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สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจในการ
เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์รวมทั้งการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนของการนำแผนยุทธศาสตร์ 
ไปปฏิบัติ ตลอดจนทำให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน (กยผ.) กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  (กนผ.) เป็นผู้ร ับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงาน จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น      

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (กนผ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน 

การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
และบุคลากรภายใน ปส. เพ่ือรับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำ

แผนผฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

(กยผ.กนผ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และผล 

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของ ปส. รวมทั้งทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลประกอบ 

การตัดสินใจของผู้บริหารในการเร่งรัด ผลักดัน สนับสนุนโครงการที่เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม

หรือหมดความจำเป็น นำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานของ ปส. จึงได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดใน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายและแผนปฏิบัติ

ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี โดยมีตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 

รวมทั้งสิ้น 57 ตัวชี้วัด และมีโครงการ จำนวน 20 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 443,524,400 บาท 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จากการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด รวม สูงกว่าแผน เป็นไปตามแผน ต่ำกว่าแผน 

ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง 10 8 2 - 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 27 15 4 8 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 20 4 7 9 

รวม 57 27 13 17 

 ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด และ

เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า 

ข



 

 

 1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการให้บริการ

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

 2) ตัวชี ้ว ัดที ่สูงกว่าแผนเป็นตัวชี ้ว ัดเชิงปริมาณที่นับจำนวนผลิต (จำนวนขอบข่าย/จำนวนระบบ/ 

จำนวนเรื่อง/จำนวนคน) ซึ่งมีการตั้งค่าเป้าหมายที่ต่ำเกินกว่าการดำเนินการจริง จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมาย

ให้มีจำนวนสูงขึ้น โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

 และมีจำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย รวม 17 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด 

พบว่า 

 1) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง 

เนื่องจากมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการแก้ไขสัญญาใหม่ จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จ 22 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 21 

ตุลาคม 2564 จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วย 

 2) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายบางส่วน เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภทการประชุม 

อบรม สัมมนา การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ซึ่ง ปส. ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วย 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส.  

 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 443,524,400 บาท โดยมีผลใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเทียบกับ

แผนรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นสัดส่วน ได้ดังนี้ 

หน่วย : ร้อยละ 
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 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

   แผนรายจ่ายประจำ 29.27 50.00 83.91 100.00 

  ผลรายจ่ายประจำ 18.91 42.77 66.56 92.24 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน + คงเหลือ 6.10 

  ⚫ แผนรายจ่ายลงทุน 8.19 64.18 89.17 100.00 

  ผลรายจ่ายลงทุน 14.12 21.62 37.33 69.92 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน + คงเหลือ 31.85 

   แผนรายจ่ายภาพรวม 19.07 56.85 86.45 100.00 

  ผลรายจ่ายภาพรวม 16.60 32.54 52.42 81.44 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน + คงเหลือ 18.55 

 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ปส. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 361,220,380 บาท จากงบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 443,524,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.44 โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ จำนวน 

211,228,413 บาท จากงบรายจ่ายประจำทั ้งหมด 229,004,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.24 และเป็นการเบิกจ่าย 

งบรายจ่ายลงทุน จำนวน 149,991,967 บาท จากงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 214,519,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.92  

ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณนั้น ปส. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย มาใช้ในการดำเนินการ 

ที่จำเป็นแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ รวมถึงได้มีการผูกพันหรือมีการจองงบประมาณรายจ่ายบางส่วนไว้ ซึ่งหากนำผล 

การเบิกจ่ายงบประมาณ มาคิดรวมกับยอดงบประมาณที่มีการจองไว้นั้น จะทำให้ ปส. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใน

ภาพรวม 429,497,070 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.84 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ ปส. ได้รับจัดสรรทั้งหมด 

  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส.  

 ปส. มีโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ได้รับงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จำนวน 233,038,800 บาท โดย

แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 18,519,300 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 214,519,500 บาท ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 
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 จากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพและตารางสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ปส. ได้รับจัดสรร

งบประมาณโครงการในภาพรวมทั ้งหมด 233 ,038,800 บาท ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่าย

งบประมาณแล้ว 157,517,123 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.59 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และอยู่ในระหว่าง

การดำเนินงาน 61,422,463 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.36 ของงบประมาณโครงการทั้ งหมด และมีงบประมาณ

โครงการคงเหลือ 8,168,492 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด 

 โดยรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีการก่อหนี้ผูกพันและกันเงิน

เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว จำนวน 105 รายการ วงเงิน 68,276,690.50 บาท  
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ดำเนินงาน 

% อยู่
ระหว่าง

ดำเนินงาน 
คงเหลือ % คงเหลือ 

รายจ่าย
ประจำ 

18,519,300 -3,910,076 9,186,980 49.61 
ของรายจ่าย

ประจำ 

2,537,533 13.70 
ของรายจ่าย

ประจำ 

3,154,710 17.03 
ของรายจ่าย

ประจำ  

รายจ่าย
ลงทุน 

214,519,500 -2,290,645 148,330,143 69.15 
ของรายจ่าย

ลงทุน 

58,884,930 27.45 
ของรายจ่าย

ลงทุน 

5,013,782 2.34 
ของรายจ่ายลงทุน  

รวม 233,038,800 -6,200,721 157,517,123 67.59 
ของ

งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด 

61,422,463 26.36 
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด 

8,168,492 3.51 
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด  
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 เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายโครงการ 

พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน โดยโครงการที่มีทั้งผลการดำเนินงานและผล

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 28 โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 57.14 สาเหตุโดยสรุปมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ 

ปส. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นการประชุม อบรม สัมมนา การสร้างความตระหนัก

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการพบปะ หรือมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวน

มาก การเดินทางไปต่างประเทศ การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงานในประเทศ รวมถึงไม่สามารถเดินทาง

ข้ามจังหวัดเพื่อเก็บตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม หรือกำกับดูแลสถานการประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีได้ นอกจากนี้

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องชะลอการดำเนินงานให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 

 

ผลการวิเคราะห์จากผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส. 

 จากการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี ้วัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพ 

 จากข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ต้องมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 (ตามข้อมูลในตารางในบทที่ 3 นั้น อนุโลม 

ให้โครงการที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน)  

จึงเห็นได้ว่า โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่าย 

 ประสิทธิผล 

 จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่า 

 1) โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 และ

ผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่าย 

ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

 2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์

ส่วนใหญ่อยู่ระดับผลผลิต 

 3) การกำหนดตัวชี ้ว ัดของผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ซึ ่งไม่สามารถสะท้อนความสำเร็จในเชิง  

การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมได้ เช่น ตัวชี้วัดการนับจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือการนับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ฉ



 

 

 4) บางกิจกรรมไม่มีกำหนดการดำเนินงานที่ช ัดเจน หรือมีความเสี ่ยงสูงที ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานสำรอง เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจไม่ให้กระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ ซึ่งจะไม่ทำให้การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้า หรือต้องเร่งดำเนินการในไตรมาสที่ 4 

 5) บางกิจกรรมมีการกำหนดแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้โครงการ

สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ โดยที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด หรือใช้จ่ายงบประมาณในจำนวนไม่มาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ 

สามารถจัดทำข้อเสนอแนะใน 3 มิติ ได้ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร ผู้บริหารควรมีส่วนรว่มในการวางแผนการดำเนนิงานโครงการ สื่อสารและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และผู้ประสานอย่างชดัเจน 
ตลอดจนเร่งรัด ติดตามและแก้ไขปัญหา นำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่
กำหนด เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน ควรเขียนโครงการให้ชัดเจน ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบให้ชัดเจน และ
พิจารณาถึงหน่วยงานที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้ 

ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ 

เผยแพร่และสร้างความเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ 
ในการเขียนโครงการที ่เหมาะสม รวมทั ้งออกแบบระบบติดตามผลการ
ดำเนินงานที่ง่ายต่อการรายงานผล และการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในอนาคต 

 จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งการรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง กยผ.กนผ. จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลขึ้น 

เพื่อให้การดำเนินโครงการและตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย 

และวิสัยทัศน์ของ ปส. โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

ช



 

 

 

การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่าย
งบประมาณของ ปส. 

การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

1. หน่วยงานในสังกัด ปส. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
และตัวชี้วัดก่อน 5 วันสุดท้ายของแต่ละเดือน (หรือ 10 วัน
สุดท้ายก่อนสิ ้นเดือน ในเดือนที ่เป็นเดือนสุดท้ายของ 
แต่ละไตรมาส) ตามแบบฟอร์มที ่  กยผ.กนผ. กำหนด  
และนำส่งข ้อมูลผ ่านช ่องทางอิ เล ็กทรอน ิกส ์ท ี ่ทาง  
กยผ.กนผ. กำหนด 
2. ให้สำนักเลขานุการกรม (สลก.) รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนให้ 
กยผ. ภายในก่อนสิ้นเดือน 
3. ให้มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ เป็นรายไตรมาส 
หรือตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที ่เก ิดขึ ้นใน
ช่วงเวลานั้น 

1. จัดทำรายงานความก้าวหน้าเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบปีกับวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จและการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
2. เมื ่อโครงการสิ ้นสุด ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) เสนอผู้บริหาร ปส. ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ กยผ.กนผ. รวบรวมนำเผยแพร่
ขึ้นเว็บไซต์ ปส. 
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บทท่ี 1 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 

1.1 สรุปงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปี พ.ศ. 2564 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 443,524,400 บาท แบ่งเป็นแผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม จำนวน 120,309,600 บาท  แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 

116,463,900 บาท  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

จำนวน 19,298,700 บาท แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

จำนวน 145,976,800 บาท และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

จำนวน 41,475,400 บาท 

ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณของผลผลิต/โครงการของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. 2564 
รวมทั้งสิ้น 443.5244 

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

120.3096 

      กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน 
      นิวเคลียร์และรังสี 

120.3096 

แผนงานพื้นฐาน 116.4639 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 116.4639 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. 2564 
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

38.1127 

      กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 14.2956 
      กิจกรรม : สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 10.7933 
      กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 13.0238 
ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 
75.4262 

      กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ 
      ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

10.8443 

      กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 64.5819 
ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และรังสี 2.9250 
      กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน     
      นิวเคลียร์และรังสี 

1.6200 

      กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
      และรังสี 

1.3050 

แผนงานยุทธศาสตร์ 206.7509 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ 

19.2987 

โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 19.2987 
      กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 19.2987 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 145.9768 
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 141.8851 
      กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 141.8851 
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 4.0917 
      กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 4.0917 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

พ.ร.บ. จัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. 2564 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 41.4754 
โครงการเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการ
กระทำผิดตามกฎหมาย  

41.4754 

      กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 41.4754 
รวมทั้งสิ้น 443.5244 

 

1.2 สรุปงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโครงการ สกสว. ประจำปี พ.ศ. 2564 

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ สกสว. 8 โครงการ งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จำนวน 12,974,600.00 บาท  

ตารางท่ี 2 สรุปงบประมาณ โครงการ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ กอง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ (บาท) 
1. โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 

กพม. 509,400 

2. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของ NORM เพ่ือ
การบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 

กพม. 5,468,500 

3. โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ 

กตส. 1,000,000 

4. โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนความม่ันคงปลอดภัยของ
ประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

กพม. 450,000 

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์
ด้านการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

กอญ. 866,100 
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1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที ่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ

ให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ของ ปส. ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช

พลังงานนิวเคลียร 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสู่ Smart OAP 
 

โครงการ กอง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ (บาท) 
6. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

กอญ. 1,460,700 

7. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

กพม. 2,219,900 

8. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการตรวจวัด
และการประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 

กพม. 1,000,000 



ข้อมูล ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(6+1)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและ
ย่ังยืน

เป้าหมายแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12

เป้าหมายท่ี 6 แผนงานด้าน
ความม่ันคง มีการบูรณาการ

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายท่ี 1 เพ่ิมความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศ

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

ตัวช้ีวัด 6.1 จ านวนแผนงาน
ด้านความม่ันคงท่ีสอดคล้อง

กับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เพ่ิมเป็น 55 : 

25 : 20

นโยบายรัฐบาล

นโยบายหลักท่ี 2 การสร้าง
ความม่ันคงและความ

ปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ

ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง

ประเด็นยุทธศาสตร์จัดสรร
1.1 การเสริมสร้างความม่ันคง

ของประเทศ

2.9 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นแผนแม่บท 1. ความม่ันคง

เป้าหมายแผนแม่บท

1. ประเทศชาติมีความม่ันคงใน
ทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท
1. ดัชนีสันติภาพโลก ปี 61 – 65

 อันดับ 1 ใน 75 ของโลก

ความเช่ือมโยงงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน

1. การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ ปี
 61-65 1 ใน 30

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 24. อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน

(ไม่มีตัวช้ีวัด เน่ืองจากเป็นเป้าหมาย อ่ืนๆ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.8 การส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 2.10 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวช้ีวัด 2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30

นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
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แผนงาน/แผนงานรอง/
แนวทางย่อย

1.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.16 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน)

นโยบายจัดสรร
งบประมาณ

1.1.12 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการพัฒนา

ปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการ

บริหารจัดการ รวมถึงแผนการปฏิบัติ

ท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

 และพร้อมรองรับภัยทุกประเภท

ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างความ

ร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน

ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศให้มี

ประสิทธิภาพชัดเจน เป็นรูปธรรม

รวมท้ังพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและ

กระบวนการท่ีเก่ียวข้องให้มีความทันสมัย

สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง

2.9.1
สนับสนุนการด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.11.1
สนับสนุนภารกิจ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(บุคลากรภาครัฐ)

แผนนิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน

นิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ระเบียบวาระ 6 ด้าน สร้างเสริมความม่ันคงของมนุษย์
ปฏิรูประบบ อววน. ให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคม

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 
อว.

บูรณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง 
อว. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้

เป็นผู้น าในการขับเคล่ือนและ
พัฒนาประเทศ สร้างความ

เปล่ียนแปลงและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

สร้างบุคลากรและพัฒนา
องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ให้มีศักยภาพและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน

เผยแพร่องค์ความรู้ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ไปสู่ประชาชนเพ่ือ
วางรากฐานและยกระดับ

ระบบนิเวศงานวิจัย

สร้างบุคลากรและพัฒนา
องค์ความรู้ให้มีศักยภาพและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน

แพลตฟอร์ม ยุทธศาสตร์
 ออวน.

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลด

ความเหล่ือมล้ า

การปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ อว.
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และ

เศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.

4. การบริหารจัดการและ
การปฏิรูประบบการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

1.1 ก าลังคนมีขีด
ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.2 การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐาน เปิด
โอกาสในการเข้าถึงท่ี

หลากหลาย

4.1 กระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม มีระบบจัดการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และคุ้มค่าต่อ

การลงทุนในการจัด
การศึกษา และการวิจัย 
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิรูประบบ อววน. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมยกระดับอุตสาหกรรมและวางรากฐานเพ่ืออนาคตด้วย อววน.

น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สนับสนุนการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

บูรณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง อว. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้น าในการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ สร้างความเปล่ียนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.13 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

2.15 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.8.6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์
มาตรฐาน เคร่ืองมือด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน 
ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็นท่ี 2.1 - 2.8

2. การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศ
การวิจัย

4. การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1. การผลิตก าลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา

2.2 การขับเคล่ือนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 และพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือนวัตกรรม

4.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีระบบจัดการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษา และการวิจัย เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

พลิกโฉมการอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนให้ตอบโจทย์
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

6



ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

31.ร้อยละความสาเร็จในการ
เตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม

ทางนิวเคลียร์และรังสี

2. จ านวนบุคลากรท่ีท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

5. จ านวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน

รูปแบบ Lifelong Learning
7. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการสร้างความตระหนัก

ด้าน วทน. ของประเทศ

12. อันดับรวมของ
ความสามารถการแข่งขัน

ด้าน Scientific 
Infrastructure ของ

ประเทศตามการจัดอันดับ
ของ IMD (ไม่ต้องรายงาน)

ผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ ปส.

1. การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตาม

มาตรฐานสากล

1. การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านก ากับ
ดูแลตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ปส.
1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการ

ก ากับดูแลความปลอดภัย

3.2 พัฒนาคุณภาพด้านการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

 และพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านมาตรวิทยาทางรังสี

3.1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านมาตรวิทยา

1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
ด้านการก ากับดูแลฯ และเสริมสร้างการ

บังคับใช้กฏหมาย

4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์

4.2 พัฒนาศักยภาพการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

ภูมิภาคอาเซียน

1.2 พัฒนาระบบมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัย

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

พัฒนาระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศ
ได้มาตรฐาน

การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือให้
บริการด้านภาคการผลิต สังคม และ

ชุมชน

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

แผนงานรองบุคลากร
ภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพ

การเตรียมความพร้อมตรวจจับ
และตอบโต้เหตุความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(ร้อยละ)

จ านวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการท่ี
ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

(ขอบข่าย)

จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี (อาคาร)

ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ)

ผลผลิต/โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพความ
ม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ

รังสีของประเทศ

โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ (4.0917 ลบ.)

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (141.8851 ลบ.)

โครงการเพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันการ
กระท าผิดตามกฎหมาย (41.4754 ลบ.)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (120.3096 
ลบ.)

ตัวช้ีวัดผลผลิต

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนระดับชาติในการตรวจจับ
เหตุความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

จ านวนระบบวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีท่ีพัฒนาสู่ระดับ

ปฐมภูมิ (ระบบ)

ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี 

(ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนท่ีก าหนด 
(ร้อยละ)

กิจรรม
ความม่ันคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสี

ของประเทศ

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน
 และมาตรการเพ่ือการ

บริหารจัดการด้านนิวเคลียร์
และรังสี

สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และ

รังสี

ก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

สนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี

เฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์

และรังสี

เสริมสร้างขีดความสามารถ
บุคลากรด้านความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี

ส่งเสริมความตระหนักและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

พัฒนาศักยภาพด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย

จากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

15. จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ

18. จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ

24. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน

27. จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล

36 . ร้อยละการน าแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ
37. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อว.

ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแลให้ไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน ส่ิงแวดล้อม และความม่ันคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 1. การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านก ากับดูแลทาง

นิวเคลียร์

1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัย

จ านวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์

และรังสีท่ีได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ  (เร่ือง)

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน
ให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด (ร้อยละ)

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชน
และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการ แผน และนโยบายด้านการก ากับ

 ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 (ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

(ร้อยละ)

ร้อยละของการมีทัศนคติท่ีดีของประชาชนต่อความ
ปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี (75.4262 ลบ.)

การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(38.1127 ลบ.)

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (2.9250 ลบ.)

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
2. มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของ

ประเทศ (ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
พัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี 

(ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

ด้านนิวเคลียร์และรังสีใน 1 ปี
(ร้อยละ)

 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนเพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทาง

นิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก
(ร้อยละ)

ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน 
และมาตรการ เพ่ือการ

บริหารจัดการด้านนิวเคลียร์
และรังสี (เร่ือง)

กิจกรรมท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

(กิจกรรม)

รายการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ

รังสี (รายการ)

รายการสนับสนุนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

(รายการ)

ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการเฝ้าระวัง เตรียม
ความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสี 
(ร้อยละ)

 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านนิวเคลียร์และ

รังสี (คน)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (คน)

2. การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้

เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (คร้ัง)

1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 (กพม.) 
(0.3595 ลบ.)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญการวัดปริมาณ
รังสีและกัมมันตภาพรังสีตาม
มาตรฐานสากล (กพม.) (2.0487 
ลบ.)

3. โครงการพัฒนาผลึกอะลูมิเนียมออก
ไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือ
เทียบเท่า เพ่ือสนับสนุนการวัดรังสี
มาตรฐานปฐมภูมิ (กพม.) (0.1720 ลบ.)
4. โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ (กพม.)
 (4.0917 ลบ.)

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 (กยผ.) (1.305 ลบ.)

1. โครงการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (กยผ.) 
(0.6800 ลบ.)
2. โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
นิวเคลียร์ (กยผ.)

1. โครงการขับเคล่ือนนโยบาย
และแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี
ไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.) (6.8000
 ลบ.)

1. โครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินการตามพันธกรณีและ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย (กยผ.) 
(1.1408 ลบ.)

