเปนรายจายประจำ จำนวน 10,258,600 บาท และรายจายลงทุน จำนวน 192,836,800 บาท โดยผล
การใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสัดสวนการใชจายงบประมาณโครงการ สามารถสรุป
เปนแผนภูมิรูปภาพและตารางอธิบายไดตามรูปท่ี 3.1 
 
รูปท่ี 3.1 แผนภูมิรูปภาพแสดงสัดสวนการใชจายงบประมาณโครงการประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รายละเอียดผลการใชจายงบประมาณภาพรวมของโครงการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามเอกสารภาคผนวก  ข. 
 จากขอมูลในแผนภูมิรูปภาพและตารางสรุปไดวา ในภาพรวมงบประมาณโครงการ มีการเบิกจายแลว 
คิดเปนรอยละ 46.22 ของงบประมาณโครงการท้ังหมด และอยูในระหวางการดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 51.61 
ของบประมาณโครงการท้ังหมด และมีงบประมาณโครงการคงเหลือ คิดเปนรอยละ 2.39 ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด เมื่อจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจาย เห็นไดวา รายจายประจำมีงบประมาณ
คงเหลือ คิดเปนรอยละ 19.32 ของงบประมาณรายจายประจำของโครงการ และรายจายลงทุนมีงบประมาณ
คงเหลือ คิดเปนรอยละ 1.49 ของงบประมาณรายจายลงทุนของโครงการ 
  

ประเภท
งบ 

งบประมาณ
ท่ีไดรับ 

เบิกจาย %เบิกจาย อยูระหวาง
ดำเนินงาน 

% 
อยูระหวาง
ดำเนินงาน 

คงเหลือ % 
คงเหลือ 

รายจาย
ประจำ 

10,258,600 6,627,721.52 64.61 
ของรายจาย

ประจำ 

1,206,526.90 11.76 
ของรายจาย

ประจำ 

1,981,783.57 19.32 
ของรายจาย

ประจำ  

รายจาย
ลงทุน 

192,836,800 85,426,187.97 44.30 
ของรายจายลงทุน 

101,578,612.65 52.68 
ของรายจาย

ลงทุน 

2,865,690.65 1.49 
ของรายจาย

ลงทุน  

รวม 203,095,400 92,053,909.49 46.22 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด 

102,785,139.55 51.61 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด 

4,847,474.22 2.39 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด  

เบิกจาย
46.22%

คงเหลือ
2.39%

อยูระหวางดําเนินงาน 
(รายจายประจํา)

0.59% 
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยูระหวางดําเนินงาน 
(รายจายลงทุน)

50.02% 
ของงบประมาณโครงการ

ท้ังหมด

อยูระหวางดําเนินการ
51.61%

เบิกจาย คงเหลือ อยูระหวางดําเนินงาน (รายจายประจํา) อยูระหวางดําเนินงาน (รายจายลงทุน)
รวม 203,095,400 บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ทั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจายจากโครงการ ไดมีการนำไปใชในกิจกรรมเรงดวนที่มีประโยชนตอ
สวนราชการตอไป  
 
 เม่ือพิจารณาผลการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
รายโครงการ พบวา ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน โครงการท่ีมีการดำเนินงานเปนไปตามแผน 
การปฏิบัติงาน มีจำนวน 10 โครงการ และโครงการท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวาแผนปฏิบัติงาน นอยกวา รอยละ 90 
ของแผนปฏิบัติงาน จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการการเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี (ผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ รอยละ 85) 

2) โครงการพัฒนาการกำกับดูแลการใชประโยชนรังสีทางการแพทย (ผลสำเร็จในการดำเนินงาน
โครงการ รอยละ 70) 

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี และการเฝาระวังผลกระทบทางรังสีตอสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม (ผลสำเร็จในการดำเนินงาน
โครงการ รอยละ 36.50) 

4) โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการตรวจวัดและการประเมินรังสีในสิ่งแวดลอม
สำหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง (ผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ รอยละ 10) 

5) โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ 
(ผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ รอยละ 10) 

6) โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนยายของ NORM เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 
(ผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ รอยละ 40) 

7) โครงการเสริมสรางศักยภาพในการกำกับดูแลทางนิวเคลียรดานการประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย (ผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ รอยละ 75) 

8) โครงการประเมินผลการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสีท่ีอาจเกิดจากเครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย (ผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ รอยละ 70) 
 
 โดยมีรายละเอียดผลการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายโครงการ ตามเอกสารภาคผนวก ค. และสรุปผลการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ
เทียบกับแผน ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

การด าเนิน
 งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

แผน 100.00 1,000,000       20,000,000 21,000,000
ผล 85.00 945,467.35 30,000 975,467

94.55 0.15 4.65 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 1,000,000.00        17,158,000 18,158,000
ผล 100.00 446,391.87                 854,510 1,300,902

44.64 4.98 7.16 (เขียว) (แดง)

แผน 10,200,000 10,200,000

ผล 0 0
0.00 0.00 (แดง)

สรุปการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

กพม.

กอง

กตส.

กพม. 3

2

ล าดับ
ท่ี

โครงการ การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 

30 ก.ย. 65
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผน

18,158,000

1

โครงการพัฒนาศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาค
อาเซียน

โครงการการเตรียมพร้อมรับมือ
เหตุด้านความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

21,000,000

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

โครงการระบบเฝ้าตรวจ
นิวเคลียร์และรังสีบนแพลท
ฟอร์มดิจิทัล (Digital Radiation
 Monitoring Systems)

10,200,000 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ข้ันตอนรอการส่ง
สินค้า โดยมีก าหนดการส่งมอบภายใน 19 ต.ค. 65 ตาม
กระบวนการตรวจรับตามระเบียบพัสดุฯ ท้ังน้ี คณะ
กรรมการฯ ได้รับการติดต่อจากตัวแทนบริษัทเพ่ือขอให้
ท าหนังสือขอเข้าพ้ืนท่ีและจะเร่ิมด าเนินการติดต้ัง ดังน้ี  
วันท่ี 26 - 30 ก.ย. 65 จังหวัดขอนแก่น,  วันท่ี 3 - 7 
ต.ค. 65 จังหวัดเชียงใหม่,  วันท่ี 10 - 14 ต.ค. 65 
จังหวัดสงขลา

ร้อยละตามแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

การด าเนิน
 งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง ล าดับ
ท่ี

โครงการ การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 

30 ก.ย. 65
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผน

แผน        21,550,000 21,550,000

ผล 0 0
0.00 0.00 (แดง)

แผน 31,000,800 31,000,800

ผล 38,000,000 38,000,000
122.58 122.58 (เขียว)

แผน 417,700 417,700

ผล 0.00 0
0.00 0.00 (แดง)

กตส.

กพม.