1. โครงการด าเนินการศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค
 (ศปส.) (1.6800 ลบ.)
2. โครงการพัฒนาการก ากับ
ดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทาง
การแพทย์ (กอญ.) (1.6153 
ลบ.)

1. โครงการสนับสนุนการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
(กพม.) (7.4961 ลบ.)

1. โครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
(10.4294 ลบ.)

งบประมาณ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพความ
ม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ (กตส.) 
(19.2987 ลบ.)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาค
อาเซียน (กพม.) (2.9330 ลบ.)

1. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 (141.8851 ลบ.)

1. โครงการพัฒนางานตรวจสอบโดยบูรณาการ
กับหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย Safety 
Thailand (กตส.) (0.7500 ลบ.)
2. โครงการพัฒนาศูนย์ปรมาณูภูมิภาค จังหวัด
ระยอง ให้เป็นศูนย์บริการด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบ
เบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก (ศปส.) (2.6250 ลบ.)
3. โครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือการก ากับดูแล
ความปลอดภัยการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศไทย (กอญ.) 
(11.4030 ลบ.)
4. โครงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (กยผ.)
(26.6974 ลบ.)
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บทท่ี 2 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

 ปส. มีตัวชี้วัดรว่มกระทรวง จำนวน 10 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/ผล ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่
ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คน) 
 

รวม 
(สลก.) 

แผน 135 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 136 100.74 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงท่ี
หลากหลาย 
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู ้เข ้าร ับการ
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื ่อใน
รูปแบบ Lifelong Learning (คน) 

รวม 
(ปส.) 

 

แผน 24,000 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 26,460 110.25 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 18,000 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 23,089 128.27 

รวม 
(ปสภ.) 

แผน 6,000 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 3,371 56.18 

ตัวชี้วัดที่ 7  ร ้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินการสร้างความ
ตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 85 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 

 
 
 
 
 

91.28 107.39 



 

10 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/ผล ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 15 จำนวนเรื่องที่เกิด
จากการสร้างความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมระหว่างประเทศ 
(เรื่อง) 
 
 
 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 
 
 

3 100.00  
(เป็นไปตามแผน) 

ผล 3 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 18 จำนวนบทความที่
ต ีพ ิมพ ์และเผยแพร ่ใวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
(เรื่อง) 
 
 
 
 

รวม 
(ปส.) 

 

แผน 6 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 9 150.00 

รวม 
(กอญ.) 

แผน 1 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 1 100.00 

รวม 
(กพม.) 

แผน 5 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 8 160.00 

ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเ พ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 5 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 140.48 8,209.60 

ตัวชี้วัดที่ 26 จำนวนรายการวัด
ของห้องปฏิบัติการที ่ได้ร ับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล (รายการ) 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 2 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 2 100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/ผล ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละความสำเร็จ
ในการเตรียมความพร้อมรับภัย
คุกคามทางนิวเคลียร ์และรังสี  
(ร้อยละ) 

รวม 
(ปส.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 90 112.50 

รวม 
(กตส.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

รวม 
(กพม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 125.00 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ 
รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 35 ร้อยละการนำแผน/
นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ใน
การกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ 
(ร้อยละ) 
 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 120 150.00 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 36 ผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 
(คะแนน) 
 
 

รวม 
(กพร.) 

แผน 86 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 90.16 104.84 
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2.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  

 ปส. มีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 27 ตวัชีว้ัด มผีลการดำเนินงาน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการ
กำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัย
คุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี (ระดับ) 
 
 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 5 100  
(เป็นไปตามแผน) ผล 5 100 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพการเตรียมความ
พร้อมตรวจจับและตอบโต้เหตุความ
มั ่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี (ร้อยละ) 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 90 112.50 

รวม 
(กตส.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

รวม 
(กพม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 125.00 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำแผนระดับชาติในการ
ตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 
 
 

รวม 
(กตส.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

กิจกรรม : ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จ
ตามแผนการดำเนินงานโครงการ
พ ัฒนาศ ักยภาพความม ั ่ นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ (ร้อยละ) 

รวม 
(ปส.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 90 112.50 

รวม 
(กตส.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

รวม 
(กพม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 125.00 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน 
ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  5 จำนวนขอบข ่าย
ห้องปฏิบัติการที ่ได้ร ับมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 (ขอบข่าย) 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 1 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 4 400.00 

โครงการ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ  
ตัวชี้วัดที่ 6  จำนวนระบบวัด
ปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีที่
พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ (ระบบ) 

รวม 
(กพม.) 

แผน 1 100.00  
(เป็นไปตาม

แผน) 
ผล 6 600.00 

กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จ
ตามแผนการพัฒนาด้านมาตร
วิทยารังสี 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 90 112.50 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (อาคาร) 
 
 

รวม 
(สบค.) 

แผน 1 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 0 0.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

โครงการ : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จ
ของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 
 

รวม 
(สบค.) 

แผน 100 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 89.73 89.73 

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จ
ตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสีใน 1 ปี 
 

รวม 
(สบค.) 

แผน 100 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 93.51 93.51 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของการตรวจสอบ
สถานประกอบการเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
 
 
 

รวม 
(กตส.) 

แผน 2 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 0 0.00 

โครงการ : เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำผิดตาม
กฎหมาย 
ตัวชี ้วัดที ่ 12 ร้อยละความสำเร็จ
ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางน ิวเคล ียร ์และร ังส ีอย ่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่
กำหนด  (ร้อยละ) 
 
 
 

รวม 
(กตส.) 

แผน 100 
 

100.00  
(ต่ำกว่าแผน) 

ผล 94.12 94.12 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละความสำเร็จ
ในการดำเนินการตามแผนเพ่ิม
ศ ักยภาพการกำก ับด ูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก (ร้อยละ) 
 

รวม 
(กตส.) 

แผน 100 100.00  
(เป็นไปตาม

แผน) 
ผล 100 100.00 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จใน
การพ ัฒนากฎหมาย ระเบ ียบ 
มาตรการ แผน และนโยบายด้าน
การกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 

รวม 
(กอญ.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 109.35 136.69 

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จของ
การกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
(ร้อยละ) 
 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 90 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 80 88.89 

รวม 
(กอญ.) 

แผน 90 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 60 66.67 

รวม 
(กตส.) 

แผน 90 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 111.11 

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนกฎหมายระเบียบ 
ประกาศ คำสั ่ง และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังส ีที ่ได ้ร ับการผลักดันไปสู่  
การปฏิบัติ (เรื่อง) 
 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 10 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 25 250.00 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 8 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 12 150.00 

รวม 
(กกม.) 

แผน 2 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 13 650.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 17 ข้อเสนอแนะนโยบาย 
แผน และมาตรการ เพื่อการบริหาร
จัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี (เรื่อง) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 5 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 22 440.00 

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี  
ตัวชี้วัดที่ 18 กิจกรรมที่เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (กิจกรรม) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 280 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 233 83.21 

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 19 ร้อยละความสำเร็จ
ของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน
ให ้ครบถ ้วนตามแผนท ี ่กำหนด  
(ร้อยละ) 

รวม 
(กตส.) 

แผน 100 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 96.33 96.33 

กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 20 รายการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี (เรื่อง) 
 
 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 1,300 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 2,691 207.00 

รวม 
(กอญ.) 

แผน 1,000 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 2,188 218.80 

รวม 
(กตส.) 

แผน 300 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 289 96.33 

กิจกรรม : สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี ้วัดที ่ 21 รายการสนับสนุนการ
กำก ับด ูแลความปลอดภ ัยการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (รายการ) 
 
 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 1,500 100  
(สูงกว่าแผน) ผล 2,687 179.13 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละความสำเร็จ
ตามแผนการเฝ ้าระวัง เตร ียม
ความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 

รวม 
(ปส.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 83 103.75 

รวม 
(กตส.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

รวม 
(กพม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 86 107.50 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 23 ร้อยละของการมี
ท ัศนคต ิท ี ่ด ีของประชาชนต่อ
ความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 
 

รวม 
(กนผ.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 98.96 123.70 

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
(ร้อยละ) 
 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 94.38 117.98 

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วัดที่ 25 บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และ
รังสี (คน) 
 
 
 
 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 500 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 2,316 463.20 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช ี ้ว ัดที ่ 26 จำนวนผู ้ เข ้าร ่วม
กิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี (คน) 
 
 
 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 24,000 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 25,439 105.99 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 18,000 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 23,363 129.79 

รวม 
(ศปส.) 

แผน 6,000 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 2,076 34.60 

ตัวช ี ้ว ัดที ่  27 การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ครั้ง) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 1,000 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 1,971 197.10 

 

2.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 

 ปส. มีตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. จำนวน 20 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. กฎ ระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จใน
การพัฒนากฎหมายลำดับรองตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื ่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ) 

รวม 
(กกม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 82.26 102.83 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จใน
การบ ังค ับใช ้กฎหมายภายใต้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมติม (ร้อยละ) 

รวม 
(กอญ.) 

แผน 90 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 84 93.33 

รวม 
(กตส.) 

แผน 90 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 111.11 

รวม แผน 80 100.00  
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

(ศปส.) ผล 85 106.25 (สูงกว่าแผน) 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. ระบบกำกับดูแลความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อ
สถานการณ ์

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จ
ของกระบวนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยได้รับการประเมินจาก
องค์การระดับนานาชาติ (ร้อยละ) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 60 75.00 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบการตัดสินใจใน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และ
รังสี (ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 100 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 80 80.00 

รวม 
(กอญ.) 

แผน 100 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 80 80.00 

รวม 
(กตส.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

รวม 
(กพม.) 

แผน 90 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 111.11 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของงานวิจัย
และพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ใน
การสน ับสน ุนการกำก ับด ูแล 
(ร้อยละ) 
 
 
 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 87.50 109.38 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพดา้นกำกับดูแลทางนิวเคลียร์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. โครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านกำกับดูแลนิวเคลียร์ครบถ้วนพร้อม
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จ
ของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) 

รวม 
(สบค.) 

แผน 100 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 93.51 93.51 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาห้องปฏิบัต ิการ
ตามแผนที่กำหนด    (ร้อยละ) 

รวม 
(กพม.) 

แผน 100 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 0 0.00 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการกำกับดูแลแบบบูรณาการ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จ
ของระบบ cyber security ที ่มี
ประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด 
(ร้อยละ) 
 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2. ระบบคุณภาพด้านนิวเคลียร์ได้รับการยอมรับและเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนขอบข่ายที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
(ISO/IEC 17025) ที่เพ่ิมขึ้น (ขอบข่าย) 

รวม 
(กพม.) 

แผน 2 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 2 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความสำเร็จ
ของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่
ระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ) 
 
 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 100 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 100 100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาค่าขีดความสามารถ
ในการว ัดและการสอบเท ียบ 
(Calibration and Measurement)  
(ร้อยละ) 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 30 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 0 0.00 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จ
ในการขอรับรองระบบคุณภาพ
การทดสอบความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17043) 
(ร้อยละ) 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 50 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 35 70.00 

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จใน
การขอร ับรองหน ่วยผล ิตหรือ
จัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตาม
มาตรฐาน (ISO/IEC 17034) (ร้อยละ) 
 

รวม 
(กพม.) 

แผน 25 100.00  
(เป็นไปตามแผน) 

ผล 25 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จใน
การขอการรับรองมาตรฐานของระบบ
ประกันคุณภาพ (ISO/IEC 9001) 
 
 

รวม 
(ผชช.) 

แผน 80 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 70 87.50 

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จ
ในการขอรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ ( ISO/IEC 
27001) (ร้อยละ) 
 
 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรด้านการกำกับดูแล
ความปลอดภัยให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละความสำเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร
เพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 80 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการบริหารองค์กรไปสุ่ Smart OAP 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ระบบบริหารจัดการองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 21 ร ้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของ ปส. (ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
(ปส.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 125.00 

รวม 
(กอญ.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 125.00 

รวม 
(กพม.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 125.00 

รวม 
(ศปส.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 100 125.00 

รวม 
(กพร.) 

แผน 100 100.00  
(เป็นไปตามแผน) ผล 100 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ ปส. (ร้อยละ) 
 
 

รวม 
(กพร.) 

แผน 80 100.00  
(ต่ำกว่าแผน) ผล 70 87.50 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

ตัวที่ 23 ร้อยละของผู้รับบริการที่
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 
(ร้อยละ) 

รวม 
(กยผ.) 

แผน 80 100.00  
(สูงกว่าแผน) ผล 93.76 117.20 

 

2.4 สรุปผลตัวชี้วดัที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดทีม่ีผลการดำเนินงาน  ต่ำ

กว่าเป้าหมาย 
 จากข้อมูลข้างต้นนำมาสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด รวม สูงกว่าแผน เป็นไปตามแผน ต่ำกว่าแผน 
ตัวช้ีวัดร่วมกระทรวง 10 8 2 - 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 27 15 4 8 
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 4 7 9 

รวม 57 27 13 17 
 

  2.4.1 ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) 

  มีจำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด 

แบ่งเป็น 

  - ตัวชี้วัดรว่มกระทรวง   จำนวน  1  ตัวชีว้ัด 

  - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จำนวน  6  ตัวชีว้ัด 

  - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  จำนวน  -  ตัวชี้วัด 

 โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 200 ขึ้นไป ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด แผน/ผล สาเหตุ 
ตัวช้ีวัดร่วม อว. 
ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  23 ร ้อยละของการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

แผน : 5 
ผล : 140.48 
คิดเป็นร้อยละ 8,209.60 

มีการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จำนวน 202 รายการ 
จากค่าเป้าหมาย 84 รายการ 
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ตัวช้ีวัด แผน/ผล สาเหตุ 
 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนขอบข่าย
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 (ขอบข่าย) 

แผน : 1 
ผล : 4 
คิดเป็นร้อยละ 400 

มีขอบข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่
เพ่ิมข้ึน  จำนวน 4 ขอบข่าย จาก
ค่าเป้าหมาย 1 ขอบข่าย 

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนระบบวัดปริมาณ
รังส ี/ก ัมมันตภาพรังส ีท ี ่พ ัฒนา 
สู่ระดับปฐมภูมิ (ระบบ) 

แผน : 1 
ผล : 6 
คิดเป็นร้อยละ 600 

มีระบบวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับ
ปฐมภูมิ จำนวน 6 ระบบ จากค่า
เป้าหมาย 1 ระบบ 

ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
(เรือ่ง) 

แผน : 10 
ผล : 25 
คิดเป็นร้อยละ 250 

มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คำสั่ง และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่
การปฏิบัติ จำนวน 25 เรื่อง จาก
ค่าเป้าหมาย 10 เรื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 17 ข้อเสนอแนะ นโยบาย 
แผน และมาตรการ เพื่อการบริหาร
จัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี (เรื่อง) 

แผน : 5 
ผล : 22 
คิดเป็นร้อยละ 440 

มีข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน 
และมาตรการ เพื่อการบริหาร
จัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
จำนวน 22 เรื่อง จากค่าเป้าหมาย 
5 เรื่อง 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 20 รายการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รงัสี (เรื่อง) 

แผน : 1,300 
ผล : 2,691 
คิดเป็นร้อยละ 207 

มีรายการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
จำนวน 2,691 เรื่อง จากค่า
เป้าหมาย 1,300 เรื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 25  บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์
และรังสี (คน) 

แผน : 500 
ผล : 2,316 
คิดเป็นร้อยละ 463.20 

มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี 
จำนวน 2,316 คน จากค่า
เป้าหมาย 500 คน 
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 2.4.2 ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย  

  มีจำนวนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 

  - ตัวชี้วัดรว่มกระทรวง   จำนวน  -  ตัวชี้วัด 

  - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จำนวน  8  ตัวชีว้ัด 

  - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  จำนวน  9  ตัวชีว้ัด 

 โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด คำอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : จำนวนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 อาคาร ดำเนินการได้ 0 อาคาร เนื่องจาก
สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ทำให้ต้องชะลอการก่อสร้างตามมาตรการของรัฐบาล 
- งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้วร้อยละ 77.48 
- งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้วร้อยละ 94.07 
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้วร้อยละ 83.61 
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 
ร้อยละ 86.74 
- งานลิฟต์ ดำเนินการแล้วร้อยละ 92 
- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการแล้วร้อยละ 2.93 

สบค. 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จ
ขอการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ค่าเป ้าหมาย ร ้อยละ 100 ดำเน ินการได ้  ร ้อยละ 89.73 
- เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 6 มีการขยายเวลาเพิ่ม 60 วัน 
และมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการแก้ไขสัญญาใหม่ จากเดิม
กำหนดแล้วเสร็จ 22 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2564 

สบค. 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความสำเร็จ
ตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 93.51 
- เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 6 มีการขยายเวลาเพ่ิม 

สบค. 
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ตัวช้ีวัด คำอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสีใน 1 ปี 

60 วัน และมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการแก้ไขสัญญา
ใหม่ จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จ 22 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 
21 ตุลาคม 2564 

ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของการ
ตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2 ดำเนินการได้ ร้อยละ 0 
- เนื่องจากปี 2564 ปส. ได้วางแผนออกตรวจสถานประกอบการ
ทั ่วประเทศไว้จำนวน 331 แห่ง แต่เนื ่องจากสถานการณ์  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ ปส. 
ไม่สามารถไปตรวจสอบสถานประกอบการตามปกติได้ จึงได้
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบโดยให้สถานประกอบการ
ตรวจสอบด้วยตนเองตามรูปแบบที่ ปส. กำหนดแทน และเมื่อ
สถานการณ์คลี่คลาย กตส. จะไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
ผลการประเมินตนเองของสถานประกอบการ โดยมีผลการ
ดำเนินงานรวมทั ้งสิ ้น 289 แห่ง (แบบ On site 140 แห่ง  
และ Self – Assessment 149 แห่ง) จากเหตุผลดังกล่าว 
จึงทำให้การดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

กตส. 

ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละความสำเร็จของ
การตรวจสอบสถานปฏิบัต ิการทาง
นิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 94.12 
- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 17 
หน่วยงาน 
- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว 16 หน่วยงาน 
- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป 0 หน่วยงาน 

กตส. 

ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละความสำเร็จของ
การกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
น ิวเคล ียร ์และร ังสี ให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ดำเนินการได้ ร้อยละ 80 กอญ. / กตส. 

ตัวชี ้วัดที ่ 18 : กิจกรรมที่เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

ค่าเป้าหมาย 280 กิจกรรม ดำเนินการได้ 233 กิจกรรม 
- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์ 

กยผ. 
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ตัวช้ีวัด คำอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 19 : ร้อยละความสำเร็จของ
การตรวจสอบสถานปฏิบัต ิการทาง
นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้
ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 87.31 
แผนการตรวจสอบสถานประกอบการฯ ปีงบประมาณ 2564 
เดิมตั้งเป้าหมายการตรวจสอบ จำนวนรวมทั้งสิ ้น 331 แห่ง 
ดำเนินการตรวจสอบแบบ Onsite ได้ 140 แห่ง เนื ่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ทำให้ต ้องชะลอการออกตรวจในช่วงปลายเดือนธันวาคม  
2563 - ปัจจุบัน โดย กตส. ปรับรูปแบบให้หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งมาให้ กตส. พิจารณา 
(Self – Assessment) ผลการดำเนินการถึงปัจจุบัน ดังนี้  
- ตรวจสอบสถานประกอบการแบบ On Site รวม 140 แห่ง 
- ตรวจสอบแบบ Self – Assessment รวม 149 แห่ง 
รวมจำนวน 289 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.31 

กตส. 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จ
ในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ดำเนินการได้ ร้อยละ 84 กตส./ 
กอญ./ปสภ. 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 3 : ร้อยละความสำเร็จ 
ของกระบวนการกำก ับดูแลความ
ปลอดภ ัยได ้ร ับการประเม ินจาก
องค์การระดับนานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ดำเนินการได้ ร้อยละ 60 กยผ. 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบการตัดสินใจในการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 80 
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลเชิงแผนที่เพื่อใช้
สำหรับโปรแกรมพยากรณ์การแพร่กระจายกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ ข้อมูลความหนาแน่นของประชากร 
ข้อมูลโรงพยาบาล ข้อมูลสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิง 

กอญ./ 
กตส./กพม. 
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ตัวช้ีวัด คำอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และข้อมูลสถานที่ที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับ
ความละเอียด 25 ตารางกิโลเมตร 
- ใช้งานระบบการประมวลผลวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสี
โดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ จำนวน 5 ภูมิภาค 

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความสำเร็จของ
การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 93.51 
- เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 6 มีการขยายเวลาเพ่ิม 
60 วัน และมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการแก้ไขสัญญา
ใหม่ จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จ 22 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 
21 ตุลาคม 2564 

สบค. 

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนที่
กำหนด 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 30 
- อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู ่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 

กพม. 

ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาค่าขีดความสามารถในการวัด 
และการสอบเทียบ (Calibration and 
Measurement Capability : CMC) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการได้ ร้อยละ 0 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารสนับสนุน 
 

กพม. 

ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละความสำเร็จใน
การขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบ
ความชำนาญทางห ้องปฏ ิบ ัต ิ การ 
(ISO/IEC : 17043) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดำเนินการได้ ร้อยละ 35 
- ดำเนินการเปรียบเทียบผลการทดสอบความชำนาญด้าน
การวัดกัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์โดยเครื่องโดสคาลิ
เบรเตอร์ (Dose Calobrator) ร่วมกับสถานประกอบการ
ทางรังสีและโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 22 หน่วยงาน 
 

กพม. 

ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละความสำเร็จใน
การขอร ับรองมาตรฐานของระบบ
ประกันคุณภาพ (ISO/EC : 9001) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 
 

ผชช. 

ตัวชี ้วัดที ่ 22 : ร้อยละความสำเร็จ 
ของการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ดำเนินการได้ ร้อยละ 70 
- คณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการดิจิทัล
ของ ปส. (พ.ศ. 2565 – 2568) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบตัิ

กพร. 
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ตัวช้ีวัด คำอธิบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การดิจิทัลของ ปส. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอ 
ที ่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ปส. ในวันที่  
2 พฤศจิกายน 2564 
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บทท่ี 3  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 443,524,400 บาท โดยมีผลใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเทียบ

กับแผนรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
รายการ ปี 2564 ไตรมาส 1 ร้อยละ ไตรมาส 2 ร้อยละ ไตรมาส 3 ร้อยละ ไตรมาส 4 ร้อยละ 

งบประมาณ ปส. รวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (จองเงิน) เปน็เงินทั้งสิ้น  429,497,070 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.84 

รวม
ทั้งสิ้น  

แผน 443,524,400 84,590,500 19.07 252,171,700 56.85 383,436,000 86.45 443,524,400 100.00 
ผล 73,606,319 16.60 144,311,429 32.54 232,503,496 52.42 361,220,380 81.44 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (จองเงิน) 68,276,690 15.39 
คงเหลือ 14,027,328 3.16 

รายจ่าย
ประจำ  

แผน 229,004,900 67,028,900 29.27 114,502,400 50.00 192,153,600 83.91 229,004,900 100.00 
ผล 43,307,911 18.91 97,943,824 42.77 152,418,246 66.56 211,228,413 92.24 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (จองเงิน) 5,092,853 2.22 
คงเหลือ 8,883,446 3.88 

รายจ่าย
ลงทุน 

แผน 214,519,500 17,561,600 8.19 137,669,300 64.18 191,282,400 89.17 214,519,500 100.00 
ผล 30,298,408 14.12 46,367,605 21.62 80,085,250 37.33 149,991,967 69.92 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (จองเงิน) 63,183,837 29.45 
คงเหลือ 5,143,882 2.40 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ปส. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 361,220,380 บาท จาก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 443,524,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.44 โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบ
รายจ่ายประจำ จำนวน 211,228,413 บาท จากงบรายจ่ายประจำทั้งหมด 229,004,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 
92.24 และเป็นการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 149,991,967 บาท จากงบรายจ่ายลงทุนทั ้งหมด 
214,519,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.92 ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณนั้น ปส. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย มาใช้ในการดำเนินการที่จำเป็นแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ รวมถึงได้มีการ
ผูกพันหรือมีการจองงบประมาณรายจ่ายบางส่วนไว้ ซึ่งหากนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาคิดรวมกับยอด
งบประมาณที่มีการจองไว้นั้น จะทำให้ ปส. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม 429,497,070 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 96.84 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ ปส. ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
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3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส. 
ปส. มีโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ได้รับงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จำนวน 233,038,800 บาท 

โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 18,519,300 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 214,519,500 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ สามารถสรุป
เป็นแผนภูมิรูปภาพและตารางอธิบายได้ตามรูปที่ 3.1 

 
รูปที่ 3.1 แผนภูมิรูปภาพแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

เบิกจ่าย
81.44%

คงเหลือ
3.16%

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายประจ า)

1.15%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายลงทุน)

14.25%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อื่นๆ
15.39%

ประเภท
งบ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การโอน
งบประมาณ 

เบิกจ่าย % เบิกจ่าย 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

% อยู่
ระหว่าง

ดำเนินงาน 
คงเหลือ % คงเหลือ 

รายจ่าย
ประจำ 

18,519,300 -3,910,076 9,186,980 49.61 
ของรายจ่าย

ประจำ 

2,537,533 13.70 
ของรายจ่าย

ประจำ 

3,154,710 17.03 
ของรายจ่าย

ประจำ  

รายจ่าย
ลงทุน 

214,519,500 -2,290,645 148,330,143 69.15 
ของรายจ่าย

ลงทุน 

58,884,930 27.45 
ของรายจ่าย

ลงทุน 

5,013,782 2.34 
ของรายจ่ายลงทุน  

รวม 233,038,800 -6,200,721 157,517,123 67.59 
ของ

งบประมาณ
โครงการ
ทั้งหมด 

61,422,463 26.36 
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด 

8,168,492 3.51 
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด  
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โดยมีรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของโครงการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของ ปส. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ประเภทงบ 

รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
รวมใช้
จ่าย

ทั้งหมด 
(%) 

คงเหลือ (ล้านบาท) งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย GFMIS อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  
(ล้านบาท) 
(จองเงิน) 

(ล้านบาท) (%) 

งบบุคลากร 117.7963 117.0823 99.39 - 99.39 1.3202 
งบดำเนินงาน 47.8688 31.0899 64.95 5.0929 75.59  5.9286 
งบเงินอุดหนุน 62.1900 63.0559 101.39 - 101.39 1.5955 
งบรายจ่ายอื่น 1.1498 0.0004 0.03 - 0.03 0.0391 
งบลงทุน 214.5195 149.9919 69.92 63.1838 99.37 5.1439 
รวม 443.5244 361.2204 81.44 68.2767 96.84 14.0273 

เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 443.5244 100.00    
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 82.3040 18.56    

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. ได้มีการโอนงบประมาณค่าตอบแทน (งบดำเนินงาน) จำนวน 606,195.14 บาท 

          มาสมทบในค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 

               2. ได้มีการโอนงบประมาณเหลือจ่าย (งบดำเนนิงาน, งบรายจ่ายอ่ืน) จำนวน  

                    2,461,400.14 บาท มาสมทบในงบเงินอุดหนุน 

4.34 13.…18.91
24.09

37.01
42.77 47.82

61.22 66.56
71.71

84.61
92.24

0
14.0714.12

14.2
14.44 21.61

36.28
36.28

37.33 38.68

45.83

69.92

2.2413.6 16.6

19.31

26.09
32.54

42.2449.16 52.42 55.73
65.85

81.44

0

20

40

60

80

100

120

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

เป้าหมายและผล 

เดือนกันยายน 64 

 

รายจ่ายประจำ 100 % 

ผลรายจา่ยประจำ 

92.24% 

 

รายจ่ายลงทุน 100 % 

ผลรายจา่ยลงทุน  

69.92 % 

ภาพรวม 100 % 

ผลภาพรวม 81.44 % 
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ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัด ปส. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

กอง 

รายจ่ายประจำ 
(เป้าหมาย 100 % / ผล 92.24 %) 

รายจ่ายลงทุน 
(เป้าหมาย 100 % / ผล 69.92 %) 

ภาพรวม 
(เป้าหมาย 100 % / ผล 81.44 %) 

งบประมาณ  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

% เบิกจ่ายจริง 
งบประมาณ  

(บาท) 
เบิกจ่าย  
(บาท) 

% เบิกจ่ายจริง 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 

% เบิกจ่ายจริง 

สลก. 200,000 195,600 97.80 -  1,441,900 -  200,000 1,637,500 818.75 
กตส. 4,501,100 1,770,900 39.34 24,129,400 24,221,900 100.38 28,630,500 259,928 0.91  
กอญ. 3,496,800 958,000 27.40 11,403,000 1,140,700 10.00 14,899,800 2,098,700 14.09 
กยผ. 5,167,100 2,407,000 46.58 26,697,400 21,294,800 79.76 31,864,500 23,701,800 74.38 
กพม. 9,200,200 4,769,200 51.84 7,779,600 6,438,000 82.75 16,979,800 11,207,200 66.00 
กพร. 100,000 12,500 12.50 -  -  -  100,000 12,500 12.50 
กกม. 200,000 155,100 77.55 -  -  -  200,000 155,100 77.55 
สบค. 982,200 981,300 99.91 141,885,100  92,884,700  65.46 142,867,300 93,866,000 65.70 
ศปส. 1,680,000 814,600 48.49 2,625,000 2,570,000 97.90 4,305,000 3,384,600 78.62 
พนส. 1,000,000 758,400 75.84 -  -  -  1,000,000 758,400 75.84 

ส่วนกลาง 18,928,100 16,592,000 87.66 -  -  -  18,928,100 16,592,000 87.66 
บุคลากร 120,309,600 118,757,600 98.71 -  -  -  120,309,600 118,757,600 98.71 
อุดหนุน 62,190,000 63,055,900 101.39 -  -  -  62,190,000 63,055,900 101.39 

ต่างประเทศ 1,049,800 400 0.04 -  -  -  1,049,800 400 0.04 
รวม 229,004,900 211,228,500 92.24 214,519,500 149,991,900 69.92 443,524,400 361,220,400 81.44 
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สลก. กตส. กอญ. กยผ. กพม. กพร. กกม. สบค. ศปส. พนส. ส่วนกลาง บุคลากร อุดหนุน ต่างประเทศ

ผลเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามกอง/หน่วยงาน

งบประมาณ ผลเบิกจ่าย

0.20 ลบ. 

818.75 % 

14.90 ลบ. 

14.09 % 

31.86 ลบ. 

74.38 % 
16.98 ลบ. 

66.00 % 
0.10 ลบ. 

12.50 % 

142.87 ลบ. 

65.70 % 

4.31 ลบ. 

78.62 % 
1.00 ลบ. 

75.84 % 

18.93 ลบ. 

87.66 % 

120.31 ลบ. 

98.71 % 62.19 ลบ. 

101.39% 

1.05 ลบ. 

0.04% 

28.63 ลบ. 

0.91 % 

0.20 ลบ. 

77.55 % 
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จากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพและตารางสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ปส. ได้รับจัดสรร

งบประมาณโครงการในภาพรวมทั้งหมด 233,038,800 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 157,517,123 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.59 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินงาน 61,422,463 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.36 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และมี
งบประมาณโครงการคงเหลือ 8,168,492 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด โดย
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

 1. งบรายจ่ายประจำ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปส. ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายประจำในส่วนของโครงการทั้งหมด 

18,519,300 บาท การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินงานเพิ่มเติม จำนวน 3,910,076 บาท ทำให้มี 
งบรายจ่ายประจำโครงการสุทธิอยู่ที่ 14,609,224 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว 9,186,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.61 ของงบรายจ่ายประจำโครงการทั้งหมด และอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินงาน 2,537,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 ของงบรายจ่ายประจำโครงการทั้งหมด และมีงบประมาณ
โครงการคงเหลือ 3,154,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.03 ของงบรายจ่ายประจำโครงการทั้งหมด 

 2. งบรายจ่ายลงทุน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปส. ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนในส่วนของโครงการทั้งหมด 

214,519,500 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจัดซื้องบลงทุนเพิ่มเติม จำนวน 2,290,645 บาท 
ทำให้มีงบรายจ่ายลงทุนโครงการสุทธิอยู่ที่ 212,228,855 บาท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 148,330,143 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.15 ของงบรายจ่ายลงทุนโครงการทั้งหมด และอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินงาน 58,884,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.45 ของงบรายจ่ายลงทุนโครงการทั้งหมด และมี
งบประมาณโครงการคงเหลือ 5,013,782 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.34 ของงบรายจ่ายลงทุนโครงการทั้งหมด 

 โดยรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีการก่อหนี้ผูกพันและกัน
เงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว จำนวน 105 รายการ วงเงิน 68,276,690.50 บาท สามารถแบ่งเป็นหน่วยงานได้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
หน่วยงาน จำนวนรายการ งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย (บาท) 

กตส. 18 รายการ 1,262,725.44 
กพม. 26 รายการ 3,978885.90 
กยผ. 4 รายการ 626,729.30 
กอญ. 18 รายการ 10,147,754.70 
ปสภ. 2 รายการ 367,640.00 
สบค. 1 รายการ 49,000,392.00 
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หน่วยงาน จำนวนรายการ งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย (บาท) 
สลก. 20 รายการ 1,657,805.16 

ส่วนกลาง 16 รายการ 1,234,758.00 
รวม 105 รายการ 68,276,690.50 

ทั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ ได้มีการนำไปใช้ในกิจกรรมเร่งด่วนที่มีประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ต่อไป 

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
รายโครงการ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1. โครงการที่มีผลการดำเนินงานงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งมีข้อสังเกต
เป็นเครื่องหมาย  (เขียว) เป็นโครงการที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และ 

2. โครงการที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งมีข้อสังเกตเป็น
เครื่องหมาย  (แดง) เป็นโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

จะพบว่า ปส. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับแผน ดังนี้ 
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สรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการดำเนินการศูนย์ปรมาณ ู
เพื่อสันติประจำภูมิภาค 

ศปส. แผน 100.00 1,680,000.00 - 1,680,000.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
- เจ้าหนา้ที่ประจำ ศปส. สว่นกลางมีเพยีง 2 
คน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
- การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
ในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว ้

ผล 84.17 853,567.43 - 853,567.43 
ร้อยละตามแผน 50.81 - 50.81 

2. โครงการพัฒนาการกำกับดแูล 
การใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย ์

กอญ. แผน 100.00 1,615,300.00 - 1,615,300.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงปรับรูปแบบ : 
- เป็นการจัดอบรมฯ ผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์  
- มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าตอบแทนวิทยากรในการ
จัดอบรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผล 60.00 142,721.00 - 142,721.00 
ร้อยละตามแผน 8.84 - 8.84 

3. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล กพม. แผน 100.00 1,793,000.00 5,703,100.00 7,496,100.00   
ผล 90.00 1,119,598.25 4,384,000.00 5,503,598.25 



 

38 
 

โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ความปลอดภยัจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละตามแผน 62.44 76.87 73.42 (เขียว) (แดง)  - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
ทำให้ไม่สะดวกในการจัดซ้ือนมจาก จ. ราชบุรี 
จ. นครราชสีมา 
- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

4. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียม 
ความพร้อมฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

กตส. แผน 100.00 1,400,000.00 9,029,400.00 10,429,400.00  
(แดง) 

 
(เขียว) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 
19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้มี
การเบิกจา่ยงบประมาณต่ำกวา่แผนที่กำหนด
ไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่าเปา้หมายที่
กำหนดไว ้
- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผล 80.00 580,060.65 8,995,000.00 9,575,060.65 
ร้อยละตามแผน 41.43 99.62 91.81 

5. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัต ิ

กยผ. แผน 100.00 800,000.00 - 800,000.00  
(เขียว) 

 
(แดง) 

 - ผลการเบิกจา่ยงบประมาณต่ำกวา่แผนที่
กำหนด เนื่องจากปรับเปลีย่นรูปแบบการจัด
ประชุมเป็นแบบออนไลน ์

ผล 100.00 481,152.40 - 481,152.40 
ร้อยละตามแผน 60.14 - 60.14 

6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
ตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย 

กยผ. แผน 100.00 1,342,100.00 - 1,342,100.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

 - ผลการเบกิจ่ายงบประมาณและผลการดำเนนิงานตำ่
กวา่แผนทีก่ำหนด เนื่องจากปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
ประชมุเป็นแบบออนไลน ์

ผล 85.00 987,536.50 - 987,536.50 
ร้อยละตามแผน 73.58 - 73.58 
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โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

7. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบันิวเคลียร ์
 

กยผ. แผน 100.00 820,000.00 - 820,000.00  
(เขียว) 

 
(แดง) 

 - ผลการเบิกจา่ยงบประมาณต่ำกวา่แผนที่
กำหนด เนื่องจากปรับเปลีย่นรูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นแบบออนไลน ์

ผล 100.00 454,902.75 - 454,902.75 
ร้อยละตามแผน 55.78 - 55.48 

8. โครงการสร้างความตระหนัก 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวิเคลียร์ 

กยผ. แผน 100.00 800,000.00 - 800,000.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

 - ผลการเบกิจ่ายงบประมาณและผลการดำเนนิงานตำ่
กวา่แผนทีก่ำหนด เนื่องจากปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
ประชมุเป็นแบบออนไลน ์
 - เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผล 85.00 521,395.00 - 521,395.00 
ร้อยละตามแผน 65.17 - 65.17 

9. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียร์
และรังส ี

กยผ. แผน 100.00 1,305,000.00 - 1,305,000.00  
(เขียว) 

 
(แดง) 

 - ผลการเบิกจา่ยงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานต่ำกวา่แผนที่กำหนด เนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์ 

ผล 95.00 898,422.10 - 898,422.10 
ร้อยละตามแผน 68.85 - 68.85 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 

กตส. แผน 100.00 1051,100.00 15,100,000.00 16,151,100.00  
(แดง) 

 
(เขียว) 

 - ผลการเบิกจา่ยงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานต่ำกวา่แผนที่กำหนด เนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์ 

ผล 80.00 652,256.30 15,026,900.00 15,679,156.30 
ร้อยละตามแผน 62.05 99.52 97.08 
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โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพ             
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมภิาค
อาเซียน 
 
 
 
 

กพม. แผน 100.00 1,430,600.00 1,717,000.00 3,147,600.00  
(เขียว) 

 
(แดง) 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงานต่ำกวา่แผนที่กำหนด เนื่องจาก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์ 
- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผล 100.00 888,915.03 1,667,000.00 2,555,915.03 
ร้อยละตามแผน 62.14 97.09 81.20 

12. โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 

สบค. แผน 100.00 - 141,885,100.00 141,885,100.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไป 
  

ผล 37..50 - 92,884,708.00 92,884,708.00 
ร้อยละตามแผน - 65.47 65.47 

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลห้องปฏิบัตกิารตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

กพม. แผน 100.00 - 359,500.00 359,500.00  
(เขียว) 

 
(เขียว) 

 
ผล 100.00 - 359,500.00 359,500.00 
ร้อยละตามแผน - 100.00 100.00 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความ
ชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

กพม. แผน 100.00 2,410,200.00 - 2,410,200.00  
(เขียว) 

 
(แดง) 

 - เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผล 90.00 1,404,403.40 - 1,404,403.40 
ร้อยละตามแผน 58.27 - 58.27 
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โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

15. โครงการพัฒนาผลึกอะลูมิเนียมออก
ไซค์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า 
สำหรับการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล 
 

กพม. แผน 100.00 172,000.00 - 172,000  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผล 80.00 146,200.00 - 146,200.00 
ร้อยละตามแผน 85.00 - 85.00 

16. โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูม ิ
 

กพม. แผน 100.00 1,150,000.00 - 1,150,000.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ผล 85.00 - - - 

ร้อยละตามแผน 0.00 - 0.00 

17. โครงการพัฒนางานตรวจสอบโดย
บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตาม
นโยบาย Safety Thailand 

กตส. แผน 100.00 750,000.00 - 750,000.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19  
จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเป็น
แบบออนไลน ์

ผล 75.00 62,630.00 - 62,630.00 
ร้อยละตามแผน 8.35 - 8.35 

18. โครงการพัฒนาศูนย์ปรมาณูภูมภิาค 
จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์บริการดา้นการ
กำกับดแูลความปลอดภัยจากนวิเคลียร์
และรังสีแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออก 
 
 

ศปส. แผน 100.00 - 2,625,000.00 2,625,000.00  
(เขียว) 

 
(เขียว) 

  
 ผล 100.00 - 2,570,000.00 2,570,000.00 

ร้อยละตามแผน - 97.90 97.90 

19. โครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อการ
กำกับดแูลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
 

กอญ. แผน 100.00 - 11,403,000.00 11,403,000.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

การจัดซ้ือครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการบริหาร
สัญญา ซ่ึงได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 
1 จำนวน 748854.90 บาท เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างกันเงินปี พ.ศ. 2564 ในงวดที่ 2 - 4 

ผล 45.00 - 748,854.90 748,854.90 
ร้อยละตามแผน - 6.57 6.57 
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โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

20. โครงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 

กยผ. แผน 100.00 - 26,697,400.00 26,697,400.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- อยู่ในระหวา่งการจัดหาครุภัณฑ์ตาม
กระบวนการพัสด ุผล 80.00 - 21,687,400.00 21,687,400.00 

ร้อยละตามแผน - 81.23 81.23 
  ผล 50.00 377,200.00 - 377,200.00    

ร้อยละตามแผน 37.72 - 37.72 

 

หมายเหตุ : โครงการที่มีผลการดำเนินงานงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จะมีข้อสังเกตเป็นเครื่องหมาย  (เขียว) และโครงการ
ที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 90 จะมีข้อสังเกตเป็นเครื่องหมาย  (แดง) 
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3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ สกสว. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปส. มีโครงการทั้งหมด 8 โครงการ ได้รับงบประมาณโครงการทั้งสิ ้น จำนวน 12,974,600.00 บาท โดย 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 2,921,800 บาท และมีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพและตารางอธิบายได้ตามรูปที่ 3.3 

 
รูปที่ 3.3 แผนภูมิรูปภาพแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ สกสว. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

เบิกจ่าย อยู่ระหว่างด าเนินการ (จองเงิน) คงเหลือ

จองเงิน 0.5317 ลบ.