สลก. 6

4

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจจับการลักลอบขนส่งวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ร้อยละตามแผน

ติดต้ังระบบควบคุมการเข้า-ออก เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างทดสอบระบบฯ และคาดว่าสามารถตรวจรับได้
ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน
วันท่ี 14 ตุลาคม 2565

21,550,000 - ระบบตรวจจับรังสีแกมมาและนิวตรอนเคล่ือนท่ี
(Integrated Mobile Radiation Detection System)
มีการชลอการด าเนินการ เน่ืองจากโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณตามนโยบาย
- ชุดอุปกรณ์แก้ปัญหาการปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ (ระดับห้องปฏิบัติการ) ปัจจุบัน
ยังส่งมอบของไม่ครบถ้วน เน่ืองจากมีบางรายการไม่
ตรงสเปคท าให้ยังไม่สามารถตรวจรับได้ และได้แจ้งผู้ขาย
ให้รับทราบแล้ว

ด าเนินการข้ันตอนปรับปรุงร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะได้ผู้
ชนะการประกวดราคาภายใน 30 กันยายน 2565

ร้อยละตามแผน

5 โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ

417,000

35,100,800

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

การด าเนิน
 งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง ล าดับ
ท่ี

โครงการ การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 

30 ก.ย. 65
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผน

แผน 36,862,600 36,862,600
ผล 1,207,860.90 1,207,861

3.28 3.28 (แดง)

กอญ. 15,150,000 15,150,000

ผล 0 0
0.00 0.00 (แดง)

แผน 100.00 726,400 3,000,000 3,726,400
ผล 100.00 700,282.17 0 700,282

96.40 0.00 18.79 (เขียว) (แดง)

ปสภ.

กยผ.

7กยผ.

8

9

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับ
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี

โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติภูมิภาค

15,150,000

ร้อยละตามแผน

3,726,400

โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ เพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัยของประชาชน

ร้อยละตามแผน

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

- ระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital
Transformation) อยู่ระหว่างการโอนงบประมาณเพ่ือ
สมทบการจัดจ้างอาคาร 60 ปี ปส.
- ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะ ลงนามในสัญญาเลขท่ี 22/2565
- ระบบการประชุมผ่านวิดีโอ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเม่ือ
วันท่ี 20 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาตรวจ
รับฯ

36,862,600

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

การด าเนิน
 งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง ล าดับ
ท่ี

โครงการ การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 

30 ก.ย. 65
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผน

แผน 100.00 1,000,000 1,000,000
ผล 70.00 681,452.10 10,000 691,452

68 0 69.15 (แดง) (แดง)

แผน 6,641,800 6,641,800
ผล 900,307.72 900,308

13.56 13.56 (แดง)

แผน 573,000 573,000

ผล 0 0
0.00 0.00 (แดง)

แผน 100.00 872,200 872,200
ผล 95.00 765,219.90 765,220

87.73 87.73 (แดง) (แดง)

สลก.

12

10กอญ.

กอญ.

กยผ.

11

13 โครงการขับเคล่ือนนโยบายและ
แผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่
การปฏิบัติ

โครงการศูนย์การค านวณเพ่ือ
ประเมินความปลอดภัยสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์

573,000

การจัดซ้ือลิฟท์โดยสาร อยู่ในข้ันตอนการอุทธรณ์ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง โดยให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาผลการ
อุทธรณ์

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
อาคารสถานท่ีของ ปส.

6,641,800

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาการก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์

- การจ้างบันทึกข้อมูลและบ ารุงระบบฐานข้อมูลการเฝ้า
ระวังปริมาณรังสีท่ีให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยทุกเดือน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามสัญญาจ้าง
- ตรวจรับงานจ้างท าส่ือการสอนการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองรังสีรักษาในรูปแบบส่ือมัลติมีเดีย ตามบันทึกเลขท่ี
อว0504/928 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2565

ร้อยละตามแผน

1,000,000

เน่ืองจากต้องจัดจ้างท าแบบ ท าให้ใช้เวลาในการ
ด าเนินการในการแปลงงบประมาณค่อนข้างนาน และ
ต้องจ้างท าแบบเพ่ิมเติมร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

872,200

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 65 
จากระบบ GFMIS)

การด าเนิน
 งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

กอง ล าดับ
ท่ี

โครงการ การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 

30 ก.ย. 65
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผน

แผน 100.00 1,380,000 6,182,900 7,562,900

ผล 90.00 1,365,454.43 1,381,900 2,747,354

98.95 22.35 36.33 (แดง) (แดง)

แผน 20,000,000 20,000,000
ผล 0 0

0.00 0.00 (แดง)

แผน 100.00 500,000 500,000
ผล 100.00 170,063 170,063

34.01 34.01 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 200,000 200,000

ผล 95.00 187,326.80 187,327
93.66 93.66 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 200,000 200,000

ผล 95.00 184,325.30 184,325
92.16 92.16 (แดง) (แดง)

กพม.

กยผ. 16

17

18

15

กพม.

กยผ.

กยผ.

500,000

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

14

โครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินการตามพันธกรณีและ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย

7,562,900

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ร้อยละตามแผน

โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

200,000

โครงการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

ระบบเพ่ิมความเข้มข้นของทริเท่ียม ได้มีการท าสัญญา 
เม่ือวันท่ี 14 มิ.ย. 65 ครบก าหนดส่งมอบวันท่ี 11 ธ.ค. 
65

โครงการสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

20,000,000

200,000

ร้อยละตามแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

34



แผน/ผลการเบิกจ่าย

งบด าเนินงาน 
แผน/ผลการเบิกจ่าย

งบลงทุน
แผน/ผลการเบิกจ่าย

รวมท้ังโครงการ

แผน 100.00 942,760 942,800

ผล 36.50 30,000 30,000
3.18 3.18

แผน 100.00 501,400 501,400
ผล 10.00 190,064 190,064

37.91 37.91

แผน 100.00 520,000 520,000

ผล 70.00 382,020
73.47 0.00

แผน 100.00 353,200 353,200

ผล 40.00 36,460.60 36,460.60
10.32 10.32

สรุปการด าเนินงานโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

กพม. 4 โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
เคล่ือนย้ายของ NORM เพ่ือการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง ร้อยละตามแผน

กพม. 2 โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยใน
สินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ ร้อยละตามแผน

กพม.
 ปสภ.

1 โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเฝ้า
ระวัง เตรียมความพร้อม และระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
และการเฝ้าระวังผลกระทบทางรังสี
ต่อสุขภาพประชาชนและส่ิงแวดล้อม

ร้อยละตามแผน

กพม. 3 โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการตรวจวัดและการ
ประเมินรังสีในส่ิงแวดล้อมส าหรับ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง

ร้อยละตามแผน

กอง ล าดับ
ท่ี

โครงการ ผลการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 

30 ก.ย. 65
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ
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แผน/ผลการเบิกจ่าย

งบด าเนินงาน 
แผน/ผลการเบิกจ่าย

งบลงทุน
แผน/ผลการเบิกจ่าย

รวมท้ังโครงการ

กอง ล าดับ
ท่ี

โครงการ ผลการ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 

30 ก.ย. 65
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ

แผน 100.00 350,000 350,000
ผล 98.00 124,416

35.55 0.00

แผน 100.00 212,640 212,600
ผล 75.00 136,394 136,394

64.14 64.16

แผน 100.00 500,000 500,000
ผล 70.00 282,383.20 282,383.20

56.48 56.48

กอญ. 6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ด้านการ
ประเมินความปลอดภัยของเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

กพม. 7 โครงการประเมินผลการได้รับรังสี
ของผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และ
รังสีท่ีอาจเกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

กตส. 5 โครงการก ากับดูแลความปลอดภัย
การจัดการกากกัมมันตรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ ร้อยละตามแผน