4.10 %

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

% 
เบิกจ่าย 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

(บาท) 

% อยู่
ระหว่าง

ดำเนินงาน 

คงเหลือ 
(บาท) 

% 
คงเหลือ 

1. โครงการกำก ับด ูแลความ
ปลอดภัยในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 

509,400 120,000 23.56 % - - 389,400 76.44 % 

2. โครงการศึกษาพฤติกรรม
การเคลื ่อนย้ายของ NORM 
เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่
มีความเสี่ยง 

5,468,500 49,600 0.91 % - - 5,418,900 99.09 % 

3. โครงการกำกับดูแลความ
ปลอดภ ัยการจ ัดการกาก

1,000,000 636,900 63.69 % - - 363,100 36.31 % 

 เบิกจ่าย 2.9218 ลบ. 
22.52 % 

คงเหลือ 10.0528 ลบ. 
73.38 % 
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จากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพและตารางสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น โครงการ สกสว. ปส. ได้รับจัดสรร

งบประมาณโครงการในภาพรวมทั้งหมด จำนวน 12,974,600.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว 2,921,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.52 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 531,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และมีงบประมาณโครงการคงเหลือ 9,521,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 
73.38 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

% 
เบิกจ่าย 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

(บาท) 

% อยู่
ระหว่าง

ดำเนินงาน 

คงเหลือ 
(บาท) 

% 
คงเหลือ 

กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม
เศษโลหะ 
4. โครงการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 

450,000 149,900 33.31 % - - 300,100 66.69 % 

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพใน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ดา้น
การประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

866,100 117,800 13.60 % 531,700 61.39 % 216,600 25.00 % 

6. โครงการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดจากเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

1,460,700 794,400 54.38 % - - 666,300 45.62 % 

7. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการเฝ้าระวัง เตรียม
ความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางรังสีต่อสุขภาพประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

2,219,900 676,000 30.45 % - - 1,543,900 69.55 % 

8. โครงการพัฒนาระบบวัด
รังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ตรวจวัดและการประเมินรังสี
ในสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ที่
มีความเสี่ยง 

1,000,000 377,200 37.72 % - - 622,800 62.28 % 
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สรุปการดำเนินงานโครงการ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  

โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการกำกับดแูลความปลอดภัยใน
สินค้าอุปโภคที่มีวัสดกุัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 

กพม. แผน 100.00 509,400.00 - 509,400.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำใหม้ีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
- ปส. ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ
โครงการ ตามหลักเกณฑ์ของ สกสว. ไปอีก    
6 เดือน 

ผล 20.00 120,000.00 - 120,000.00 
ร้อยละตามแผน 23.56 - 23.56 

2. โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่อนย้ายของ NORM เพือ่การบริหาร
จัดการพื้นที่ที่มีความเส่ียง 
 
 

กพม. แผน 100.00 268,500.00 - 268,500.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนือ่งจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำใหม้ีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
- ปส. ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ
โครงการ ตามหลักเกณฑ์ของ สกสว. ไปอีก    
6 เดือน 

ผล 74.00 49,600.00 - 49,600.00 
ร้อยละตามแผน 18.47 - 18.47 

3. กำกับดแูลความปลอดภัยการจัดการ
กากกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ 
 
 
 

กตส. แผน 100.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำใหม้ีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผล 80.00 636,900.00 - 636,900.00 
ร้อยละตามแผน 63.69 - 63.69 



 

46 
 

โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4. พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 

กพม. แผน 100.00 150,000.00 - 150,000.00  
(เขียว) 

 
(เขียว) 

 
ผล 100.00 149,900.00 - 149,900.00 
ร้อยละตามแผน 99.93 - 99.93 

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการ
กำกับดแูลทางนิวเคลียร์ด้านการประเมิน
ความปลอดภยัของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

กอญ. แผน 100.00 334,100.00 - 334,100.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำใหม้ีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
- ปส. ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ
โครงการ ตามหลักเกณฑ์ของ สกสว. ไปอีก    
6 เดือน 

ผล 80.00 117,800.00 - 117,800.00 
ร้อยละตามแผน 35.26 - 35.26 

6. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกดิ
จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วจิัยต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม 

กพม. แผน 100.00 794,400.00 - 794,400.00  
(แดง) 

 

 
(เขียว) 

 - เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำใหม้ีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผล 70.00 794,400.00 - 794,400.00 
ร้อยละตามแผน 100.00 - 100.00 

7. โครงการวิจัยและพัฒนาเพือ่การเฝ้า
ระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และการเฝ้า
ระวังผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม 

กพม. แผน 100.00 1,929,900.00 - 1,929,900.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำใหม้ีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
- ปส. ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ
โครงการ ตามหลักเกณฑ์ของ สกสว. ไปอีก    
6 เดือน 

ผล 64.00 676,000.00 - 676,000.00 
ร้อยละตามแผน 35.03 - 35.03 

8. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการตรวจวัดและการประเมนิ

กพม. แผน 100.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00  
(แดง) 

 
(แดง) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID – 19 
จึงต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำใหม้ีการ



 

47 
 

โครงการ กอง 

การ
ดำเนินงาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 
64 (ร้อยละ) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 จากระบบ GFMIS) 

ข้อสังเกต 

สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ประจำ 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายงบรายจา่ย

ลงทุน 

แผน/ผลการ
เบิกจ่ายรวมท้ัง

โครงการ 

การ
ดำเนินงาน

ตาม
แผนงาน 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รังสีในสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ที่มีความ
เส่ียง 

เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
- ปส. ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของ
โครงการ ตามหลักเกณฑ์ของ สกสว. ไปอีก    
6 เดือน 

 

หมายเหตุ :  โครงการที่มีผลการดำเนินงานงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จะมีข้อสังเกตเป็นเครื่องหมาย  (เขียว) และโครงการที่มีผลการดำเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 90 จะมีข้อสังเกตเป็นเครื่องหมาย  (แดง) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์และขอ้เสนอแนะ 
   
จากการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการ และการดำเนินการ

ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถนำมาวิเคราะห์ผลและสรุปข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์จากผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ 

4.1.1 ประสิทธิภาพ 
 จากข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ต้องมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 (ตามข้อมูลในตารางใน
บทที่ 3 นั้น อนุโลมให้โครงการที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน) จึงเห็นได้ว่า โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่าย 

 จากการประเมินผล สาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย มีดังนี้ 
 (1) เมื่อเปรียบเทียบการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีโครงการจำนวนมาก 

ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน สาเหตุเนื่องจากมีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่ต้องมีการจัดหางบลงทุน ซึ่งรายการงบลงทุนส่วนใหญ่ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องสั่งผลิต 
ประกอบ หรือดำเนินการจัดซื้อจากต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้ 
มีอุปสรรคในเรื่องของกระบวนการทางเอกสารและการติดต่อประสานงาน นอกจากนี้ สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ 
ไม่สามารถดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ในที่สุด 

 (2) รายจ่ายประจำ มีงบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 51.11 ของงบประมาณรายจ่ายประจำโครงการ
ทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่ ปส. ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดได้นั้น เป็นเพราะ ปส. มีการยุบรวมหรือยกเลิก
จัดกิจกรรมบางกิจกรรม หรือมีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมใหม่ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ส่งผลให้ ปส. ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวน
มากได้ เช่น การจัดฝึกอบรม สัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมด้านการสร้างความตระหนักและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี การให้บริการออก
ใบอนุญาต การจัดสอบ การประชุมหารือต่าง ๆ  การเดินทางไปต่างประเทศหรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรจาก
ต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย เป็นต้น  

  
 



 

49 
 

 
 
 (3) รายจ่ายลงทุน มีงบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 30.85 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

โครงการทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่ ปส. ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดได้นั้น เป็นเพราะรายการ  
งบลงทุนส่วนใหญ่ของ ปส. มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะด้าน ไม่สามารถจัดหาหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
ท้องตลาดทั่วไป ต้องมีการสั่งผลิตหรือประกอบเป็นพิเศษ มีการจัดซื้อจากต่างประเทศ และเนื่องด้วยสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลให้การติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตทั้งภายในและต่างประเทศเป็นไปด้วยความลำบาก 
ประกอบกับรายการงบลงทุนของ ปส. ส่วนใหญ่ มีวงเงินงบประมาณที่สูง เมื่อไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน 
จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อยอดการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการในภาพรวม 

4.1.2 ประสิทธิผล 
 จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่า 
 (1) โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 

COVID-19 และผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในงวดที่ 3 ล่าช้า จึงทำให้ผลการ
ดำเนินงานและผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

 (2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ระดับผลผลิต 

 (3) การกำหนดตัวชี้วัดของผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความสำเร็จ ในเชิง
การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมได้ เช่น ตัวชี้วัดการนับจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือการนับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 (4) บางกิจกรรมไม่มีกำหนดการดำเนินงานที่ชัดเจน หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานสำรอง เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจไม่ให้กระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งจะไม่ทำให้การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้า หรือต้องเร่ง
ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 

 (5) บางกิจกรรมมีการกำหนดแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผล
ให้โครงการสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ โดยที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณท้ังหมด หรือใช้จ่ายงบประมาณใน
จำนวนไม่มาก 

 
4.1.3 ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบปัญหา - อุปสรรคในการติดตามผล ดังนี้ 

 1) ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. การกำหนดตัวชี้วัดบางหน่วยงานผู้กำหนดตัวชี้วัด
และผู้รายงานผลตัวชี้วัดเป็นคนละบุคคล ทำให้ไม่
เข้าใจในคำนิยาม สูตรในการคำนวณ และวิธีการ
จัดเก็บ ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในการติดตามประเมินผล 

ขอให้ ผอ. กอง มอบหมายผู้จัดทำตัวชี้วัด และ
ผู้รายงานผลที่ชัดเจน รวมทั้งขอให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กำหนดคำนิยาม สูตรในการคำนวณ และวิธีการ
จัดเก็บตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการการทบทวนตัวชี้วัด 

2. การกำหนดสูตรการคำนวณในตัวชี้วัดบางตัว 
ขาดความชัดเจน ไม่มีการกำหนดค่าฐานที่ใช้ในการ
คำนวณ หรือมีการกำหนดค่าฐานที่ไม่สัมพันธ์กับ 
ค่าความสำเร็จ โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่มีการวัดผล
ความสำเร็จเป็นร้อยละ ซึ่งส่งผลให้การประมวลผล
ความสำเร็จไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถประมวลผล 
การปฏิบัติงานได้ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และ กยผ.กนผ. จะต้องหารือ
ร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดวิธีการคำนวณ
ผลตัวชี้วัดอย่างละเอียด เพ่ือให้สามารถรายงานผล
และประมวลผลสำเร็จในการดำเนินงาน 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ตัวชี้วัดบางเรื่องตั้งเป้าหมายไว้ต่ำและไม่ท้าทาย ขอให้นำผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า
มาเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน เพ่ือเป็น
แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดในปีต่อไป 

4. การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ขอให้รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน 
หากตัวชี้วัดใดอยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงระยะเวลา 
ที่จะรายงาน ขอให้นำไปรายงานในเดือนถัดไป 

5. การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดบางส่วน 
ไม่มีการรวบรวมผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง 
ก่อนส่งให้ กยผ.กนผ. ส่วนมากจะจัดส่งเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม 

ขอให้ ผอ. กอง/กลุ่ม แต่ละกอง/กลุ่ม ทำความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในกอง/กลุ่มของตน 
ถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลและการนำส่งผล 
การดำเนินงานมายัง กยผ.กนผ. และชีแ้จงให ้กยผ.กนผ. 
ทราบถึงวิธีการทำงานภายในกลุ่มงาน 

6. ตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แต่ไม่มี
การชี้แจงเหตุผล 

การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
ขอให้อธิบายเหตุผลให้ชัดเจน 
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 2) ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. หน่วยงานรายงานผลสถานการณ์ดำเนินงาน 
ไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
ของกิจกรรม 

หน่วยงานควรปรับรายงานผลให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

2. หน่วยงานรายงานผลล่าช้าไม่เป็นไปตาม
กำหนดการที่ได้ประกาศแจ้ง 

เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกสิ้นเดือน จึงขอให้นำส่งข้อมูลถึง กยผ.
กนผ. ตามวันที่ที่ได้กำหนดไว้ (รายงานผลก่อน 5 วัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน และก่อน 10 วันสุดท้าย 
ของเดือน ในกรณีท่ีเป็นเดือนสุดท้ายของแต่ละ 
ไตรมาส) 

3. การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในโครงการ 
ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน 
ทำให้การติดตามผลและการสรุปผลยังไม่สะท้อน
ภาพรวมโครงการ 

ควรมีการประชุมหารือในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายโครงการให้ความชัดเจนในระหว่าง
การเขียนโครงการฉบับสมบูรณ์ภายหลังจาก
งบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
แล้ว เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและ กยผ.กนผ. 
มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ 
สามารถจัดทำข้อเสนอแนะใน 3 มิติ ได้ดังนี้ 

 
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
 การบริหารจัดการของผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยผู้บริหารควรมีการดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ระดับกอง/กลุ่ม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
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 (2) ทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการ และ
ตัวชี้วัดในปีถัดไป รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากการพิจารณาผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

 (3) ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 

 (4) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและผู้ประสานงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
บริหารและติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (5) การกำหนดคำนิยามของตัวชี้วัดร่วมกัน ทั้ง ผอ. กอง ผู้รับผิดชอบโครงการ และ กยผ.  ให้
สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยต้องมีการแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ 

 (6) ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลัก ของ
หน่วยงาน 

 (8) ผู้บริหารควรมีนโยบายรองรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลให้ ปส. ไม่
สามารถปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานเดิมที่จัดทำไว้ได้ เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ ปส. รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณล่าช้า จึงทำให้ผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

 
4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน 
 ผู ้ปฏิบัติงานเป็นบทบาทหลักที ่สำคัญในการดำเนินงานโครงการและตัวชี ้ว ัดให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตั้งแต่ขั ้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ปฏิบัติงานควรมีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) ควรมีการเขียนข้อเสนอโครงการ (Concept Note) ที่ชัดเจน มีการระบุผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบต่อประเทศ (Impact) ซึ่งโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ควรมีการทำรายงาน
สรุปผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

 (2) โครงการวิจัย ควรมีการพิจารณาถึงหน่วยงานที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  
 (3) ทำความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผน การดำเนินการ

และการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสม และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่กำหนด โดยมีกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้กำกับดูแล
ตรวจสอบ และรายงานผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการควรเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบ แต่เนื่องจาก บุคลากร 
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ปส. ส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบถูกต้อง
ตามกระบวนการ 

 (4) มีการสำรวจราคาที่แท้จริงของครุภัณฑ์ เพื่อให้มีการของบประมาณที่สอดคล้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีแท้จริง 

 (5) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนจำนวนมาก เช่น ตัวชี้วัดเรื่องการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรืออบรมต่างๆ ควรกำหนดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น มีการ
ทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม และการกำหนดตัวชี้วัดเรื่องจำนวนคนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการให้ความสำคัญ
ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างความตระหนัก การสร้างจิตสำนึก และการลงทุนน้อยแต่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งใน
เรื่องการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ กยผ. ควรกำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสม 

 (6) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการ และจัดทำแผนสำรองในการดำเนินงาน ตาม
ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ 

 (7) เมื่อมีกิจกรรมเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรมีการ 
ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งกำหนดผลผลิตและตัวชี้วัดใหม่ แต่ถ้ากิจกรรม 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานของ
โครงการ 

 (8) โครงการต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผู้บริหารแต่ละกองควรบริหารงบประมาณ
ภายในกลุ่ม/กอง เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณแต่สามารถดำเนินการได้ 

 (9) รายงานผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด พร้อมปัญหา - อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบเป็น
ระยะ เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 

 (10) ควรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานสำรอง รองรับในกรณีที่เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลให้ ปส.  
ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานเดิมที่จัดทำไว้ได้ เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ ปส. รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณล่าช้า จึงทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด  

 
4.2.3 ข้อเสนอแนะต่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 กยผ.กนผ. มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูล และวางแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการและตัวชี้วัดให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ ปส. และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ปส. ดังนั้น 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ควรมีการดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด
ให้ทุกหน่วยงานใน ปส. เพ่ือให้สามารถกำหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของหน่วยงานได้ 
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 (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ การกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ รวมถึง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 

 (3) การออกแบบระบบการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดที่สะดวก ง่ายต่อการ
รายงานและการเรียกใช้ข้อมูล เพ่ือการประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้รายงานผลและผู้ที่ต้องติดตามผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 5 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งการรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง กยผ.กนผ. จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามและ
ประเมินผลขึ้น เพ่ือให้การดำเนินโครงการและตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ ปส. โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 

5.1 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและ

ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน กยผ.กนผ.  จึงได้กำหนดระบบการ
ติดตามและประเมิน ดังนี้ 

5.1.1 การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณของ ปส. กำหนดไว้ ดังนี้ 
 5.1.1.1 ให้หน่วยงานในสังกัด ปส. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ก่อน 5 วันสุดท้ายของแต่ละเดือน (หรือก่อน 10 วันสุดท้ายของเดือน ในกรณีที่เป็นเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส)  
ตามแบบฟอร์มที่ กยผ.กนผ. กำหนด และจัดส่งให้ กยผ.กนผ. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าใน
การดำเนินงาน ปัญหา - อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า และนำมาใช้ในการปรับแผนการดำเนินงาน 

 5.1.1.2 ให้ สลก. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน  ให้ 
กยผ.กนผ. ทุกสิ้นเดือน 

 5.1.1.3 ให้มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...  
เป็นรายไตรมาส หรือตามสถานการณ์ท่ีเห็นสมควร 

5.1.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดย
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบปีกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ตลอดจน
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

5.1.3 ในบางปีงบประมาณที่ประเทศมีการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งก่อนนั้น จะทำให้
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการไม่ครบทั้งหมด จึงกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถขออนุมัติงบกลางเพ่ือ
ดำเนินโครงการก่อนได้ ในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบโครงการมีการเบิกจ่ายงบโครงการในส่วนที่ได้รับจัดสรรหมดแล้ว  
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ซึ่ง กยผ.กนผ. จะมีการติดตามเฉพาะผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามที่หน่วยงานได้รายงานต่อ กยผ.กนผ. 