36
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สวนท่ี 4 
ผลการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กยผ.กนผ.) ไดจัดการประชุมทบทวนผลการ
ดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอง
ประชุมใหญ อาคาร 1 ปส. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใชจาย
งบประมาณของโครงการ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบปญหาอุปสรรค ตลอดจนระดมความ
คิดเห็นเพื ่อหาแนวทางการแกไขและใหข อเสนอแนะ เพื ่อนำมาใชในการติดตามและประเมินผลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ในการประชุมดังกลาว มีเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ลปส.) (นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน) เปน
ประธานการประชุม และมีผู เขารวมประชุม ซึ ่งประกอบดวย ผู บริหาร ผู เชี ่ยวชาญ หัวหนาโครงการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูประสานงานแตละกอง และบุคลากรท่ีเก่ียวของ จำนวนรวมท้ังสิ้น 61 คน รายชื่อ
ผูเขารวมประชุม ตามเอกสารภาคผนวก ง และไดมีการนำเสนอผลการดำเนินงานรายโครงการ รวมถึงเปด
โอกาสใหผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูเขารวมประชุมไดซักถามและใหขอเสนอแนะตางๆ อันเปนประโยชนตอ
การนำมาใชปรับปรุงแกไขแนวทางการดำเนินงานโครงการในปงบประมาณตอไป โดยสรุปสาระสำคัญ ไดดังนี้ 
 

 4.1. รูปแบบการดำเนินการประชุม 
 จากการติดตามผลความกาวหนาการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดเปนประจำทุกเดือน 
เม่ือสิ้นปงบประมาณจึงไดมีการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยเปรยีบเทียบผลการดำเนินงาน
ในรอบปกับคาเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดเชิญผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปน
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการแตละโครงการ และใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ
แนวทางแกไขปญหาใหแกหัวหนาโครงการ โดยมีรูปแบบการดำเนินการประชุม ดังนี้ 
 (1 )  กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุ มนโยบายและแผนยุทธศาสตร  ไดนำเสนอ
วัตถุประสงค หลักการในการติดตามและประเมินผล และรายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการเบิกจายงบประมาณรายโครงการ 
 (2) ผูรับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานรายโครงการ เพื่อใหผูบริหาร และ
บุคลากรใน ปส. รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งอภิปรายและใหขอเสนอแนะ จำนวน 25 โครงการ 
โดยเนื้อหาการนำเสนอประกอบดวย  
  1) ผลการดำเนินงาน ผลผลิตท่ีสำคัญเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการท่ีกำหนดไว 
  2) ผลลัพธเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
  3) ปญหา-อุปสรรค และแนวทางการแกไข 
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 (3) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการและการใหขอเสนอแนะผลการดำเนินงาน
โครงการ โดยมีขอบเขตการพิจารณา ดังนี้ 
  1) ผลการดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม 
   (1 คะแนน) ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงาน 
  (2 คะแนน) บรรลุวัตถุประสงคบางสวน ควรมีการดำเนินงานเพิ่มเติม 
หรือ แกไขปรับปรุง เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดท้ังหมด 
  (3 คะแนน) บรรลุวตัถุประสงคครบถวน 
  2) ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานโครงการ แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก เชิงปฏิบัติ และ
เชิงนโยบาย 
  3) ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญพิจารณาโครงการ โดยมีลำดับการนำเสนอ ดังนี้ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ หนวยงาน 

แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

1 โครงการการเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี 

กตส. 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตรนิวเคลียรสูภูมิภาคอาเซียน กพม. 
3 โครงการระบบเฝาตรวจนิวเคลียร และรังส ีบนแพลทฟอรมดิจ ิทัล (Digital Radiation 

Monitoring Systems) 
กพม. 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจจับการลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสี กตส. 

แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพดานมาตรวิทยารังสีของประเทศ 

กิจกรรม : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศ 

5 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ กพม. 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

กิจกรรม : พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานนิวเคลียรและรังสี 
6 โครงการโครงสรางพ้ืนฐานดานนิวเคลียรและรังสี สลก. 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาความพรอมรัฐบาลดิจิทัลดานกำกับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี 

กิจกรรม : พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล 

7 โครงการจัดทำขอมูลสารสนเทศดานนวิเคลียรและรังสีของประเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของประชาชน 

กยผ. 

8 โครงการพ ัฒนาโครงสร างด านเทคโนโลย ีสารสนเทศ รองร ับอาคารปฏ ิบ ัต ิการ 
ดานนิวเคลียรและรังสี 

กยผ. 

ผลผลิต : การสรางมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

9 โครงการดำเนินการศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ปสภ. 
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ หนวยงาน 

10 โครงการพัฒนาการกำกับดูแลการใชประโยชนรังสีทางการแพทย กอญ. 
11 โครงการโครงสรางพ้ืนฐานดานอาคารสถานท่ีของ ปส. สลก. 
12 โครงการศูนยการคำนวณเพ่ือประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร กอญ. 
13 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนดานนิวเคลียรและรังสีไปสูการปฏิบัติ กยผ. 

กิจกรรม : สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

14 โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี กพม. 
15 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี กพม. 

กิจกรรม : สรางความรวมมือระหวางประเทศดานนิวเคลียรและรังสี 
16 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 

ดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทย 
กยผ. 

ผลผลิต : ประชาชนไดรับความรูความเขาใจดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

กิจกรรม : สงเสริมความตระหนักและเผยแพรประชาสัมพันธดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

17 โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร กยผ. 
18 โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี กยผ. 

โครงการดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
19 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร

และรังสี และการเฝาระวังผลกระทบทางรังสีตอสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม 
กพม. 
ปสภ. 

20 โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ กพม. 
21 โครงการพัฒนาระบบวัดร ังส ีเพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพในการตรวจวัดและการประเม ินร ังสี 

ในสิ่งแวดลอมสำหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 
กพม. 

22 โครงการศึกษาพฤตกิรรมการเคลื่อนยายของ NORM เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง กพม. 
23 โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ กตส. 
24 โครงการ เสร ิมสร  างศ ักยภาพในการกำก ับด ูแลทางน ิว เคล ียร ด  านการประเมิน 

ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 
กอญ. 

25 โครงการประเมินผลการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทางนิวเคลียรและรังสีท่ีอาจเกิดจาก 
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

กพม. 

 
 รายละเอียดขอมูลการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในรูปแบบ Power Point ตามเอกสารภาคผนวก จ 
 (4) กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (5) แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใหผูรับผิดชอบ
โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความเขาใจในวิธีการติดตามและประเมินผล รวมทั ้งให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (6) สรุปผลการประชุมและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นภาพรวม 
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 4.2 ขอเสนอแนะตอโครงการ 
 จากการประเมินผล สามารถใหคะแนนตามขอบเขตการพิจารณาขางตน ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ
ไดใหขอเสนอแนะ สำหรับใหผูรับผิดชอบโครงการนำไปปรับใชและดำเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

โครงการ คะแนน ขอเสนอแนะ 
1. โครงการการเตรียมพรอม
รับมือเหตุดานความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร และ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังสี 

- หอง Data Center ควรมีระบบออนไลน แตขอมูลท่ีตอง
นำเสนอออกไปภายนอกตองหารือรวมกับ ผกพม. รก. ผชช. 
ยุทธนา และ หกทส. เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 
- ควรพัฒนาเรื่องการฝกอบรมและถายทอดความรูอยางเปน
ระบบในเรื่องการเตรียมพรอมรับมือเหตุดานความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  
และเรื่องการตรวจสอบกระบวนการฟนฟู 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตรนิวเคลียรสูภูมิภาค
อาเซียน 

 - โครงการตอเนื่องควรมีการวางแผนการดำเนินงานในแตละป 
เพื่อจะไดรับทราบวาในแตละปมีการตั้งเปาหมายอยางไร และ
ดำเนินการอยางไรไปบาง 
- ควรตั ้งวัตถุประสงคของโครงการใหขยายกวางขึ ้น เชน จาก
ภูมิภาคอาเซียนไปสูภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เปนตน โดยไมรอรับ
ความชวยเหลือจาก IAEA เพียงอยางเดียว อาจประสานงานเพ่ือ
พัฒนาใหความชวยเหลือ หรือความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ได 
ซ่ึงอาจทำให ปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
- ควรกำหนดเปาหมายของโครงการใหชัดเจนเพ่ือบรรลุตัวชี้วัด 
และกำหนดวิธีการประเมินผลลัพธของโครงการ 

3. โครงการระบบเฝาตรวจ
นิวเคลียรและรังสีบนแพลท
ฟอรมดิจิทัล (Digital 
Radiation Monitoring 
Systems) 

 - ควรกำหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน และอธิบายรายละเอียดของ
โครงการท่ีจะมีการดำเนินงานในแตละปใหละเอียด เนื่องจากเปน
โครงการตอเนื่องหลายป เพ่ือท่ีจะไดมีการปรึกษาหารือในการ
เสนอของบประมาณในปตอไป 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจจับการลักลอบขนสงวัสดุ
นิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังส ี

 - 

5. โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ 

 - งบลงทุนส ิ ่งปล ูกสร างควรมีการเตร ียมการไว ล วงหนา 
โดยเฉพาะเรื่องแบบกอสราง เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยาง
รวดเร็ว ไมลาชา 

6. โครงการโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานนิวเคลียรและรังสี 

 - 

7. โครงการจัดทำขอมูล
สารสนเทศดานนิวเคลียรและ

 - กระบวนการทางพัสดุขอใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
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โครงการ คะแนน ขอเสนอแนะ 
รังสีของประเทศ เพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัยของประชาชน 
8. โครงการพัฒนาโครงสราง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองรับอาคารปฏิบัติการดาน
นิวเคลียรและรังสี 

 - กระบวนการทางพัสดุขอใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

9. โครงการดำเนินการศูนยปรมาณู
เพ่ือสันติภูมิภาค 

 - 

10. โครงการพัฒนาการกำกับ
ดูแลการใชประโยชนรังสีทาง
การแพทย 

 - 

11. โครงการโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานอาคารสถานท่ีของ ปส. 

 - ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ตองดำเนินการเซ็นสัญญาให
แลวเสร็จ เพ่ือใหสามารถเบิกจายไดทันตามกำหนด 
- เรื่องการอุทธรณขอให สลก. กพด. ติดตามความคืบหนากับ
ทางกรมบัญชีกลาง 
- ระบบดูแลความปลอดภัยใน ปส. ขอใหบำรุงรักษาใหใชงานได
ตลอดเวลา และในเวลากลางคืนขอใหทุกคนระมัดระวังไมก้ัน
ดานหนา 

12. โครงการศูนยการคำนวณ
เพ่ือประเมินความปลอดภัย
สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร 

 - 

13. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนดานนิวเคลียรและรังสี
ไปสูการปฏิบัติ 

 - 

14. โครงการสนับสนุนการ
กำกับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

 - 

15. โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีดาน
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี 

 - 

16. โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามพันธกรณีและ
พัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศดานนิวเคลียรและรังสี
ของประเทศไทย 

 - ควรหาวิธีการดำเนินงานใหมๆ เพ่ือใหงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวได อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สงเสริมการทำงานดานตางประเทศใหกับหนวยงานภายใน ปส. 
โดยอาจศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดำเนินการ เนื่องจากงานเดิมเปนการประชุมแบบ On - Site 
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โครงการ คะแนน ขอเสนอแนะ 
เม่ือเจอกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำ
ใหไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย จึงควรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำงาน หรือควรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีไม
สามารถเบิกจายไดใหกับหนวยงานอ่ืนไดใชประโยชน เชน การ
ออกตรวจ เปนตน 
- ควรนำระบบดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการลด
ขั ้นตอน เพิ ่มประสิทธ ิภาพ และลดความผิดพลาดในการ
ดำเนินงาน 

17. โครงการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

 - 

18. โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี

 - 

19. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
การเฝาระวัง เตรียมความพรอม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี และการเฝา
ระวังผลกระทบทางรังสีตอสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม 

 - 

20. โครงการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยในสินคาอุปโภคท่ีมี
วัสดุกัมมันตรังสีเปน
สวนประกอบ 

 - 

21. โครงการพัฒนาระบบวัด
รังสีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ตรวจวัดและการประเมินรังสีใน
สิ่งแวดลอมสำหรับพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยง 

 - 

22. โครงการศึกษาพฤติกรรม
การเคลื่อนยายของ NORM 
เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยง 

 - 

23. โครงการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษ
โลหะ 

 - 
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โครงการ คะแนน ขอเสนอแนะ 
24. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียรดานการประเมินความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรวิจัย 

 - 

25. โครงการประเมินผลการ
ไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีอาจเกิดจาก
เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย 

 - 

 
 

4.3 ขอเสนอแนะตอตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีตัวชี้วัดท่ีต่ำกวาแผน จำนวน 

8 ตัวชี้วัด โดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ สำหรับใหหนวยงานผูรับผิดชอบนำไปปรับใชและ
ดำเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด สาเหตุ ขอเสนอแนะ 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  
ตัวชี้วัดท่ี 8 : จำนวนโครงสราง
พ้ืนฐานดานพลังงานนิวเคลียร 
และรังสี (สลก.) 
แผน :  21 
ผล   :  8 
คิดเปนรอยละ 38.10 

ตามแผนการเขาใช
หองปฏิบัติการ จำนวน 21 
หอง แตดำเนินการได จำนวน 
8 หอง เนื่องจากงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรรสามารถ
ดำเนินการได จำนวน 8 หอง 
 

- หากงบประมาณท่ีไดรับจดัสรรจริง ไม
สามารถดำเนินการตามแผนได จะตองมีการ
ปรับลดคาเปาหมายใหเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
- ตัวชี้วัดท่ีมีการวัดผลในลักษณะของจำนวน
หองจะไมสามารถประเมินผลในลักษณะการ
ใชจายงบประมาณใหสัมฤทธิ์ผลได 
- ตองชี้แจงเหตุผลวา ปส. สามารถดำเนินงาน
ไดตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ซ่ึงไมถือวา
เปนการดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมายท่ี
กำหนด 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร ปส. 
ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละความสำเร็จใน
การพัฒนากฎหมายลำดับรองตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมตามแผนท่ีกำหนด (กกม.) 
แผน :  100 
ผล   :  50 

- ตามแผนกำหนดใหพัฒนา
กฎหมายลำดับรอง จำนวน 2 
ฉบับ โดยสามารถดำเนินการ
จัดทำกฎกระทรวงยกเวน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทาง
นิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2565
จำนวน 1 ฉบับ ซ่ึงประกาศ