ก่อน จนกว่า ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมดครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ระบบ GFMIS อีกครั้ง 

 
5.2 วิธีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและตัวชี้วัด 

การรายงานผลการดำเนินโครงการและตัวชี้วัด จะมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน (ก่อน 
5 วันสุดท้ายของทุกเดือน) ซึ่งจากปัญหาและอุปสรรคการติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา หน่วยงานควรมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลที่ชัดเจน หรือแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำกอง  เป็นผู้ตรวจสอบ
และประสานงานรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง โดย กยผ.กนผ. ได้เปิดรับข้อมูลผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงาน ลดการใช้เอกสารกระดาษ และเพื่อความ
สะดวกทั้งผู้รายงานผลและผู้ที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ 

5.2.1 ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอง/หน.กลุ่ม จะต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มที่ทาง กยผ.กนผ. กำหนด โดยนำส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
กยผ.กนผ. กำหนด โดย 

 5.2.1.1 การรายงานผลโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มีคำอธิบาย ดังนี้ 
 1) ผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโครงการ : ระบุสถานะความก้าวหน้าของโครงการ เมื่ อ

เทียบกับแผนที่กำหนดไว้ เป็นร้อยละแบบสะสม 
 2) กิจกรรม : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ 
 3) น้ำหนัก (ร้อยละ) : ระดับความสำคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมค่าน้ำหนักทุกกิจกรรมของ

โครงการต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100 
 4) ตัวชี้วัดกิจกรรม : ข้อมูลบ่งชี้ความสำเร็จที่สามารถวัดได้ของกิจกรรม พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ของกิจกรรม 
 5) ผลลัพธ์ของกิจกรรม : เป้าหมายของกิจกรรมหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม 
 6) สถานะการดำเนินงาน : ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม 
  6.1) ระยะเวลาตามแผน : ระยะเวลาที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
  6.2) ปฏิบัติจริง : 
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  (1) สถานะ/ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ของกิจกรรม (เช่น ระบุชื่อ สถานที่ วันที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม หากเป็นงบลงทุนให้ระบุสถานะตามขั้นตอน
พัสดุ) ให้รายงานต่อกันทุกเดือน (แบบสะสม) 

  (2) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน โดยกำหนดให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ (กพด.) รายงานสถานะ
ความก้าวหน้าและกำหนดการตามกระบวนการพัสดุ และให้ผู ้รับผิดชอบโครงการรายงานปัญหา - อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทุกเดือน 

 7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  7.1) ตามแผน : จำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ 
  7.2) เบิกจ่าย : จำนวนเงินที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีการขออนุมัติใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม 
 8) ปัญหาและอุปสรรค/การดำเนินการแก้ไข : ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

ตามแผน และการแก้ไขของผู้ดำเนินกิจกรรม 
 
 5.2.1.2 การรายงานผลตัวชี้วัด 
 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. พร้อมรายละเอียดตามคำนิยามในเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
 1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 
 2) ระบุรายละเอียดการดำเนินงาน 
 3) ระบุปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข 
 4) แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
 5.2.1.3 การรายงานเสนอต่อผู้บริหาร กระทรวง เจ้าภาพบูรณาการ และสำนักงบประมาณ 
 1) การรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
  กยผ.กนผ. รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดจากผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รายงานผล

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ กบค. และเจ้าหน้าที่ กพด. และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหารรายเดือน และ
คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายไตรมาส และเผยแพร่รายงานที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร ปส. ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

 2) การรายงานเสนอต่อกระทรวง เจ้าภาพบูรณาการ 
  กยผ.กนผ. รวบรวมและสรุปรายงานตามแบบฟอร์มที่กระทรวงและเจ้าภาพบูรณาการกำหนด

เป็นรายไตรมาส 
 3) การรายงานเสนอต่อสำนักงบประมาณ 
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  กยผ.กนผ. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผ่านทางระบบฐานข้อมูลแผนผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EVMIS) รายไตรมาส 

5.2.2 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลสัมฤทธิ์ประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จ ใน

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการ เชื่อมโยง
นโยบายหรือเป้าหมายของหน่วยงาน กระทรวง และรัฐบาล โดยมีผลผลิต ตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้รับ
เมื ่อสิ ้นสุดโครงการ จัดส่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ภายในวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

สำหรับโครงการที่สิ้นสุด ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เสนอผู้บริหาร ปส. 
ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ กนผ. รวบรวมนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน 
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ภาคผนวก ก  

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยวัด : คน 

คำอธิบาย : 
1. บุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมายถึงกำลังแรงงานด้านว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี ได้แก่ 
1.1 ผู ้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and technology) 
ว ิทยาศาสตร ์การแพทย์  (Medical science) และเกษตรศาสตร ์ (Agricultural science) และทำงานในด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่
ต้องการบุคลากรที่จบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป เช่น ผู้ประกอบอาชีพ
และช่างเทคนิคด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งผู้
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. เก็บข้อมูลใน 2 ระดับ ได้แก่ เก็บในภาพรวมของประเทศ และเก็บในภาพรวมของหน่วยงานใน อว. 

สูตรการคำนวณ : คำนวณจากผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนบุคลากรท่ีทำงานด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(135 คน) 
- - - - - - - - - - - 135 

สลก. 

แผน 
(135 คน) 

- - - - - - - - - - - 135 

ผลการดำเนินงาน  
(136 คน) 

- - - - - - - - - - - 136 
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ผลการดำเนินงาน : 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2564 ปส. มีบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 136 คน 
จำแนกเป็น 

ตำแหน่ง 
ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
ปฏิบัติงานด้าน ว. และ ท. (คน) 

ผู้ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แต่ปฏิบัติงานด้าน ว. และ ท. (คน) 
วิศวกรนิวเคลียร์ 22 - 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 10 - 
นักฟิสิกส์รังสี 56 - 
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1 - 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 - 
นักนิวเคลียร์เคมี 19 - 
นักชีววิทยารังสี 6 - 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 17 - 
(ตำแหน่งอ่ืนๆ) - - 
รวม 136 - 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 

หน่วยวัด : คน 

คำอธิบาย : 
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม รวมทั ้งหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานเครือข่ายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้น 
  ตัวอย่าง 
  1) ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรุงเทพฯ และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ที่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี / Work shop / กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ 
  2) ผู้เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  3) กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ 
  4) งานนวัตกรรมแห่งชาติ 
  5) งานตลาดนัดนวัตกรรม 
  6) กิจกรรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7) ค่ายด้าน วทน. 
 2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้  หมายถึง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตรงความต้องการของภาคการผลิต
และบริการโดยผ่านกลไกการพัฒนาต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การเคลื่อนย้ายบุคลากร การ
ฝึกงาน (on the job training และ internship) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น 
 3. การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning หมายถึง ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning เช่น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ผ่านทางเว็ปไซต ์http://mooc.thaicyberu.go.th/ และการเรียนรู้ภายใต้
โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all) เป็นต้น 

สูตรการคำนวณ : 

 นับจำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 
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การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 
 
แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ 
ผ่านการเข้าร่วม 

กิจกรรม/ฝึกอบรม/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ตลอดจนการเข้าถึงส่ือ 
ในรูปแบบ Lifelong 

Learning (24,000 คน) 

100 700 1,600 4,100 1,600 1,100 1,100 1,100 1,100 800 10,600 100 

รวมผลการดำเนินงาน 
 (26,460 คน) 4,219 6,488 2,745 1,817 1,100 261 263 3,265 1,635 1,281 1,369 2,017 

กยผ. 

แผน 
(18,000 คน) 

100 100 1,000 3,500 1,000 500 500 500 500 200 10,000 100 

ผลการดำเนินงาน 
(23,089 คน) 

4,019 5,957 970 1,669 939 229 121 3,184 1,561 1,207 1,278 1,955 

ปสภ. 

แผน  
(6,000 คน) 

0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 

ผลการดำเนินงาน 
 (3,371 คน) 

200 531 1,775 148 161 32 142 81 74 74 91 62 

 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กยผ. 
 1. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

ตุลาคม 2563 4,019 
1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 
8 ตุลาคม 2563 37 

2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 

16 ตุลาคม 2563 11 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศึกษาดูงาน ณ ปส. 

20 ตุลาคม 2563 10 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมภารกิจของ ปส. 28 ตุลาคม 2563 22 
5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี ่ยวกับพลังงานนิวเคลียร ์และรังสี  ผ่านสื ่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 
Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน
การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
*ช้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
 

1 – 29 ตุลาคม 2563 3,939 

พฤศจิกายน 2563 5,957 
6 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 13-23 พฤศจิกายน 

2563 
4,300 

7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาท ิ

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

30 ตุลาคม – 27 
พฤศจิกายน 2563 

1,657 

ธันวาคม 2563 970 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

8 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาท ิ

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

28 พฤศจิกายน – 
21 ธันวาคม 2563 

970 

มกราคม 2564 1,669 

9 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาท ิ
Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน
การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
*ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 

21 ธันวาคม 2563 – 
28 มกราคม 2564 

917 

10 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 
OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 

พฤศจิกายน 2563 – 
28 มกราคม 2564 

752 

กุมภาพันธ์ 2564 939 
11 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 
อาทิ Facebook Fanpage 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
*ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

29 มกราคม – 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

848 

12 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 
OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 

29 มกราคม – 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

91 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

มีนาคม 2564 229 

13 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ปส. 10 มีนาคม 2564 20 

14 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 
อาทิ Facebook Fanpage 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 

25 กุมภาพันธ์ - 10 
มีนาคม 2564 

209 

เมษายน 2564 121 

15 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 

อาทิ Facebook Fanpage 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 

11 มีนาคม – 28 
เมษายน 2564 

121 

พฤษภาคม 2564 3,184 

16 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 

อาทิ Facebook Fanpage 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

29 เมษายน – 27 
พฤษภาคม 2564 

3,184 

มิถุนายน 2564 1,561 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

18 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 

อาทิ Facebook Fanpage 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 

27 พฤษภาคม – 27 
มิถุนายน 2564 

1,561 

กรกฎาคม 2564 1,207 
19 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 

อาทิ Facebook Fanpage 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

28 มิถุนายน – 30 
กรกฎาคม 2564 

972 

20 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 
OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 

29 เมษายน – 30 
กรกฎาคม 2564 

235 

สิงหาคม 2564 1,278 
21 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 

อาทิ Facebook Fanpage 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 

30 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 2564 

1,278 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

กันยายน 2564 1,955 
22 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. 

อาทิ Facebook Fanpage 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 

30 สิงหาคม – 23 
กันยายน 2564 

1,777 

23 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 
OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 

30 กรกฎาคม – 23 
กันยายน 2564 

178 

 

 2. ศปส. 

ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

ตุลาคม 2563 200 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook fanpage 

ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 - 31 ตุลาคม 2563 31 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 - 31 ตุลาคม 2563 16 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 31 ตุลาคม 2563 10 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 - 31 ตุลาคม 2563 22 

5 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปส. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

10 ตุลาคม 2563 121 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ 
รมว.อว. และคณะผู้บริหาร สป.อว. 

พฤศจิกายน 2563 531 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 

1 - 30 พฤศจิกายน
2563 

28 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 - 30 พฤศจิกายน 
2563 

11 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 30 พฤศจิกายน 
2563 

15 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 - 30 พฤศจิกายน 
2563 

26 

5 ศปส.ภาคเหนือ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ ปส. ในการประชุม เรื่อง “การ
นำงานด้าน อววน. ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพ่ือพัฒนาจังหวัดลำปาง” และ
ร่วมติดตามการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดลำปางของ รมว.อว. ณ หอประชุม 
ศาลากลางจังหวัดลำปาง” และร่วมติดตามการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัด
ลำปางของ รมว.อว. ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
 

11 - 14 พฤศจิกายน 
2563 

400 

6 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตามแนวชายแดน จ.นครพนม  
ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม 

24 - 26 พฤศจิกายน 
2563 

51 

ธันวาคม 2563 1,775 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 

1 - 31 ธันวาคม 
2563 

150 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 

facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค  

1 - 31 ธันวาคม 
2563 

200 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 31 ธันวาคม 
2563 

100 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 - 31 ธันวาคม 
2563 

100 

5 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2564  

ณ โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

15 - 19 ธันวาคม 

2563 

100 

6 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน NSP Networking and Year End 

2020 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 ธันวาคม 2563 100 

7 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ "รักอะตอม" ประจำปี 2564  

ณ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

22 - 26 ธันวาคม 

2563 

150 

8 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดบูธ ปส. ในกิจกรรม 

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” 

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น 

17 ธันวาคม 2563 200 

9 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดกิจกรรม 

“งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก” ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด 

22 - 24 ธันวาคม 

2563 

300 

10 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข 

สร้างรอยยิ้มให้ประชาขน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดพรหมปริษฐ์ (พลีควาย) 

ม.4 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา" 

 

24 ธันวาคม 2563 375  
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

มกราคม 2564 148 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 - 31 มกราคม 

2564 
30 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 - 31 มกราคม 
2564 

24 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 31 มกราคม 
2564 

24 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 - 31 มกราคม 
2564 

42 

5 ศปส.ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ และเข้ารับฟังรายงานความพร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องมือ แผนการดำเนินงาน และการเปิดให้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ร่วมกับ ศวภ.3 

19 มกราคม 2564 9 

6 ศปส.ภาคใต้เข้าร่วมลงพ้ืนที่ชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ จ.สตูล 

25 มกราคม 2564 19 

กุมภาพันธ์ 2564 161 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
 

1 - 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

37 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1 - 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

11 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

15 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 
 

1 - 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

29 

5 ศปส.ภาคใต้ ร่วมกับ ศวภ.3 ลงพ้ืนที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม KBO จังหวัดสงขลา 

1 กุมภาพันธ์ 2564 56 

6 ศปส.ภาคใต้ ร่วมกับ ศวภ.3 ลงพ้ืนที่ จ.สตูล 
ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการงานด้านปศุสัตว์ (แพะ) จังหวัดสตูล ณ 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

9 กุมภาพันธ์ 2564 13 

มีนาคม 2564 32 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 - 10 มีนาคม 

2564 
13 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 - 10 มีนาคม 
2564 

3 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 10 มีนาคม 
2564 

6 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 - 10 มีนาคม 
2564 

10 

เมษายน 2564 142 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 - 30 เมษายน 

2564 
49 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 - 30 เมษายน 
2564 

45 
 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 30 เมษายน 
2564 

36 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 - 30 เมษายน 
2564 

12 

พฤษภาคม 2564 81 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 - 31 พฤษภาคม 

2564 
32 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 - 31 พฤษภาคม 
2564 

11 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 - 31 พฤษภาคม 
2564 

20 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 - 31 พฤษภาคม 
2564 

18 

มิถุนายน 2564 74 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 – 30 มิถุนายน 

2564 
31 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 – 30 มิถุนายน 
2564 

6 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 – 30 มิถุนายน 
2564 

23 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 – 30 มิถุนายน 
2564 

14 

กรกฎาคม 2564 74 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 – 31 กรกฎาคม 

2564 
23 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 – 31 กรกฎาคม 
2564 

13 
 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 – 31 กรกฎาคม 
2564 

18 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 
 

1 – 31 กรกฎาคม 
2564 

20 

สิงหาคม 2564 91 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 – 31 สิงหาคม 

2564 
43 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 – 31 สิงหาคม 
2564 

6 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 – 31 สิงหาคม 
2564 

27 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 – 31 สิงหาคม 
2564 

15 

กันยายน 2564 62 
1 ศปส. ภาคเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 

fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคเหนือ 
1 – 30 กันยายน 

2564 
34 

2 ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง 
facebook fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 – 30 กันยายน 
2564 

6 

3 ศปส. ภาคตะวันออก เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก 

1 – 30 กันยายน 
2564 

16 



 

75 
 

ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

4 ศปส. ภาคใต้ เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ลง facebook 
fanpage ของ ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคใต้ 

1 – 30 กันยายน 
2564 

6 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

  1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็ก 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดงานขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

       2) การวัดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง  การวัดระดับความรู้ 

ความเข้าใจ และความสนใจ แนวทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประชาชน 

และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในแต่ละระดับ (ระดับตนเอง ระดับชุมชน 

และระดับประเทศ) 

       3) ความรู้ความตระหนัก เป็นผลจากกระบวนการทางปัญญา จากการได้รับสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าแล้ว 

ทำให้เกิดความรับรู้และเข้าใจและความตระหนัก 

  ตัวอย่างกิจกรรม  

     1) งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 

     2) กิจกรรม การสร้างความตระหนักเรื่องนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

สูตรการคำนวณ : การคำนวณ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ถือว่ามีความตระหนัก 

(
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีคะแนนความรู้ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ ๓ ขึน้ไป  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
) 

x 100 
หมายเหตุ : 1. นับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป     

      2. นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถาม        

      3. การสุ่มตัวอย่างให้สามารถอ้างอิงหลักการ/ทฤษฎีทางสถิติ อาท ิสูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างของ 

Taro Yamane (ที่ระดับความความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5%) ตัวอย่างการคำนวณ เช่น จำนวนประชากร 1,000,000 



 

77 
 

คน จำนวนตัวอย่าง 400 คน (ความคลาดเคลื่อน + 5%) ซึ่งหากเก็บตัวอย่างต้องเก็บจำนวนตัวอย่างมากกว่าหรือ

เท่ากับ 400 คน 

การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยนำผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจากทุกเดือนมาสรุปผลรวมกัน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ 
การดำเนินการสร้าง 

ความตระหนักด้าน วทน. 
ของประเทศ (ร้อยละ 85) 

- - - - - - - - - - - 85 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 91.28) 

- - - - - - - - - - - 91.28 

กยผ. 

แผน 
(ร้อยละ 85) 

- - - - - - - - - - - 85 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 91.28) 

- - - - - - - - - - - 91.28 

ผลการดำเนินงาน : 

ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผู้
มีความรู้ 

ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 4,380 1,081 987 91.28 
ตุลาคม 2563 80 77 75 97.40 

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เย่ียมชมภารกิจ ปส. 

8 ตุลาคม 2563 37 34 32 94.12 

2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เย่ียมชมภารกิจ ปส. 

16 ตุลาคม 2563 11 11 11 100 
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผู้
มีความรู้ 

ร้อยละ 

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน ณ ปส. 
 

20 ตุลาคม 2563 10 10 10 100 

4. 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 
เยี่ยมชมภารกิจของ ปส. 

28 ตุลาคม 2563 22 22 22 100 

พฤศจิกายน 2563 4,300 1,004 912 90.84 
5. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ ประจำปี 2563 
 

13-23 พฤศจิกายน 
2563 

4,300 1,004 912 90.84 

ธันวาคม 2563     
6. ไม่มีการดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 

- - - - - 

มกราคม 2564     
7. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กุมภาพันธ์ 2564     
8. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

มีนาคม 2564     
9. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

     

เมษายน 2564     
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ลำดับ กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผู้
มีความรู้ 

ร้อยละ 

10 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

พฤษภาคม 2564     
11 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 
 

- - - - - 

มิถุนายน 2564     
12 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กรกฎาคม 2564     
13 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

สิงหาคม 2564     
14 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กันยายน 2564     
15 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 จำนวนเรื ่องที ่เก ิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระหว่างประเทศ 

หน่วยวัด : เรื่อง 

คำอธิบาย : 
1. จำนวนเรื่องในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง

ประเทศ ที่ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน หรือผลักดันให้มีการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งจำนวนเรื่องในการดำเนินความร่วมมือฯ ที่เกิดจากการ
ประชุมและเจรจาระหว่างประเทศท่ีได้มีการนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการดำเนินการต่อไป      

2. เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งแบบทวิภาคี และแบบพหุภาคี ประกอบด้วย 
 2.1 Contact Research 
 2.2 Research Collaboration 
 2.3 MOU 
 2.4 Agreement 

สูตรการคำนวณ :  

 นับจำนวนเรื่องในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง
ประเทศ 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนเรื่องท่ีเกิดจากการสร้าง 
ความร่วมมือด้าน ววน. 

ระหว่างประเทศ 
(3 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

ผลการดำเนินงาน (3 เรื่อง) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กยผ. 