- การวัดผลตัวชี้วัดนี้ไมควรนำจำนวนมาคิด
เปนรอยละความสำเร็จ เนื่องจากคา
เปาหมายมีจำนวนนอย จึงควรวัดผลใน
รูปแบบข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
โดยตั้งคาเปาหมายในแตละงานเปนจำนวน
รอยละ 
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ตัวช้ีวัด สาเหตุ ขอเสนอแนะ 

คิดเปนรอยละ 50.00 ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 
- อยูระหวางดำเนินการจัดทำ
รางกฎกระทรวงเก่ียวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยใน
การกอสรางสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรฯ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 : รอยละความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบการตัดสินใจใน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร 
และรังสี (กตส. กอญ. กพม.) 
แผน :  90 
ผล   :  87.96 
คิดเปนรอยละ 97.73 

- มีการวัดผลรวมกันหลาย
หนวยงาน และไมไดวัดผลใน
ภาพรวมของ ปส. แตจะมีการ
วัดแยกเปนหนวยงาน ซ่ึง
ประกอบดวย กตส. กอญ. 
และ กพม. 
- กตส. มีผลการดำเนินการท่ี
เปนไปตามเปาหมาย 
- กอญ. มีผลการดำเนินงานท่ี
รอยละ 95 
- กพม. เนื่องจากมีวัดผลแบบ
สะสมรวมตั้งแตตน
ปงบประมาณ โดยจะมีการ
นับจำนวนรายงานผลเทียบ
กับจำนวนของสถานี เม่ือ
จำนวนรายงานผลของสถานี
ไมสามารถสงรายงานได
ครบถวนตามคาเปาหมาย มี
ผลการดำเนินงานท่ีรอยละ 
88.89 
จึงทำใหตัวชี้วัดนี้ตกลงไป
เล็กนอย 

-  

ตัวชี้วัดท่ี 7 : รอยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาหองปฏิบัติการตาม
แผนท่ีกำหนด (กพม.) 
แผน :  100 
ผล   :  0 
คิดเปนรอยละ 0.00 

- คาเปาหมายเปนการพัฒนา
หองปฏิบัติการฯ จำนวน 2 
หอง ซ่ึงมีผลการดำเนินงาน
อยูในข้ันตอนของการ
ดำเนินการทางพัสดุ และไม
สามารถดำเนินการไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 
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ตัวชี้วัดท่ี 12 : รอยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาขีดคาความสามารถ
ในการวัดและการสอบเทียบ 
(Calibration and 
Measurement Capability : 
CMC) (กพม.) 
แผน :  60 
ผล   :  0 
คิดเปนรอยละ 0.00 

- คาเปาหมายสามารถ
เผยแพรคา CMC ในเวปไซต
ของ BIPM ซ่ึงผลการ
ดำเนินงานไดแกไข
ขอบกพรอง สำหรับการขอ
ขยายขอบขาย (ขอบขายใหม) 
จำนวน 6 ขอบขาย เรียบรอย
แลว อยูระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินทางวิชาการ 

- ควรปรับการวัดผลเปนรูปแบบข้ันของ
ความสําเร็จ (Milestone) 

ตัวชี้วัดท่ี 13 : รอยละความสำเร็จ
ในการขอรับรองระบบคุณภาพการ
ทดสอบความชำนาญทาง
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 
(กพม.) 
แผน :  100 
ผล   :  42.86 
คิดเปนรอยละ 42.86 

- คาเปาหมายเปนจำนวน
กิจกรรมในการขอรับรอง
ระบบคุณภาพการทดสอบ
ความชำนาญทางหองปฏิบัติการ
ท่ีดำเนินการไดสำเร็จ จำนวน 
7 กิจกรรม ซ่ึงมีผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 3 
กิจกรรม โดยอยูระหวางการ
ดำเนินการเปรียบเทียบผล
การทดลองระหวาง
หองปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี
ในประเทศ (กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) และสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ) ในขอบขาย 
RQR RQA RQT และ 
Narrow spectrum Series 
สำหรับรังสีเอกซ 

- ควรมอบหมายผู ร ับผิดชอบหลักในแตละ
กิจกรรม เพื่อติดตามความคืบหนาของการ
ดำเนินงานในแตละกิจกรรมไดงาย รวมถึง
ทราบปญหาอุปสรรคระหวางการดำเนินงาน 
ทำใหสามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที 

ตัวชี้วัดท่ี 15 : รอยละความสำเร็จ
ในการขอการรับรองมาตรฐานของ
ระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 
9001) (ผชช. วราภรณ) 
แผน :  100 
ผล   :  80 
คิดเปนรอยละ 80.00 

- เนื่องจากระบบการออก
ใบอนุญาตไดมีการปรับปรุง 
เปนการบริการแบบออนไลน
ท้ังระบบ (E-service) ดังนั้น 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานจึงตอง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงานใหม ระหวางนี้จึง

-  
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จำเปนตองรอในระบบ
ออนไลนมีความเสถียรภาพ 
และใชงานไดจริง จึงจัดทำ
ข้ันตอนปฏิบัติงานตอไป 
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สวนท่ี 5 
ผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 
  จากการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ และการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำมาวิเคราะหผลและสรุปขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 

5.1 ผลการวิเคราะหจากผลการใชจายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ 
 
  5.1.1 ประสิทธิภาพ 
 
  จากขอมูลผลการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2565 เม่ือพิจารณาแผนการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 4 ตองมีผลการเบิกจาย รอยละ 100 จึงเห็นไดวา 
มีหลายโครงการที่ยังไมสามารถดำเนินการเบิกจายไดครบถวนตามแผนการใชจาย แตเมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จะเห็นไดวา โครงการสวนใหญมีผลผลิตเปนไปตามท่ีกำหนดโดยใช
งบประมาณนอยกวาแผนท่ีกำหนดไว 
  จากการประเมินผล สาเหตุสำคัญท่ีทำใหการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจาย มีดังนี้ 
  (1) เม่ือเปรียบเทียบการวางแผนการใชจายงบประมาณกับผลการใชจายงบประมาณ มีโครงการท่ี
ไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผน เนื่องจากมีการดำเนินการลาชากวาแผนท่ีกำหนดไว 
  (2) รายจายประจำ มีเงินคงเหลือ คิดเปนรอยละ 14.15 ของงบประมาณรายจายประจำของโครงการ 
โดยไดมีการนำไปใชในกิจกรรมที่มีประโยชนตอสวนราชการ ซึ ่งอาจจะตองมีการทบทวนและวาง
แผนการใชจายงบประมาณในแตละโครงการใหสามารถใชจายงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรไดตามแผน
และเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 
  (3) รายจายลงทุน มีเงินคงเหลือ คิดเปนรอยละ 1.49 งบประมาณรายจายลงทุนของโครงการ  
แตจะมีงบประมาณท่ีอยูระหวางดำเนินการถึงรอยละ 52.68 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโครงการสวนใหญ ยังไม
สามารถดำเนินการเบิกจายเงินไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากบางโครงการยังอยูในข้ันตอนการ
จัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงลาชากวาแผนท่ีกำหนด ผูรับผิดชอบโครงการอาจตองศึกษาและติดตามการจัดซ้ือจัดจางอยาง
ใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเวลาท่ีกำหนด 
 
 
  5.1.2 ประสิทธิผล 
 
  จากขอมูลผลการดำเนินงานโครงการประจำป พ.ศ. 2565 พบวา  
  (1) โครงการสวนใหญสามารถดำเนินการไดเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ถึงแมบางกิจกรรม
จะลาชากวาแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงก็สามารถเรงรัดดำเนินการตามแผนได แตอาจจะติดขัดในข้ันตอนของการ
จัดซ้ือจัดจางในบางโครงการท่ียังไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดอยางชัดเจน เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์สวนใหญอยูระดับผลผลิต 
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  (3) การกำหนดตัวชี้วัดสวนใหญเปนเชิงปริมาณ ซ่ึงไมสามารถสะทอนความสำเร็จในเชิงการใช
ประโยชนจากกิจกรรมได เชน ตัวชี้วัดการนับจำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม หรือการนับจำนวนผูเขารวมกิจกรรม 
  (4) การกำหนดกิจกรรมบางกิจกรรมมีลักษณะท่ีกวางเกินไป ทำใหไมสามารถเขาใจ
วัตถุประสงคหรือวิธีการดำเนินการได หรือมีลักษณะท่ีแคบเกินไป ทำใหขาดความยืดหยุนในการดำเนินงาน 
รวมท้ังการกำหนดกิจกรรมท่ีเปนลักษณะข้ันตอนการดำเนินงาน ทำใหการวัดผลผลิตของกิจกรรมไมสะทอน
ถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  (5) บางกิจกรรมไมมีกำหนดการดำเนินงานท่ีชัดเจน หรือมีความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถ
ดำเนินการไดสูง ผูรับผิดชอบโครงการควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานสำรอง เพื่อเปนทางเลือกใน
การตัดสินใจไมใหกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซ่ึงจะไมทำใหการดำเนินการและการใชจายงบประมาณมี
ความลาชา หรือตองเรงดำเนินการในไตรมาสท่ี 4 
  (6) บางกิจกรรมมีการดำเนินการและการใชจายงบประมาณไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  
 
 
  5.1.3 ปญหา - อุปสรรคจากการติดตามการดำเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบปญหา - อุปสรรคใน
การติดตามผล ดังนี้ 
 1) ปญหา - อุปสรรคจากการตดิตามการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 

1. การกำหนดตัวชี้วัดบางหนวยงานไมให 
ความรวมมือในการตรวจสอบคำนิยามและสูตรใน
การคำนวณ ทำใหมีปญหาในการติดตาม
ประเมินผล 

ขอให ผอ. แตละสำนัก/กอง เปนผูอนุมัติตัวชี้วัดใน
ภาพรวมของสำนัก/กอง และมอบหมายผูรายงานผลท่ี
ชัดเจน มีการศึกษาสรางความเขาใจในคำนิยาม สูตร
คำนวณ และวิธีการจัดเก็บ 

2. ตัวชี้วัดบางเรื่องตั้งเปาหมายไวต่ำและไมทาทาย ขอใหนำผลการดำเนินงานในไตรมาสท่ี 4 มาเปรียบเทียบ
กับแผนการดำเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนด
ตัวชี้วัดในปตอไป 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานไมตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด  

ขอใหรวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จกอนสิ้นเดือน  
หากตัวชี้วัดใดอยูระหวางดำเนินการในชวงระยะเวลาท่ี
จะรายงาน ขอใหนำไปรายงานในเดือนถัดไป 

4. การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด  สวนใหญ
ไมมีการรวบรวมผลการดำเนินงานในภาพรวมของ
สำนัก/กอง กอนสงให กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร สวนมากจะจัดสง
เปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

ขอให ผอ. กอง/กลุม รวบรวมขอมูล และสงผล 
การดำเนินงานมายัง กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ในภาพรวมของ  
กอง/กลุม โดยใหฝายบริหารแตละกอง/กลุม  
เปนผูรวบรวมและตรวจสอบกอนสง 

5. การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด หนวยงาน
ไมแนบรายละเอียดผลการดำเนินงานแตละ
กิจกรรมยอย 

ขอใหผูท่ีรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด ใสรายละเอียด
ผลการดำเนินงานมาดวย พรอมแนบไฟล word, 
Excel มายัง กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบาย
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ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 

และแผนยุทธศาสตร เพ่ือจะนำผลการดำเนินงานไป
รายงานผลใหหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป 

6. ตัวชี้วัดไมเปนไปตามแผนการดำเนินงาน แตไมมี
การชี้แจงเหตุผล 

การดำเนินงานตัวชี้วัดท่ีไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว 
ขอใหอธิบายเหตุผลใหชัดเจน 

 
 
 
 2) ปญหา - อุปสรรคจากการติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 

1. หนวยงานไมรายงานผลรอยละความกาวหนา
หรือรายงานไมสอดคลองกับแผนการดำเนินงาน  
และกรณีท่ีมีการปรับแผน แตไมแจงเปลี่ยนแปลง
รอยละความกาวหนา ทำใหการติดตามและ
ประเมินผลไมสามารถติดตามเรงรัดการดำเนินงาน
ตามแผนท่ีไดปรับเปลี่ยนไปได 

ผูรับผิดชอบโครงการควรทำความเขาใจในการวางแผน 
การคำนวณรอยละความกาวหนา และหนวยงานควร
ยึดตามแผนการดำเนินงานในการรายงานผล  
และหากมีการปรบัแผนตองแกไขแผนรอยละ
ความกาวหนาทุกครั้ง 

2. หนวยงานรายงานผลสถานการณดำเนินงาน 
ไมชัดเจน และไมสอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธ
ของกิจกรรม 

หนวยงานควรปรับรายงานผลใหถูกตอง และ
สอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธของกิจกรรม 

3. หนวยงานรายงานผลลาชาไมเปนไปตาม
กำหนดการท่ีประกาศแจง และรอใหมีอีเมลไปยัง
ผูรับผิดชอบโครงการ 

เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกสิ้นเดือน จึงขอใหนำสงขอมูลการ
รายงานผลถึง กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร ภายในวันสิ้นเดือน และ 1 สัปดาห 
กอนถึงวันสิ้นเดือน ในกรณีท่ีเปนเดือนสุดทายของแต
ละไตรมาส โดยไมตองรออีเมลจาก กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

4. การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในโครงการ 
ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีไมชัดเจน 
ทำใหการติดตามผลและการสรุปผลยังไมสะทอน
ภาพรวมโครงการ 

ควรมีการประชุมหารือในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายโครงการใหความชัดเจนในระหวาง 
การเขียนโครงการฉบับสมบูรณภายหลังจาก
งบประมาณผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
แลว เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการและ กองยุทธศาสตร
และแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร  
มีความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน 

5. ไมสามารถกำกับติดตามโครงการท่ีมี 
การบูรณาการได 

โครงการท่ีมีการบูรณาการ ควรมีการกำหนดหัวหนา
โครงการท่ีชัดเจน เพ่ือใหมีกำกับติดตามและ 
การบริหารงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 



 

50 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2 ขอเสนอแนะ 
  
  จากผลการวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ 
สามารถจัดทำขอเสนอแนะใน 3 มิติ ไดดังนี้ 
 