แผน 
 (3 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

ผลการดำเนินงาน 
(3 เรื่อง) 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 ดำเนินการให้ความเห็นต่อร่างข้อตกลง 123 Agreement ซึ ่งเป็นข้อตกลงด้านการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในทางสันติระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่มีการปรับแก้ไขเนื้อความใน Article 7 โดยได้จัดส่ง
ความคิดเห็นของ ปส. ให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ (สทน. และ อว.) แล้ว 

 เดือนธันวาคม 2563 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนมกราคม 2564 
 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก  (World 
Institute for Nuclear Security : WINS) กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อจัดทำข้อตกลง
ร่วมกัน โดย WINS จะสนับสนุนประเทศไทยในรูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนความมั ่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์  (Nuclear Security Support 
Center : NSSC) ในอนาคต โดยมี ปส. เป็นศูนย์กลาง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากภายนอก
สำหรับการให้บริการด้านการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ISO 29993 
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 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนเมษายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 

 เดือนกรกฎาคม 2564 

 การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN) กับ
สหรัฐอเมริกา (United States: US.) ซึ ่งมีจุดมุ ่งหมายหลักเพื ่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
สหรัฐอเมริกาในด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์
และวัสดุกัมมันตรังสี โดยกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจรวมถึงการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ กล่าวได้ว่า การจัดทำความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมผ่านบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยเพื่อขีด
ความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในปัจจุบัน ในการนี้ ปส. ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวผ่าน อว. ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบและอนุมัติการจัดทำ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ปส. จึงได้มีหนังสือแจ้งกรมอาเซียน เพื่อกรุณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทราบความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ  ของประเทศไทย
เรียบร้อยแล้ว 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

หน่วยวัด : เรื่อง 

คำอธิบาย : 
 จำนวนบทความหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัด อว. 
หรือหน่วยงานเครือข่ายอ่ืนๆ ที่หน่วยงานในสังกัด อว. มีส่วนร่วม ที่ซึ่ง 
  1) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  2) ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและต่างประเทศที่มีกรรมการ
พิจารณา (Paper Review / Peer Review / Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper  
ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
   2.1) Paper review หมายถึง บทความวิชาการ 
   2.2) Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ให้มี
คณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่
ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ (rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสาร
นั้นได้ ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่าผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็น
ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่
เรียกว่า Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ 
   2.3) Journals  หมายถึง วารสารวิชาการจัดเป็นสิ ่งพิมพ์ที ่มีกำหนดออกที ่แน่นอนและ
ต่อเนื ่อง โดยมีการนำเสนอเนื ้อหาในลักษณะบทความและเรื ่องราวทางวิชาการซึ ่งเขียนโดยผู ้เชี ่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4 มีความยาวของเนื้อหามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็น
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง อีกทั้งมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยภาพ
และสี 
   2.4) Proceedings paper หมายถึงชุดเอกสารที่ตีพิมพ์ที่ใช้ประกอบในการประชุมหรือการ
สัมมนา ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือ หรือบางครั้งเป็น ซีดี หรือดีวีดี ซ่ึงรายงานการประชุมมักจะเผยแพร่หลังจาก
การสัมมนาจบสิ้นลง 
   2.5) Invited paper หมายถึง วารสารที่จัดงานประชุมวิชาการ ถ้าเคยส่งผลงานไปแล้วได้รับ
การตอบรับและไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการนั้น ๆ แล้ว ถ้าน่าสนใจ จะได้รับการเชิญ (invite) ให้เขียนเพ่ิม ลงใน
วารสารนั้น ๆ ต่อไป     

สูตรการคำนวณ :  

 นับจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในและต่างประเทศ 
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การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 
 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และ 
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

 (6 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 

ผลการดำเนินงาน (9 เรื่อง) 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 

กอญ. 

แผน 
 (1 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(1 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

กพม. 

แผน 
(5 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 ๒ 

ผลการดำเนินงาน  
(8 เรื่อง) 

1 0 0 2 1 0 2 ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กพม. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 Uncertainty Evaluation in Measurement of the Personal Dose Equivalent at Nine 
Individual Monitoring Service in Asia and the Pacific Region (Leeda Mitrayon) published in Radiation 
Protection Dosimetry, Volume 190, Issue 2, June 2020, Pages 217-225 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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 เดือนธันวาคม 2563 
ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนมกราคม 2564 
 1. S. Wongsanon, P. Hanpanich, P. Wattanapun, A. Boonrod, K. Jaiwong, P. 
Awikunprasert and V. Pungkun (2021). Eye Lens and Thyroid Doses of Patients and Medical Staffs 
Received from Video Fluoroscopy. Srinagarind Med J, 36(1), 31-38. 
 2. P. Rindhatayathon, T. Phapakhee and V. Pungkun (2021). The estimation uncertainty 
measurement for personal dosimetry use for dose audit by analytical method and Monte Carlo 
simulation method. Burapha Science J, 26(1), 285-302. 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
1. P. Rindhatayathon, K. Koonkana and V. Pungkun. (2021). The Determination of 

Correction Factors for Free-air Ionization Chamber Calculation using Monte Carlo Method. Journal of 
Physics: Conference Series, 1719, 012043. 

 เดือนมีนาคม 2564 
ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนเมษายน 2564 
1. ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร, สะเราะ นิยมเดชา, พัชรีวรรณ ปาโท้ และ กนกอร เยาว์ดำ. 2564. 

ก า รศ ึ กษ าก า ร เ คล ื ่ อ นย ้ า ย ขอ งน ิ ว ไ คลด ์ ร ั ง ส ี ใ น ระบบน ิ เ ว ศน าข ้ า ว .  ก า รป ร ะช ุ ม ว ิ ช า ก า รข ้ า ว 
กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2564. วันที่ 23 -25 มีนาคม 
2564. ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. กรมการข้าว. 

2. P. Rindhatayathon, A. Siriwitpreecha and V. Pungkun. (2021). Establishing of primary 
standard for Cs-137 air-kerma of OAP, Thailand. Applied Radiation and Isotopes, Vol.170, 109586, 
ISSN 0969-8043. 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนมิถุนายน 2564 
1. Chittranuch Chantarot, Harinate Mungpayaban, and Kiadtisak Saenboonruang, 

Grass/Soil Concentration Ratios (CRs) of Natural 226Ra, 232Th, and 40K in Vetiveria zizanioides 
(Vetiver Grass) in Thailand, Philippine Journal of Science, 150 (3): 849-856, June 2021 



 

86 
 

 เดือนกรกฎาคม 2564  
1. Molee, P., Awikunprasert, P., Marukatat, N., & Pungkun, V. (2021). Evaluation of 

scatter radiation dose to eye lens and thyroid gland from digital mammography. Journal of 
Associated Medical Sciences, 54(3), 66-72.  

 เดือนสิงหาคม 2564 
ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกันยายน 2564 
ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

  

  2. กอญ. 
 เดือนตุลาคม 2563 

 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนธันวาคม 2563 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนมกราคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนเมษายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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 เดือนพฤษภาคม 2564 
 นำเสนอใน IAEA Technical Meeting on Research Reactor Ageing Management, Refurbishment and 
Modernization, 31 May to 4 June 2021 (เนื ่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้รูปแบบการประชุมเปลี ่ยนแปลง 
จึงนำเสนอในรูปแบบของ presentation เท่าน้ัน) 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 1.พิจารณาจากจำนวนการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
 3. การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายรวมถึง 
  1) กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการใหม่ (start-up) นักวิจัย 
นักศึกษา นักเรียน 
  2) โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้บริการ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์ เขตเมืองนวัตกรรมอาหาร 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ านวนการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด อว.  ในปีปัจจุบัน − จ านวนการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด อว.  ในปีท่ีผ่านมา

จ านวนการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด อว.  ในปีผ่านมา
) x 100 

การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐ
านทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ 5) 

- - - - - - - - - - - 5 

ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 67.24) - - - - - - - - - - - 67.24 

กพม. 

แผน 
(ร้อยละ 5) 

- - - - - - - - - - - 5 

ผลการดำเนินงาน 
 (ร้อยละ 67.24) 

- - - - - - - - - - - 67.24 
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หมายเหตุ : การให้บริการของ ปส. ในปีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีจำนวนทั้งสิ ้น 84 รายการ ดังนั้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปส. จะต้องให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกคิดเป็นจำนวนทั ้งสิ ้น 89 รายการ 
เป็นอย่างน้อย 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

การให้บริการ ปี 2563 ปี 2564 
รวมทั้งสิ้น 84 202 

1. การให้บริการเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ รวม 169 รายการ 
         1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ นมร.0303/7072 ลว. 16 ก.ย. 63  นักศึกษา                                 
และอาจารย์ รวม 37 ราย เย่ียมชมวันที่ 8  ต.ค.63 
        2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ อว 0649.11/900 ลว.6 ต.ค.63 นักศึกษาและ อาจารย์  
รวม 14 ราย เย่ียมชมวันที่ 20 ต.ค.63 
        3.คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ นมร.0338/7619 ลว. 6 ต.ค.63 นักศึกษาและอาจารย์ รวม 
11 ราย เย่ียมชมวันที่  16 ต.ค. 63 
       4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว.6503.05/1135  ลว. 28 ก.ย.63 นักศึกษาและอาจารย์  
รวม 25 ราย เย่ียมชมวันที่ 28 ต.ค.63 
       5.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ อว64.21/406 ลว. 5 มี.ค.64 นักศึกษาและอาจารย์  
รวม 22 ราย เย่ียมชมวันที่ 27 เม.ย.64   
     6.รร.พรตพิทยพยัต ที่ ศธ04232.23/ว229 ลว.1 เม.ย.64 นักเรียนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์และอาจารย์  
รวม 60 ราย  เย่ียมชมวันที่ 8 เม.ย.64                               
 
2. รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน รวม 27 รายการ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม.ราชภัฏสกลนคร สาขาฟิสิกส์  ที่ อว 0621.07/536 ลว.14 ก.ย.63นักศึกษา 2 ราย  
เข้ารับการฝกึงาน 1 ธ.ค.63 – 28 ก.พ.64 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม.นราธิวาสราชนครินทร์ ที่ อว.0608.05/574 ลว.7 ต.ค.63       นักศึกษา 2 ราย 
เข้ารับการฝกึงาน 23 พ.ย.63 - 12 มี.ค.64 

3. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่อว 78.095/ว01758 ลว.5 พ.ย.63                                         นักศึกษา 1 ราย  
เข้ารับการฝกึงานออนไลน์ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.64 

4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ อว7105(01)/010 ลว.20 ม.ค.64     นักศึกษา 1 ราย 
เข้ารับการฝกึงานออนไลน์ 10 พ.ค.- 9 ก.ค.64 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่อว0643.08/93 ลว.28 ม.ค.64 นักศึกษา 1 ราย 
เข้ารับการฝกึงานออนไลน์ 1 ก.ค.- 31 ส.ค.64 
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6. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อว64.16.2.09/26 ลว.18 ม.ค.64                        นักศึกษา 1 ราย 
เข้ารับการฝกึงานออนไลน์ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย.64 

7. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ อว 7105(01)/041 ลว. 2 มี.ค.64 นักศึกษา 2 ราย 
เข้ารับการฝกึงานออนไลน์ 10 พ.ค. – 9 ก.ค.64 

8. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อว 0649.07/0411 ลว.18 ก.พ.64                 นักศึกษา 4 ราย 
เข้ารับการฝกึงานออนไลน์ 7 มิ.ย. – 30 ก.ย.64 

9. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ อว 7105(01)/121 ลว.28 เม.ย.64 นักศึกษา 3 
ราย เข้ารับการฝึกงานออนไลน์ 17 พ.ค.- 9 ก.ค.64 

10. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ ที่อว0502/2204 ลว.9 มิ.ย.64  
     นักศึกษา 4 ราย เข้ารับการฝึกงานออนไลน์ 15 มิ.ย. – 15 ส.ค.64 
11. ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณก์ารแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 

อว7119/ส264 ลว.15 มิ.ย.64 นักศึกษา 6 ราย เข้ารับการฝกึงานออนไลน์ 1 ก.ค.-30 ธ.ค.64 
3. ให้บริการห้องปฏิบัติการ รวม 6 รายการ 

1. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่ อว6501.0909/203 ลว. 28 ส.ค.63 
ขอใช้เครือ่ง Comet assay พร้อมโปรแกรมวเิคราะห์ผล เดือน ก.ย.63 ถึง เดือน มี.ค.64 

2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ อว 5407/ ว5637 ลว. 21 ธ.ค. 63 ขอใช้เครื่องมือ (Scanning 
Electron Microscopy, SEM และ Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS) ระหว่างเดือน ธ.ค. 
63 – เดือน พ.ย.64 

3. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ อว 0605.6/97 ลว. 28 ม.ค.64 
ขอฉายรังสีพืชแบบเฉียบพลันด้วยรังสีแกมมา วันที่ 1 ก.พ.64 

4. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว7605.5/051 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 64 
ขอใช้เครือ่งเลี้ยวเบนรังสเีอกซ์ (X-ray diffraction XRD) เดือนก.พ. – เดือนมี.ค.64  

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ อว0651.203(1)/094 ลว.30 มี.ค.64 
ขอใช้เครือ่ง Inductively Coupled – Mass Spectrometer (ICP-MS)  

6. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อว 0605.2/1262 ลว.16 ก.ย.64 
ขอฉายรังสีแบบเฉียบพลันด้วยรงัสีแกมมา วันที่ 22 ก.ย.64 

                                                                                                        รวมทั้งสิ้น  202 รายการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 26 จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

หน่วยวัด : รายการ 

คำอธิบาย : 
 1. แบ่งรายการวัดของห้องปฏิบัติการเป็น 2 ระดับ 
  1.1 รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกที่หน่วยงานในสังกัด  กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้พัฒนาและได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
  1.2 รายการวัดของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 
 2. รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแสดงยอดผลงานทั้ง 2 
ระดับรวมกัน แต่ในการเก็บข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้
แจ้งยอดผลงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มห้องปฏิบัติการของ หน่วยงานภายนอกตามข้อ 1 และกลุ่มห้องปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามข้อ 2 เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
 ตัวอย่างการวัด 
 ระด ับ 1 .1 รายการว ัดของห ้องปฏ ิบ ัต ิการของหน ่วยงานภายนอกท ี ่ ได ้ ร ับการตรวจ 
ประเมินความสามารถและได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (สำหรับ วศ.) 
 ร ะ ด ั บ  1 . 2  ร า ย ก า ร ว ั ด ข อ ง ห ้ อ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ น ส ั ง ก ั ด  อ ว . 
ท ี ่ ได ้ร ับการตรวจประเมินความสามารถและได ้ร ับการร ับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และสามารถรักษาสถานภาพความสามารถไว้ได้ (สำหรับ มว. ปส. เป็นต้น) 

สูตรการคำนวณ : 

 นับจำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนรายการวัดของห้อง 
ปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตาม 

มาตรฐานสากล(2 รายการ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

ผลการดำเนินงาน  
(2 รายการ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

กพม. 

แผน 
 (2 รายการ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

ผลการดำเนินงาน  
(2 รายการ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

ผลการดำเนินงาน : 
 เดือนตุลาคม 2563 
 ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ยื่นขอรับรองการทดสอบเชิงคุณภาพยูเรเนียม
และทอเรียมในตัวอย่างทางธรณีวิทยาด้วยระบบแกมมาสเปคโตรสโคปีกับ วศ. 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล อยู่ระหว่างการดำเนินงานเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
 เดือนธันวาคม 2563 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
 เดือนมกราคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 เอกสารวิชาการได้รับการตีพิมพ์และแผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
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 เดือนมีนาคม 2564 
ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 

อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
 เดือนเมษายน 2564 

ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  
 เดือนพฤษภาคม 2564 

ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
  
 
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในขอบข่ายการวิเคราะห์เชิงคุณภาพยูเรเนียมและทอเรียมในตัวอย่าง
ทางธรณีวิทยา 

เดือนกรกฎาคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี  ระยะ 2563 – 
2568 คือ 

ขั้น 
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย ปีท่ีสำเร็จ 

ร้อยละ 20 ประเทศไทยมีมาตรการตอบโต้ (Response Measure) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำกรอบการปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับมือ
เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (แผนตอบโต้เมื่อเกิดเหตุความมั่นคง
ทางนิวเคลียร์และรังสี) และกรอบปฏิบัติของนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

2563 

ร้อยละ 40 ประเทศไทยมี (1) กฎหมาย/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ และ (2) แผนงาน
ระดับชาติ ที่ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์/แผนบูรณาการในการปฏิบัติ/ข้อตกลง/
ความร่วมมือ ระหว่าง ปส. กับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าและท่ีเกี่ยวข้อง ในการ
รับมือภัยคุกคามเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

2564 

ร้อยละ 60 ประเทศไทยมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสมในการรับมือภัยคุกคามเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามความเสี่ยงที่ได้ประเมิน ทั้งในด้าน (1) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ 
ปส. และเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า ที่ประกอบด้วย กรมศุลกากร ตำรวจ ทหาร กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพและกู้ภัย หน่วยงานความมั่นคง และ
หน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ระบบตรวจจับทางรังสีตามด่านและสถานที่สำคัญ ระบบตรวจวัดทางรังสีในการ
ตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ห้องปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี และเครื่องวัดทางรังสีของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า 

2565 

ร้อยละ 80 หน่วยงานเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าและท่ีเกี่ยวข้อง มีกฎหมาย/นโยบาย/มาตการ/แผน/แนว
ปฏิบัติ ที่ระบุไว้ในหน่วยงานเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ และการมีการฝึกซ้อมระดับชาติใน
การรับมือภัยคุกคามเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

2566 

ร้อยละ 100 ปส. หน่วยงานเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการรับมือ
ภัยคุกคามเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2567 - 
2568 
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รวมถึงสามารถบูรณาการร่วมกับประเทศอ่ืน/ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ/สหภาพยุโรป ในการรับมือภัยคุกคามเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี และการมีการฝึกซ้อมระดับระหว่างชาติในการรับมือภัยคุกคามเหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

สูตรการคำนวณ : 
 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
ขั้นความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 20 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 40 ยกแผนตอบโต้เมื่อเกิดเหตุความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสี และแผนดำเนินการจัดทำแนว

ปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 60 ผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะต่อ

แผนตอบโต้ฯ และรวบรวมข้อมูล พัฒนา และทดลองการใช้งานแนวปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 ได้รับความเห็นชอบหลักการของแผนตอบโต้ฯ และนำแนวปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ไปใช้
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 ทดสอบการดำเนินการตามแผนตอบโต้ และประเมินการดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 

การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จ 
ในการพัฒนาศักยภาพ 

การเตรียมความพร้อมตอบ 
สนองเหตุความม่ันคง 

- - - - - - - - - - - 80 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(ร้อยละ 80) 

รวมผลการดำเนินงาน 10 15 15 15 17.50 20 20 20 30 30 30 90 

กตส. 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 90) 

- - - - - - - - - - - 80 

กพม. 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

20 30 ๓๐ 
๓๐ ๓๕ 

๔๐ 40 40 60 60 60 100 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กตส. 
 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
  คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีมติเห็นชอบแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีพ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่สนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่ง
แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีดังกล่าว ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมและการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
จากภัยคุกคามจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