  5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
  การบริหารจัดการของผูบริหารเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหการดำเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูบริหารควรมีการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) กำหนดเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ และตัวชี้วัดท่ีชัดเจนในการดำเนินงานโครงการและ
ตัวชี้วัด เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ระดับกอง/กลุม สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการภายใตแผนยุทธศาสตรของ ปส. 
  (2) ทบทวนการดำเนินงานในปท่ีผานมา เพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการ 
และตัวชี้วัดในปถัดไป รวมท้ังการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งมีปจจัยมาจากการพิจารณาผลการใชจาย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานในปท่ีผานมา 
  (3) ผูบริหารควรมีการหารือระดับนโยบายรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีตองบูรณาการงานรวมกัน 
ท้ังในสวนของแผนการดำเนินงานและการกำหนดตัวชี้วัดท่ีวาสามารถวัดรวมไดหรือไม จะตองมีการกำหนดคำนิยาม
และการวัดใหเหมาะสมกับโครงการของ ปส. รวมท้ังหารือเพ่ือรวมกันแกไขปญหา ลดข้ันตอนการดำเนินงาน
ระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  (4) ผูบริหารควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพ่ือใหการดำเนินงาน
โครงการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 
  (5) มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินงานและผูประสานงานอยางชัดเจน เพ่ือใหการบริหาร
และติดตามผลการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (6) การกำหนดคำนิยามของตัวชี้วัดรวมกัน ท้ัง ผอ. กอง ผูรับผิดชอบโครงการ และ กยผ. ให
สามารถดำเนินการไดสอดคลองกับสภาพปจจุบัน โดยตองมีการแจงใหบุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ 
  (7) ผูบริหารควรใหความสำคัญในการเรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผูรับผิดชอบ
การดำเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด นำไปสูการบรรลุเปาหมายหลักของหนวยงาน 
 
  5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน 
  ผูปฏิบัติงานเปนบทบาทหลักท่ีสำคัญในการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตั้งแตข้ันตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข โดยผูปฏิบัติงาน
ควรมีการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) ควรมีการเขียนขอเสนอโครงการ (Concept Note) ท่ีชัดเจน มีการระบุผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ (Outcome) ท่ีชัดเจน รวมท้ังผลกระทบตอประเทศ (Impact) ซึ่งโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 
ควรมีการทำรายงานสรุปผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 
  (2) โครงการวิจัย ควรมีการพิจารณาถึงหนวยงานท่ีจะนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 
  (3) ทำความเขาใจนโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการวางแผน 
การดำเนินการและการใชจายงบประมาณท่ีเหมาะสม และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มีการกำหนดใหหนวยงานของรัฐดำเนินการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบท่ีกำหนด โดยมีกลุม
ตรวจสอบภายในเปนผูกำกับดูแลตรวจสอบ และรายงานผูบังคับบัญชา ดังนั้น ผูรับผิดชอบโครงการควรเรงรัด
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ดำเนินการตามระเบียบ แตเนื่องจาก บุคลากร ปส. สวนใหญเปนนักวิทยาศาสตร จึงควรปรึกษากับเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามระเบียบถูกตองตามกระบวนการ 
  (4) มีการสำรวจราคาท่ีแทจริงของครุภัณฑ เพ่ือใหมีการของบประมาณท่ีสอดคลองกับการใชจาย
งบประมาณท่ีแทจริง   
  (5) มีการปรับปรุงการกำหนดตัวชี้วัด ใหมีลักษณะเปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือวัดความสำเร็จ
ในการใชประโยชนจากกิจกรรม 
  (6) มีการกำหนดแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเปน Milestone กระจายในแตละเดือน หรือ
รายไตรมาส และตัวชี้วัดท่ีมีลักษณะเปนการวัดรอยละความสำเร็จตามแผน ควรมีการกำหนดใหชัดเจนวา 
แผนการดำเนินงานเปนอยางไร เพ่ือใหสามารถใชในการติดตามผลได 
  (7) ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดำเนินงานสูงกวาแผนจำนวนมาก เชน ตัวชี้วัดเรื่องการถายทอดความรู  
และเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรืออบรมตางๆ ควรกำหนดท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เชน มีการทดสอบกอนและหลังการเขารับการอบรม และการกำหนดตัวชี้วัดเรื่องจำนวนคนผูเขารวม
กิจกรรมเปนการใหความสำคัญตอบโจทยเรื่องของการสรางความตระหนัก การสรางจิตสำนึก และการลงทุนนอย
แตไดผูเขารวมกิจกรรมจำนวนมาก ซ่ึงในเรื่องการฝกอบรมและการประชาสัมพันธ กยผ. ควรกำหนดตัวชี้วัด
ใหเหมาะสม 
  (8) มีการทบทวนการกำหนดกิจกรรมของโครงการใหสะทอนผลสัมฤทธิ์ ท่ีตองการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 
  (9) มีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดำเนินการ และจัดทำแผนสำรองในการดำเนินงานตาม
ความเสี่ยงท่ีคาดการณไว 
  (10) เม่ือมีกิจกรรมเรงดวนท่ีตองดำเนินการเพ่ิมเติม ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
ควรมีการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ รวมท้ังกำหนดผลผลิตและตัวชี้วัดใหม 
แตถากิจกรรมไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ควรขออนุมัติงบประมาณจากสวนกลาง เพ่ือไมให
กระทบตอการดำเนินงานของโครงการ 
  (11) โครงการตอเนื่อง แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารแตละกองควรบริหาร
งบประมาณภายในกลุม/กอง เพ่ือใชในกิจกรรมท่ีไมไดรับงบประมาณแตสามารถดำเนินการได 
  (12) รายงานผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด พรอมปญหา - อุปสรรคใหผูบริหารทราบ
เปนระยะ เพ่ือรวมกันหาทางแกไขใหการดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 
 
  5.2.3 ขอเสนอแนะตอกองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร มีบทบาทสำคัญในการรวบรวม
ขอมูล และวางแผน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดใหเปนไปตามนโยบาย
ผูบริหาร แผนยุทธศาสตร ปส. และแผนปฏิบัติราชการประจำปของ ปส. ดังนั้น กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
ควรมีการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) เผยแพรและสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 
และตัวชี้วัดใหทุกหนวยงานใน ปส. เพ่ือใหสามารถกำหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับเปาหมายหลัก
ของหนวยงานได 
  (2) สรางความรู ความเขาใจในการเขียนโครงการ การกำหนดผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ 
รวมถึงตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีเหมาะสม 
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สวนท่ี 6 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังการรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูที่ เกี่ยวของ กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน เพ่ือให
การดำเนินโครงการและตัวชี้วัดเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายและ
วิสัยทัศนของ ปส. โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 

6.1 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายในหนวยรับ
งบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงบประมาณกำหนด และใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่องและเปดเผยตอสาธารณชน 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร จึงไดกำหนดระบบการติดตามและ
ประเมิน ดังนี้ 
 6.1.1 การติดตามและประเมินผลระหวางการใชจายงบประมาณของ ปส. กำหนดไว ดังนี้ 
 6.1.1.1 ใหหนวยงานในสังกัด ปส. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การดำเนินงาน
โครงการตามแบบฟอรมที่ทาง กยผ. กำหนด ทุกสิ้นเดือนและนำสงขอมูลผานชองทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดำเนินงาน ปญหา - อุปสรรคท่ีทำใหการดำเนินงานลาชา และนำมาใชในการ
ปรับแผนการดำเนินงาน  
 6.1.1.2 ให สลก. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและสถานะการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน 
ให กยผ. ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 
 6.1.1.3 ใหมีการประชุมคณะทำงานเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ... เปนรายไตรมาส  
 6.1.2 เมื่อสิ้นปงบประมาณกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 
โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบปกับวัตถุประสงคที่กำหนดไว และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปเสนอตอผูบริหาร เพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงคในการดำเนินงาน 
ตลอดจนทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 