 2. กพม. 
 เดือนตุลาคม 2563 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. อยู่ระหว่างการปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากที่ได้ทดลอง        
ใช้งานผ่านการฝึกปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานข่าวกรอง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นต้น 
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 เดือนพฤศจิกายน 2563 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. อยู่ระหว่างการปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากที่ได้ทดลอง        
ใช้งานผ่านการฝึกปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานข่าวกรอง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นต้น 
 เดือนธันวาคม 2563 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. อยู่ระหว่างการปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากที่ได้ทดลอง        
ใช้งานผ่านการฝึกปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานข่าวกรอง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นต้น 
 เดือนมกราคม 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. อยู่ระหว่างการปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากที่ได้ทดลอง        
ใช้งานผ่านการฝึกปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานข่าวกรอง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นต้น 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. อยู่ระหว่างการปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากที่ได้ทดลอง        
ใช้งานผ่านการฝึกปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานข่าวกรอง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นต้น 
 เดือนมีนาคม 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. อยู่ระหว่างการปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากที่ได้ทดลอง        
ใช้งานผ่านการฝึกปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานข่าวกรอง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นต้น 
 เดือนเมษายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. อยู่ระหว่างการปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากที่ได้ทดลอง        
ใช้งานผ่านการฝึกปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 ได้แก่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานข่าวกรอง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นต้น 
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 เดือนพฤษภาคม 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. ปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากทดลองใช้งานผ่านการฝึก
ปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จ      
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์แบบเสมือนจริงในปี พ.ศ. 2564 
 เดือนมิถุนายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. ปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากทดลองใช้งานผ่านการฝึก
ปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จ      
อย ู ่ระหว ่างการเตร ียมความพร้อมเพื ่อฝ ึกอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการออนไลน์แบบเสมือนจร ิงในปี  พ.ศ. 2564
 เดือนกรกฎาคม 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. ปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากทดลองใช้งานผ่านการฝึก
ปฏิบัติการบนโต๊ะ (tabletop exercise) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จ      
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์แบบเสมือนจริงในปี พ.ศ. 2564 
 เดือนสิงหาคม 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. ปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากทดลองใช้งานผ่านการฝึก
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ หัวข้อนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ 
 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 กสพ.กพม. ปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากทดลองใช้งานผ่านการฝึก
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ หัวข้อนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ 
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ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 แผน/นโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ คือ การดำเนินการเพื่อและ/
หรือเกิดจาก        
 1. การจัดทำนโยบาย/แผนเพื่อให้เกิดองค์กร กิจกรรม มาตรการที่จำเป็นสำหรับการบริหารองค์กร
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน         
 2. การผลักดันให้มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือการผลักดันให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      
 3. การกำหนดนโยบาย การวางแผน การปรับแผน การจัดทำงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนา การแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือความพยายามในการ
แก้ไข ขจัดอุปสรรคและปัญหาที่เร่งด่วน         
 4. ข้อเสนอแนะที่ได้อาจเกิดจากการศึกษาวิจัยด้านนโยบายและแผน การวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผน      
 5. เป็นผลขั้นสุดท้ายที่เกิดจากกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน (สป.อว.) ตั้งแต่
เริ่มแรกของกระบวนการทำงานจนสิ้นสุดกระบวนการ หรือเป็นผลการดำเนินงานที่ สป.อว. สนับสนุนงบประมาณให้
ดำเนินการ        
 6. แผน/นโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่ได้ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน และมีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของแผน/นโยบาย/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ/
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นั้น         
 7. การวางแผนการดำเนินงานในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

สูตรการคำนวณ :  

(
จ านวนแผน/นโยบาย/มาตรการ ท่ีถูกใช้ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ ในปีปัจจุบัน 

จ านวนแผน/นโยบาย/มาตรการ ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศท้ังหมด ในปีปัจจุบัน
) x 100 
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การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานแบบสะสม เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นไตรมาส โดยการคำนวณ
ผล จะเป็นการเทียบสัดส่วนของจำนวนแผน/นโยบาย/มาตรการ ที่ถูกใช้ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ ต่อ 
จำนวนแผน/นโยบาย/มาตรการ ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จทั้งหมด ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เช่น ในเดือนธันวาคม 2563 จะนำค่าเป้าหมายในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 มาคำนวณ / ใน
เดือนมีนาคม 2564 จะนำค่าเป้าหมายในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 มาคำนวณ เป็นต้น 

แผนการดำเนินงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละการนำแผน/นโยบาย
/มาตรการไปใช้ประโยชน์ 
ในการกำกับแก้ไขปัญหา 
ของประเทศ (ร้อยละ 80) 

0 0 20 0 0 30 0 0 60 0 0 80 

กยผ. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 0 0 30 0 0 60 0 0 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 120) 

0 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0 120 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 จำนวนแผน/นโยบาย/มาตรการ ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีจำนวน 10 เรื่อง โดยมีการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

แผน/นโยบาย/มาตรการ 
ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ 
กำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ 

(10 เรื่อง) 

- - - - - - - - - - - 10 



 

101 
 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ผลการดำเนินงาน 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

กยผ. 

แผน 
(10 เรื่อง) 

- - - - - - - - - - - 10 

ผลการดำเนินงาน  
(12 เรื่อง) 

0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากโครงการจัดทำแผน/นโยบาย/มาตรการ ของ ปส. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างเริ่มต้นดำเนินการ อีกท้ัง คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีแผนการจัด
ประชุมในเดือน พ.ย. 2563 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ ในเดือนต่อไป  

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 1. การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2563 (26 พ.ย. 2563) เห็นชอบ
มาตรการ/ข้อเสนอแนะ/กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 
  1. มาตรการการกับดูแลจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการเรียกค่าสินไหมทดแทน
สำหรับความเสียหายกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
  3. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
  4. ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ  เรื ่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีระดับที่
ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม 
พ.ศ. ....   
  5. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
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  6. คำขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 
  7. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  8. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือ       
เชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 
  9. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ
สำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ชื่อเดิม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำคลังข้อสอบ) 

 เดือนธันวาคม 2563  
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนมีนาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศนำมา
รายงานต่อไป  
 เดือนมกราคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนมีนาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศนำมา
รายงานต่อไป 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนมีนาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศนำมา
รายงานต่อไป  
 เดือนมีนาคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบกับอยู่
ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนกรกฎาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงานต่อไป  
 เดือนเมษายน 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบกับอยู่
ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนกรกฎาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงานต่อไป 
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 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนกรกฎาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงานต่อไป 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน แต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่    
1 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จะมีแผนการจัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2564  จึง
คาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศนำมารายงานต่อไป
 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  จะดำเนินการจัด
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการ
กำกับแก้ไขปัญหาของประเทศนำมารายงานต่อไป 
 เดือนสิงหาคม 2564 
 การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 
2564 ได้เห็นชอบการดำเนินงาน ดังนี้  
 1. เห็นชอบร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 
 2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....  
 3. เห็นชอบตามมาตรการกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยยกคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
เนื่องจากการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 
 เดือนกันยายน 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติใน
เดือนกันยายน 2564 
 
ตัวช้ีวัดที่ 36 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 

หน่วยวัด : คะแนน 

คำอธิบาย : 
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 1. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมที่มาจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ  อว. ซึ่งดำเนินการ
สอดคล้องตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้   
  1) นโยบายรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   
  3) คำสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื ่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน 
  4) คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
  5) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เห็นชอบรายงาน เรื่อง 
การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ  โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งว่า หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีการประเมินตนเองผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  และนำ
ผลการประเมินไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือให้หน่วยงานนำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน เกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชันขององค์กรให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมจำนวน 17 หน่วยงาน 
หมายถึง   
  1) หน่วยงานระดับกรม ส่วนราชการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สป.วท. /วศ./ ปส. และ วช. 
  2)  หน่วยงานองค์การมหาชน  จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สสนก./สทอภ./สนช./สดร./สทน./
สซ. และ ศลช. 
  3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ วว. และ อพ. 
  4) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ สวทช./ สวทน./ มว. และ สกสว.  

สูตรการคำนวณ : 

ผลคะแนนเฉลี่ย ITA ของ อว. =  (
ผลรวมคะแนน 𝐼𝑇𝐴 ของ อว.ท้ังหมด   

จ านวนหน่วยงาน อว.ท้ังหมด
) x 100 

 
การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 



 

105 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้    

80 - 100    คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสูงมาก 
60 - 79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสูง 
40 - 59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานปานกลาง 
20 - 39.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานต่ำ 
  0 - 19.9   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานต่ำมาก 

หมายเหตุ : การประเมินผลคะแนนฯ มาจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. (ผลคะแนนฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ จะแจ้งให้หน่วยงานทราบประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม และกรณีการประเมินฯ ผลคะแนน ไม่แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณที่ต้องเข้ารับการประเมินฯ ให้นำผลคะแนนในการประเมินของปีงบประมาณก่อนมาใช้ในปีต่อไป 
เช่น การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากผลการประเมินฯ ไม่แล้วเสร็จ ให้นำผลคะแนนจากปี 2560 มาใช้
เป็นตัวชี้วัด) 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวช้ีวัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ 
คุณธรรม และความโปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของ 

อว. (ร้อยละ 86) 

- - - - - - - - - - - 86 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 90.16) 

- - - - - - - - - - - 90.16 

กพร. 

แผน 
(ร้อยละ 86) 

- - - - - - - - - - - 86 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 90.16) 

- - - - - - - - - - - 90.16 
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 ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)                    
 ปส. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ร้อยละ 90.16                                                
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   ภาคผนวก ข  

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วดัเอกสารงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       
 

 

 

 

 

  

 



 

108 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสำเร ็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน สิ ่งแวดล้อม 
และความม่ันคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ระดับ 

คำอธิบาย : 
 ผลการประเมินจากสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยแบ่งเป็นระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ ดังนี้ 
ระดับ 5 ไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของชาติ

จากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ระดับ 4 เกิดเหตุการณ์ปนเปื้อนกัมมันตรังสี แต่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ

ประชาชน สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของชาติ 
 ระดับ 3 เกิดเหตุการณ์ปนเปื ้อนกัมมันตร ังส ี และเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ ่งแวดล้อม 

แต่ไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนและความม่ันคงของชาติ 
 ระดับ 2 เกิดเหตุการณ์ปนเปื ้อนกัมมันตร ังส ี และเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ ่งแวดล้อม 

ความมั่นคงของชาติและประชาชนได้รับปริมาณรังสีเกิดค่ามาตรฐาน หรือเสียชีวิต  
 ระดับ 1 เกิดสาธารณภัยขั้นร้ายแรงที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ และเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน และความม่ันคงของชาติอย่างรุนแรง 

สูตรการคำนวณ : 
  ผลการประเมินจากรายงานสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร ปส. 

การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ระดับความสำเร็จในการ 
กำกับดูแลไม่ให้เกิด 
ผลกระทบด้านลบต่อ 

ประชาชน สิ่งแวดล้อม 
และความม่ันคงของชาติ 

- - - - - - - - - - - 5 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จากอุบัติเหตุและภัยคุกคาม
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

(ระดับ 5) 
ผลการดำเนินงาน 

 (ระดับ 5) 
- - - - - - - - - - - 5 

ปส. 

แผน  
(ระดับ 5) 

- - - - - - - - - - - 5 

ผลการดำเนินงาน 
 (ระดับ 5) 

- - - - - - - - - - - 5 

 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเทศไทยไม่มีเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

และรังสีตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี  ของ IAEA จึงสามารถสรุปได้ว่าใน
ปีงบประมาณดังกล่าวไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และ ความมั่นคงของชาติจาก
อุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ศักยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  หมายถึง 
การจัดทำมาตรการตอบโต้ (Response Measure) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งประกอบด้วย 
การจัดทำกรอบการปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับมือเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (แผนตอบโต้เมื่อ
เกิดเหตุความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสี) และกรอบปฏิบัติของนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  

สูตรการคำนวณ : 
 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2564 ดังนี้ 

ขั้นของความ
สำเร็จ 

กตส. กพม. 

ร้อยละ 20 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

ศึกษาเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การนำ SOP ไปใช้ การพัฒนาเครือข่าย 
รวมทั้งการดำเนินงานด้าน CRP และ PA 

ร้อยละ 40 บูรณาการกับหนว่ยงานความมั่นคง ได้แก ่สมช. สขช. ศตก. 
ศรภ. ตร. (บช.ส. ตท. สพฐ.) และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
กศก. ปภ. สธ. สทน. และ มหาวิทยาลัย ในการประเมินภัย
คุกคามทางนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

มีแผนดำเนินการในส่วนของการนำ SOP 
ไปใช้ การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA   

ร้อยละ 60 บูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการยกร่างยุทธศาสตร์ โครงสร้างการ
ประสานปฏิบัติ (เน้นเครือข่ายระบบตรวจจับทางรังสี
ประจำด่านที่มีความเสี่ยง) และวิธีการประสานปฏิบัติ
ในการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
เพ่ือจัดตั้งระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ด้านรับมือ
การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางนิวเคลียร์และรังสี 

การรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบใน
ส่วนของการนำ SOP ไปใช้ การพัฒนา
เครือข่าย รวมทั้งการดำเนินงานด้าน CRP 
และ PA   
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ขั้นของความ
สำเร็จ 

กตส. กพม. 

ร้อยละ 80 บูรณาการจัดการฝึกอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่
ส่วนหน้าและเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ และเตรียมความ
พร้อมในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทาง
นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือส่งเสริมศักยภาพระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ด้านรับมือการก่อการร้ายและ
ภัยพิบัติทางนิวเคลียร์และรังสี 

ดำเนินการในส่วนของการนำ SOP ไปใช้ 
การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA    

ร้อยละ 100 ประสานงานกับ IAEA ในการจัดตั้งหน่วยผู้เชี่ยวชาญ
สนับสนุนแบบเคลื่อนที่ (Mobile Expert Support 
Team, MEST) ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า
และเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุเมื่อตรวจจับพบเหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ด้านรับมือการก่อการ
ร้ายและภัยพิบัติทางนิวเคลียร์และรังสี 

สรุปและประเมินผลการดำเนินงานในส่วน
ของการนำ SOP ไปใช้ การพัฒนา
เครือข่าย รวมทั้งการดำเนินงานด้าน CRP 
และ PA   

   

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จ 
ในการพัฒนาศักยภาพ 
การเตรียมความพร้อม 
ตอบสนองเหตุความ 
ม่ันคงปลอดภัยทาง 

นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

รวมผลการดำเนินงาน 2.5 15 25 27.5 30 40 40 40 60 60 70 90 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(ร้อยละ 90) 

กตส. 

แผน  
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 80) 

0 20 30 30 30 40 40 40 60 60 60 80 

กพม. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

๕ ๑๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๔๐ 40 ๔๐ ๖๐ ๖๐ 80 100 

 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กตส. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์  จำนวน 1 ระบบ เนื่องจากต้องโอนงบประมาณเพื่อสมทบ
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ  
 เดือนธันวาคม 2563 

 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดภายในรถห้องปฏิบัติการ
เคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายเลขทะเบียน ๕๓-๒๕๔๙ กรุงเทพมหานคร  
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 เดือนมกราคม 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา  จำนวน 2 เครื่อง และ
ระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และ
ระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 เดือนมีนาคม 2564 

 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และ
ระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 เดือนเมษายน 2564 

 - อยู่ระหว่างการจัดทำ SOP 

 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และ
ระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 - เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
 เดือนพฤษภาคม 2564 

 - อยู่ระหว่างการจัดทำ SOP 

 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และ
ระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 - ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมภายใต้รหัส tw21ร่วมกับ ศตก. 

 - เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
 เดือนมิถุนายน 2564 
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 - อยู่ระหว่างการจัดทำ SOP และ WI  

 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

 - อยู่ระหว่างดำเนินส่งหมอบและตรวจรับเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา  จำนวน 2 
เครื่อง และระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 - ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมภายใต้รหัส tw21ร่วมกับ ศตก. 

ในวันที ่23 มิถุนายน 2564 

 - จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมปรับมาตรฐาน ภายใต้โครงการฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี  ภายใต้ MOU 
ระหว่าง ปส. กับ NSSC (สาธารณรัฐเกาหลี) ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ศปร. ชั้น 1 อาคาร 10 ปส. 

 - เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงทำให้การปฏิบัติงาน      
ไม่เป็นไปตามแผน  

 เดือนกรกฎาคม 2564 

 - อยู่ระหว่างการจัดทำ SOP และ WI  

 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามด่านศุลกากร 

 - ดำเนินการตรวจรับเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบ
ตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 - เตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมภายใต้รหัส  tw21
ร่วมกับ ศตก. 

 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผน  

 เดือนสิงหาคม 2564 
- อยู่ระหว่างการจัดทำ SOP และ WI  

- ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามด่านศุลกากร 



 

115 
 

- เตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมภายใต้รหัส 
tw21ร่วมกับ ศตก. 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผน 

 เดือนกันยายน 2564 
  - อยู่ระหว่างการจัดทำา SOP และ WI 

- ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจจับ 
- โครงการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร

จัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการกำกับดูแลภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
ระหว ่าง ปส. และหน่วยงาน Nuclear and Security Commission (NSSC) กับKorea Institute of Nuclear 
Safety (KINS) ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 

- การดำาเนินงานโครงการการจัดทำามาตรการเชิงรุกในการป้องกันการนำาเข้า  – ส่งออกวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีโดยผิดกฎหมายจากการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดน 

1. การประชุมหารือโครงการการจัดทำามาตรการเชิงรุกในการป้องกันการนำาเข้า  – 
ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีโดยผิดกฎหมายจากการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดน  เมื่อวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร 

2. การเดินทางเข้าพื้นที่ด่านศุลกากร เพื่อดำาเนินการสำารวจศักยภาพของเครื่องวัดทาง
รังสี เครื่องเอกซ์เรย์ และจุดติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนจาก ปส. เมื่อวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ, ด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม, ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) จึงทำาให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผน  

2. กพม. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 กสพ. รวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบในส่วนของการนำ SOP ไปใช้การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 กสพ. รวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบในส่วนของการนำ SOP ไปใช้การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA 
 
 เดือนธันวาคม 2563 
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 กสพ. รวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบในส่วนของการนำ SOP ไปใช้การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA 
 เดือนมกราคม 2564 
 กสพ. รวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบในส่วนของการนำ SOP ไปใช้การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 กสพ. รวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบในส่วนของการนำ SOP ไปใช้การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA 
 เดือนมีนาคม 2564 
 กสพ. รวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบในส่วนของการนำ SOP ไปใช้การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA 
 เดือนเมษายน 2564 
 กสพ. รวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบในส่วนของการนำ SOP ไปใช้การพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการ
ดำเนินงานด้าน CRP และ PA 

 เดือนพฤษภาคม 2564 

 - เตรียมความพร้อมในส่วนของการนำ SOP ไปใช้ ร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า  

 - การดำเนินงานด้าน CRP และ PA แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้  

 เดือนมิถุนายน 2564 

 - เตรียมความพร้อมในส่วนของการนำ SOP ไปใช้ ร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า  

 - การดำเนินงานด้าน CRP และ PA แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้  

 เดือนกรกฎาคม 2564 

 - เตรียมความพร้อมในส่วนของการนำ SOP ไปใช้ ร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า  

 - การดำเนินงานด้าน CRP และ PA แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้  

 เดือนสิงหาคม 2564 



 

117 
 

- ทดลองใช้งาน SOP ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนหน้าแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  

- การดำเนินงานด้าน CRP และ PA แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 

 เดือนกันยายน 2564 
 1. กสพ.กพม. ปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากทดลองใช้งานผ่านการฝึก
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ หัวข้อนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์   เมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ จำนวน ๗ รายการ 
 2. การดำเนินงานด้าน CRP และ PA แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 
 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนระดับชาติในการตรวจจับเหตุความมั ่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 แผนระดับชาติในการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  หมายถึง แนวปฏิบัติ
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจจับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2564 ดังนี้ 

ขั้นของความ
สำเร็จ 

การดำเนินการ 

ร้อยละ 20 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 40 จัดประชุมการจัดทำแผนระดับชาติในตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ร้อยละ 60 รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 80 ยกร่างแผนระดับชาติในการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ร้อยละ 100 เสนอขอข้อคิดเห็นต่อร่างแผนระดับชาติในการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแ
ผนระดับชาติในการ 

ตรวจจับเหตุความมั่นคง 
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

(ร้อยละ 80) 

10 20 40 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

ผลการดำเนินงาน  0 0 20 30 45 50 55 60 65 70 75 80 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(ร้อยละ 80) 

กตส. 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

10 20 40 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 30 45 50 55 60 65 70 75 80 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
 เนื่องจากคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินฯ มีมติให้แก้ไข (ร่าง) แผนฉุกเฉินฯ ในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญ เพ่ือให้มีเนื้อหามีความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ศปร. จึงมีกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... อีกครั้งประมาณเดือนธันวาคม 2563 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 เนื่องจากคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินฯ มีมติให้แก้ไข (ร่าง) แผนฉุกเฉินฯ ในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญ เพ่ือให้มีเนื้อหามีความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ศปร. จึงมีกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... อีกครั้งประมาณเดือนธันวาคม 2563 
 เดือนธันวาคม 2563 
 เตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี ในวันที่ 28 มกราคม 2563 