6.2 วิธีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและตัวช้ีวัด 
 การรายงานผลการดำเนินโครงการและตัวชี้วัด จะมีการติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน 
(ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ซึ่งจากปญหาและอุปสรรคการติดตามผลการดำเนินงานในปที่ผานมา 
หนวยงานควรมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการรายงานผลที่ชัดเจนและแตงตั้งผูประสานงานกอง 
เปนผูตรวจสอบและประสานงานรายงานในภาพรวมของกอง 
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 6.2.1 รายงานความกาวหนาโครงการและตัวช้ีวัด 
 

 6.2.1.1 การรายงานผลโครงการ  
 ผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มีคำอธิบาย ดังนี้ 

1) ผลความกาวหนาของการดำเนินงานของโครงการ : ระบุสถานะความกาวหนาของ
โครงการ เม่ือเทียบกับแผนท่ีกำหนดไว เปนรอยละแบบสะสม  

2) กิจกรรม : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2566 
3) น้ำหนัก (รอยละ) : ระดับความสำคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมคาน้ำหนักทุกกิจกรรม

ของโครงการตองมีคาเทากับ รอยละ 100  
4) ตัวชี ้วัดกิจกรรม : ขอมูลบงชี้ความสำเร็จที ่สามารถวัดไดของกิจกรรม พรอม

กำหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด ซ่ึงตองสอดคลองกับผลลัพธของกิจกรรม 
5) ผลลัพธของกิจกรรม : เปาหมายของกิจกรรมหรือผลลัพธที ่ไดรับจากการดำเนิน

กิจกรรม 
6) สถานะการดำเนินงาน : ผลผลิตท่ีไดจากการดำเนินกิจกรรม 

6.1) ระยะเวลาตามแผน : ระยะเวลาท่ีจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
6.2) ปฏิบัติจริง :  

(1) สถานะ/ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดำเนินกิจกรรมท่ีชัดเจนและสอดคลองกับ
เปาหมาย/ผลลัพธของกิจกรรม (เชน ระบุชื่อ สถานที่ วันที่จัด จำนวนผูเขารวม หากเปนงบลงทุนใหระบุสถานะ
ตามข้ันตอนพัสดุ) ใหรายงานตอกันทุกเดือน (แบบสะสม) 

(2) สถานะการจัดซื้อจัดจางงบลงทุน โดยกำหนดใหกลุมบริหารงานพัสดุ 
(กพด.) รายงานสถานะความกาวหนาและกำหนดการตามกระบวนการพัสดุ และใหผูรับผิดชอบโครงการ
รายงานปญหา - อุปสรรค และแนวทางการแกไขสงกองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ทุกเดือน  

7) ผลการเบิกจายงบประมาณ  
7.1) ตามแผน : จำนวนเงินท่ีกำหนดไวตามแผนปฏิบัติราชการ 
7.2) เบิกจาย : จำนวนเงินที่มีการเบิกจายจริงจากระบบ Government Fiscal 

Management Information System โดยกลุมบริหารงานคลัง (กบค.) จัดทำรายงานสง กยผ. ทุกเดือน 
8) ปญหาและอุปสรรค/การดำเนินการแกไข : ปญหาที่เกิดขึ้นที่ทำใหไมสามารถ

ดำเนินกิจกรรมไดตามแผน และการแกไขของผูดำเนินกิจกรรม 
 

  6.2.1.2 การรายงานผลตัวช้ีวัด  
 ผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ปส. พรอมรายละเอียดตามคำนิยามในเอกสารรายละเอียด
ตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบไปดวย 
 1) รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 
 2) ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน  
 3)  ระบุปญหาอุปสรรค 
 4)  แนบไฟลท่ีเก่ียวของ 
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  6.2.1.3 การรายงานเสนอตอผูบริหาร กระทรวง เจาภาพบูรณาการ และสำนักงบประมาณ 
 1) การรายงานเสนอตอผูบริหาร 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุ มนโยบายและแผนยุทธศาสตร รวบรวมผลการ
ดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดจากผูรับผิดชอบโครงการ ผูรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เจาหนาท่ี 
กบค. และเจาหนาที่ กพด. และสรุปผลรายงานตอผู บริหารรายเดือน และคณะทำงานเรงรัดการใชจาย
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส และเผยแพรรายงานที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร ปส. ข้ึนเว็บไซตสำนักงานเพ่ือเปนการเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 2) การรายงานเสนอตอกระทรวง เจาภาพบูรณาการ 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุ มนโยบายและแผนยุทธศาสตร รวบรวมและสรุป
รายงานตามแบบฟอรมท่ีกระทรวงและเจาภาพบูรณาการกำหนดเปนรายไตรมาส 
 3) การรายงานเสนอตอสำนักงบประมาณ 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร รวบรวมและรายงานผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดผานทางระบบฐานขอมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB-EVMIS) 
รายไตรมาส 
 

 6.2.2 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการเม่ือส้ินปงบประมาณ 
 เมื ่อสิ ้นสุดปงบประมาณ ใหผู ร ับผิดชอบโครงการรายงานผลสัมฤทธิ ์ประจำปที ่แสดงถึง
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายที่เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค
โครงการ เชื่อมโยงนโยบายหรอืเปาหมายของหนวยงาน กระทรวง และรัฐบาล โดยมีผลผลิต ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
รวมทั ้งผลลัพธที ่ไดรับเมื ่อสิ ้นสุดโครงการ จัดสง กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุ มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ภายในวันสิ้นปงบประมาณ    
 สำหรับโครงการที ่ส ิ ้นส ุด ใหผ ู ร ับผิดชอบจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ง. เสนอผูบริหาร ปส. ภายใน 45 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ และให 
กนผ. รวบรวมนำเผยแพรข้ึนเว็บไซตสำนักงาน 
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หนวยงานภายในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันตแิละอักษรยอ 
 

สำนักงานเลขานุการกรม         สลก. 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี       กตส. 
กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี        กอญ. 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน        กยผ. 
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย     กพม. 
กลุมตรวจสอบภายใน         กตน. 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร         กพร. 
กลุมกฎหมาย          กกม. 
ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค        ปสภ. 
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คณะผูจัดทำ 

 

 ทีป่รึกษา  
 
 1. นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 2. นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 3. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 4. นางสาวธนวรรณ แจมสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู 
 
 
 

 คณะผูจัดทำ  
 
 1. นายกฤษฎา ถ่ินทับปุด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 2. นางสาวสายสุรีย ปกกะทานัง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 3. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 4. นายนิรันดร บัวแยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 5. นางสาวฐิติมา แยมรัศมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 6. นางสาวณิชารีย เกิดแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 7. นางสาวมารีรักษ บุตรสุทธิวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 8. นายปราลม จาดโห เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 9. นางสาวสุพัฒศร แกวมงคล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 10. นางสาวจันทิมา แสงเนตร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 11. นางสาวนันทนัช ดรุณพงศ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
 12. นายนพพระคุณ คชบาง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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 เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท 0-2596-7600 ตอ 4107- 4110 
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