 เดือนมกราคม 2564 
 ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ในวันที่ 28 มกราคม 2563 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 - เตรียมการจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....  
 - เตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
 เดือนมีนาคม 2564 
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 - จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  พ.ศ. .... ในวันที่ 5 เดือน 
มีนาคม 2564 
 - จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 
 เดือนเมษายน 2564 
 จัดประชุมเพื ่อพร ิจารณาแก้ไขร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคล ียร ์และรังสี  ตางข้อสังเกตของ
คณะอนุกรรมการฯ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติพิจารณา 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 - ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ 
 - ดำเนินการจัดทำ SOP และ WI ในการจัดการและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 เดือนมิถุนายน 2564 
- ดำเนินการจัดทำ SOP และ WI ในการจัดการและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
- ดำเนินการรวบรวมและแก้ไขร่างแผนฉุกเฉินฯ ตามข้อเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ  

 เดือนกรกฎาคม 2564 

 - ดำเนินการจัดทำ SOP และ WI ในการจัดการและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ดำเนินการรวบรวมและแก้ไขร่างแผนฉุกเฉินฯ ตามข้อเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 - ดำเนินการจัดพิมพ์ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ... เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  

 เดือนสิงหาคม 2564 

 -  ดำเนินการจัดทำ SOP และ WI ในการจัดการและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

 - คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติอนุมัติ แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2564 

 เดือนกันยายน 2564 
  - ดำเนินการจัดทำา SOP และ WI ในการจัดการและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติอนุมัติ แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 
 ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลี

ยร์และรังสีของประเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย :   
 แผนการดำเนินงานภายใต้ (ผลผลิต) โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
  1.1 การประชุมเพ่ือจัดทำแผนระดับชาติในการตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
  1.2 การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานความ
มั่นคง ในการตรวจจับทางรังสีเพ่ือการถวายความปลอดภัยในงานพระราชพิธี และการเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีอย่างผิดกฎหมาย 
  1.3 การเตรียมความพร้อมเครื่องตรวจวัดทางรังสีที่เหมาะสมในการตรวจจับและตอบโต้เหตุ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
  1.4 การบริหารจัดการและดำเนินงานตอบโต้กรณีเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
และฝึกซ้อมการตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน 
  2.1ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศ (SOP) ตามที่ได้
ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนร่วมกับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.2ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือทดลองใช้ SOP ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า 
  2.3เป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ IAEA หัวข้อ Introduction to Nuclear 
Forensics 
สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

จ ำนวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีก ำหนดไว้ ปี ๒๕๖๔
) x 100 

 
การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

  



 

122 
 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จตาม 
แผนการดำเนนิงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ความม่ันคงปลอดภัยทาง 
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

(ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 37 45 52 60 67 70 75 80 

รวมผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 90) 

5 22.50 27.50 30 37.50 45 52.50 60 67.50 70 80 90 

กตส. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

๐ 25 30 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

กพม. 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 80 100 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กตส. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์  จำนวน 1 ระบบ เนื่องจากต้องโอนงบประมาณเพื่อสมทบ
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
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 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 - ดำเนินการจัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตาม
แนวชายแดน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 
 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 เดือนธันวาคม 2563 
 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ  
 - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดภายในรถห้องปฏิบัติการ
เคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายเลขทะเบียน 53-2549กรุงเทพมหานคร 
 เดือนมกราคม 2564 
 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 
 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID–19 จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 - ดำเนินการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี 
ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 15-20 มกราคม 2564 
 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 
 เดือนมีนาคม 2564 
 ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 เดือนเมษายน 2564 
 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 
 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID–19 จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
 เดือนพฤษภาคม 2564 
 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 
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 - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามด่านศุลกากรทั่วประเทศ 
 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID–19 จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
 เดือนมิถุนายน 2564 
 - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบตรวจจับ
ทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 
 - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามด่านศุลกากรทั่วประเทศ  
 - ดำเนินการขออนุมัติข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิ นทาง
นิวเคลียร์และรังสี ตามด่านศุลกากร 
 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID–19 จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 

 เดือนกรกฎาคม 2564 

 - ดำเนินการตรวจรับเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่อง และระบบ
ตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 ระบบ 

 - จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามด่านศุลกากรทั่วประเทศ 

 - ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตามด่านศุลกากร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) 

 - ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์และรังสี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 4-17 กรกฎาคม 
2564  

 - ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์และรังสี ณ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564  

 - ดำเนินการจัดเตรียมการฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 

 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID–19) จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามแผน  
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 เดือนสิงหาคม 2564 
 - ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยจะจัดฝึกอบรมฯ ทั้งหมดจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 10 ปส. โดยมีค่าใช่จ่ายจำนวน 91,500 บาท (เกา้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID–19) จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 

 เดือนกันยายน 2564 
  - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID–19) จึงทำาให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผน 

 2. กพม. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 แก้ไขเอกสารประกอบการขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามท่ีผู้ตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์บริการให้คำแนะนำ 
 เดือนธันวาคม 2563 
 ส่งเอกสารประกอบการขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามท่ีผู้ตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์บริการให้คำแนะนำ เพ่ือเตรียมการตรวจ
ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ 
 เดือนมกราคม 2564 
 คณะผู้ตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์เพื่อการขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 10 รายการ ประกอบด้วยข้อบกพร่องทางเทคนิค 3 รายการ และข้อบกพร่อง
ทางระบบ 7 รายการ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ส่งแผนการแก้ไขข้อบกพร่องให้กับผู้ตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และอยู่ระหว่างการแก้ไข
ข้อบกพร่องจำนวน 10 รายการ ประกอบด้วยข้อบกพร่องทางเทคนิค 3 รายการ และข้อบกพร่องทางระบบ 7 
รายการ 
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 เดือนมีนาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 10 รายการ ประกอบด้วยข้อบกพร่องทางเทคนิค  3 
รายการ และข้อบกพร่องทางระบบ 7 รายการ 
 เดือนเมษายน 2564 
 จัดส่งการแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 10 รายการ ให้กับผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการฯ 
จากกรมวิทยาศาตร์บริการ (ประกอบด้วยข้อบกพร่องทางเทคนิค 3 รายการ และข้อบกพร่องทางระบบ 7 รายการ) 
และแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้รับคำแนะนำ 
 เดือนพฤษภาคม 2564 
 - การขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปรับปรุง SOP ของงานนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ โดยจัดส่งการแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 10 รายการ ให้กับผู้ตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการฯ จากกรมวิทยาศาตร์บริการ (ประกอบด้วยข้อบกพร่องทางเทคนิค 3 รายการ และข้อบกพร่องทาง
ระบบ 7 รายการ) และส่งการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้รับคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว  อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการพจิารณาให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ 
 - ได้รับการประสานจาก IAEA เพ่ือเลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ 
“Introduction to Nuclear Forensics” เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 เดือนมิถุนายน 2564 

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์    
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (วันที่ 8 มิถุนายน 2564) และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกระบวนการพัฒนาปรับปรุง SOP ของงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 

 เตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เพ่ือทดลองใช้ SOP ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า ในส่วนทดสอบการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ตอบเหตุ
ความมั่นคง เดือนสิงหาคม 2564 
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เพื่อทดลองใช้  SOP ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า    
ในส่วนทดสอบการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ตอบเหตุความมั่นคง เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2564 ในส่วนทดสอบการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ตอบเหตุ
ความมั่นคง โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 192 คน 31 หน่วยงานย่อย จาก 12 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
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สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ และ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เดือนกันยายน 2564 
 กสพ.กพม. ปรับปรุง SOP ที่ได้จากการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน จากทดลองใช้งานผ่านการฝึก
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ หัวข้อนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จำนวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

หน่วยวัด : ขอบข่าย 

คำอธิบาย : 
 ห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และได้รับการรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงสามารถรักษาสถานภาพการรับรองไว้ได้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการบริการภาคการผลิต สังคม และชุมชน โดยนับจากจำนวนขอบข่ายที่เพ่ิมข้ึน 

สูตรการคำนวณ : 
 นับจำนวนขอบข่ายของโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดเตรียมและสามารถให้บริการภาคการผลิต  
สังคม และชุมชน ตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่เพ่ิมข้ึน 
การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนขอบข่ายห้อง 
ปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 
(1 ขอบข่าย) 

- - - - - - - - - - - 1 

ผลการดำเนินงาน  
( 4 ขอบข่าย) 

- - - - - - - - 2 - - 2 

กพม. 

แผน 
 (1 ขอบข่าย) 

- - - - - - - - - - - 1 

ผลการดำเนินงาน  
( 4 ขอบข่าย) 

- - - - - - - - 2 - - 2 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย :  
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 และสามารถรักษาสถานภาพความสามารถไว้ได้ ในปีที่ผ่านมา จำนวน 9 ขอบข่าย 
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ผลการดำเนินงาน : 
1. ห้องปฏิบัติการที ่ได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และได้รับการรับรองระบบงานตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และสามารถรักษาสถานภาพความสามารถไว้ได้ ในปีที่ผ่านมา จำนวน 13 ขอบข่าย 

 2. ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจประเมินความสามารถ และได้รับการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิ่มเติมจำนวน 2 ขอบข่าย คือ ขอบข่ายการวิเคราะห์เชิงคุณภาพยูเรเนียมและทอเรียม
ในตัวอย่างทางธรณีวิทยา  

 3. ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ในขอบข่ายการวัดปริมาณรังสีแอร์เคอร์มาจากซีเซียม -137 ในระดับปฐมภูม ิ   
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ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ 

หน่วยวัด : ระบบ 

คำอธิบาย : 
 จำนวนระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ปส. ที่ได้รับ
การพัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิที่เพ่ิมข้ึน  
สูตรการคำนวณ : 
 นับจำนวนระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่พัฒนา
เข้าสู่มาตรฐานระดับปฐมภูมิที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนระบบวัดปริมาณ 
รังสี/กัมมันตภาพรังสีท่ี 
พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ 

(1 ระบบ) 

- - - - - - - - - - - 1 

ผลการดำเนินงาน  
(6 ระบบ) 

- - - - - - - - - - - 6 

กพม. 

แผน 
 (1 ระบบ) 

- - - - - - - - - - - 1 

ผลการดำเนินงาน 
(6 ระบบ) 

- - - - - - - - - - - 6 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย :  

จำนวนระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ปส. ที่ได้รับ
การพัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ ในปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ระบบ 
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ผลการดำเนินงาน : 

 ระบบการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ปส. ที่ได้รับการ
พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ 
 1.การวัดอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในน้ำจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ -60 ในทางอุตสาหกรรม 
(Absorbed Dose to water, rate Co-60: 0.1 kGy/h to 50 kGy/h, 0.75 kGy/s) 
 2.การวัดอัตราปริมาณรังสีแอร์เคอร์มาจากต้นกำเนิดรังสีซีเซียม -137 สำหรับงานป้องกันอันตราย
จากรังสี (Air Kerma, rate Cs-137: radiation protection level) 
 3.การวัดอัตราปริมาณรังสีแอร์เคอร์มาจากต้นกำเนิดรังสีเอกซ์สำหรับแมมโมกราฟฟี W/Mo target 
พลังงาน 25 28 30 และ 35 kV (Air Kerma, rate W/Mo mammography X-ray 25, 28, 30 and 35 kV)    
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี  หมายถึง ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนด้านมาตรวิทยารังสี ภายใต้แผนบูรณาการโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณ
รังสีในระดับปฐมภูมิ 
สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ

    จ ำนวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีวำงไว้ในปี 256๔ 
) x 100 

 
การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าฐานที่ใช้ในการคำนวณเป็นรายเดือน โดยในการคำนวณผล

การดำเนินงานเป็นร้อยละความสำเร็จนั้น คำนวณแบบสะสม ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จ 
ตามแผนการพัฒนา 
ด้านมาตรวิทยารังสี 

(ร้อยละ 80) 

0 0 10 20 30 40 50 60 70 70 80 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 90) 

0 0 10 10 10 10 10 50 60 60 80 90 

กพม. 

กพม.  
(ร้อยละ 80) 

0 0 10 20 30 40 50 60 70 70 80 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 90) 

0 0 10 10 10 10 10 50 60 60 80 90 
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รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนกิจกรรมท้ังหมด 
ที่วางไว้ ปี 2563 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

ผลการดำเนินงาน  
( 9 กิจกรรม) 

0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 1 

กพม. 

แผน 
 (8 กิจกรรม) 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

ผลการดำเนินงาน  
( 9 กิจกรรม) 

0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 1 

หมายเหตุ : กำหนดให้กิจกรรมการดำเนินงาน 1 กิจกรรม มีค่าน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 10 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
 เตรียมจัดประชุมในเดือนธันวาคม และติดต่อสถานที่จัดงาน 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 

 ประสานงานเชิญวิทยากรจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
งานจำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดทำโปสเตอร์เชิญชวนและเว็บไซต์ลงทะเบียน
เข้าร่วมงานประชุมเสวนาหัวข้อ มาตรวิทยารังสีและการประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนประเทศสู่สากล ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 

 เดือนธันวาคม 2563 

 จัดประชุมเสวนาหัวข้อ มาตรวิทยารังสีและการประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนประเทศสู่สากล ณ 
โรงแรม สวีทโฮเตล รัชดา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำเร็จ 

 เดือนมกราคม 2564 
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 จัดเตรียมงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินค่ารังสีประจำตัวบุคคล  Hp 10 ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

1. ดำเนินงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินค่าร ังสีประจำตัวบุคคล  Hp 10 ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการภายในประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท นากาเซ(่ประเทศไทย)จำกัด 

2. จัดเตรียมงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินการฉายรังสีระหว่างห้องปฏิบัติการภายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 

3. จัดเตรียมงานเปรียบเทียบผลการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์โดยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ 
ระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศ  

เดือนมีนาคม 2564 

 1. ดำเนินงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินค่ารังสีประจำตัวบุคคล  Hp 10 ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการภายในประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท นากาเซ(่ประเทศไทย)จำกัด 

2. จัดเตรียมงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินการฉายรังสีระหว่างห้องปฏิบัติการภายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 

3. จัดเตรียมงานเปรียบเทียบผลการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์โดยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ 
ระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศ  

เดือนเมษายน 2564 

 1. ดำเนินงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินค่าร ังสีประจำตัวบุคคล  Hp 10 ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการภายในประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท นากาเซ(่ประเทศไทย)จำกัด 

 2. จัดเตรียมงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินการฉายรังสีระหว่างห้องปฏิบัติการภายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 

 3. จัดซื้อสารเภสัชรังสีและจัดจ้างขนส่งสารเภสัชรังสี  พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ทั่วประเทศไทย  
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 เดือนพฤษภาคม 2564 
 1. ดำเนินงานเปรียบเทียบผลการทดลองประเมินค่ารังสีประจำตัวบุคคล  Hp 10 ระหว่าง

ห้องปฏิบัติการภายในประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริษัท นากาเซ(่ประเทศไทย)จำกัด 

2. จัดซื้อสารเภสัชรังสีและจัดจ้างขนส่งสารเภสัชรังสี  พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ทั่วประเทศไทย 

3. อยู ่ระหว่างการแก้ไขเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื ่อง Development of the primary 
standard for low-energy and W/Mo mammography X-rays at OAP, Thailand 

 4. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือยื่นขอขยายขอบข่าย
การรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025  

 เดือนมิถุนายน 2564 

 1. อยู่ระหว่างการอัพเดตขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องมาตรฐาน ISO4037:2019 

 2. อยู ่ระหว่างการแก้ไขเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื ่อง Development of the primary 
standard for low-energy and W/Mo mammography X-rays at OAP, Thailand 

 3. อยู ่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพ/คู ่มือการปฏิบัติงาน เพื ่อยื ่นขอขยาย
ขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 

 4. เข ้าร ่วมจ ัดน ิทรรศการของ  ปส. ในงาน The 11th ASEAN Science Technology and 
Innovation Week (ASTIW-11)  

 เดือนกรกฎาคม 2564 
1. อยู่ระหว่างการอัพเดตขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องมาตรฐาน ISO4037:2019 
2. อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ  เรื ่อง Development of the primary 

standard for low-energy and W/Mo mammography X-rays at OAP, Thailand 
3. อย ู ่ ร ะห ว ่ า ง ก า รป ร ั บป ร ุ ง แก ้ ไ ข เ อกส า รร ะบบค ุณภาพ /ค ู ่ ม ื อ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน 

เพ่ือยื่นขอขยายขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 

  เดือนสิงหาคม 2564 
1. ปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO4037:2019 เรียบร้อยแล้ว 
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2. ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารวิชาการ P. Rindhatayathon, K. Koonkana and V. Pungkun. 
(2021). Development of the primary standard for low-energy and W/Mo mammography x-rays at 
OAP, Thailand. Metrologia, Vol. 58, 055009. เรียบร้อยแล้ว 

3. อยู ่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื ่อขอรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ในขอบข่ายการวัดปริมาณรังสีแอร์เคอร์มาจากซีเซียม -137 ในระดับปฐมภูมิ 

 เดือนกันยายน 2564 
1. อยู ่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื ่อขอรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ในขอบข่ายการวัดปริมาณรังสีแอร์เคอร์มาจากซีเซียม-137 ในระดับปฐมภูมิ 
2. ม ี ก า รจ ั ด โป รแกรมทดสอบคว ามชำนาญการว ั ด ก ั มม ั น ตภ าพร ั ง ส ี จ า ก  I - 131 

กับโรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการทางรังสีทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด 22 แห่ง  
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ตัวช้ีวัดที่ 8 จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : อาคาร 

คำอธิบาย : 
 โครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดเตรียมเพื่อให้บริการภาคการผลิต  สังคม และชุมชน หมายถึงอาคาร
ปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสี 
สูตรการคำนวณ : 
 นับจำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดเตรียมเพ่ือให้บริการภาคการผลิต สังคม และชุมชน 

การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

(1 อาคาร) 
- - - - - - - - - - - 1 

ผลการดำเนินงาน  
(0 อาคาร) 

- - - - - - - - - - - 0 

สบค. 

แผน 
 (1 อาคาร) 

- - - - - - - - - - - 1 

ผลการดำเนินงาน  
(0 อาคาร) 

- - - - - - - - - - - 0 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ  100 
 - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ  100 
 - งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ  100 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้วร้อยละ 77.48 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้วร้อยละ 94.07 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้วร้อยละ 83.61 
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 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้วร้อยละ 86.74 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้วร้อยละ 92 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ 2.93 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 90.016% 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสีเมื่อเทียบตามแผนการดำเนิน
งานที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมตลอดช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างทั้งหมด  

สูตรการคำนวณ : 

    (
    ผลกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรนิวเคลียร์และรังสี

  แผนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว้ตลอดช่วงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงท้ังหมด 
) x 100 

 
การวัดผล :  ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยรายงานผลเฉพาะค่าเป้าหมายแบบสะสมทุกสิ้นเดือน (รายงาน
ผลการดำเนินงานเชิงบรรยายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ) 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ 
การก่อสร้างอาคาร 

ปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี 
(ร้อยละ 100) 

- - - - - - - - - - - 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 89.73) 

65.18 67.82 69.71 75.82 80.07 81.09 84.35 85.61 86.25 0 0 89.73 

สบค. 

แผน 
(ร้อยละ 100) 

- - - - - - - - - - - 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 
89.73) 

65.18 67.82 69.71 75.82 80.07 81.09 84.35 85.61 86.25 0 0 89.73 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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 มีการแก้ไขสัญญาครั้งที่  6 มีการขยายเวลาเพิ่ม 60 วัน และมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการ

แก้ไขสัญญาใหม ่จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จ 22 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2654 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีใน 1 ปี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสีเมื่อเทียบตามแผนการดำเนิน
งานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาเฉพาะแผนการดำเนินงานใน 1 ปี  

สูตรการคำนวณ : 

    (
    ผลกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรนิวเคลียร์และรังสี

   แผนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว้ในช่วงระยะหน่ึงปี
) x 100 

 
การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จ 
ตามแผนการดำเนินงาน  
1 ปี (ร้อยละ 100) 

0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 93.51) 

2.97 6.99 13.92 18.28 25 50 50 66.97 74.71 0 0 93.51 

สบค. 

แผน 
 (ร้อยละ 100) 

0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 93.51) 2.97 6.99 13.92 18.28 25 50 50 66.97 74.71 0 0 93.51 

หมายเหตุ :  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ จะต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี และตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
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  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 8.922% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 3.935% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 1.12%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 0.78% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 2.94% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 0% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 65.185% 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 15.84% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 52.75% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 15.84%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 11.84% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 84.55% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 0% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 67.820% 

 เดือนธันวาคม 2563 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 22.08% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 53.73% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 22.08%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 15.18% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 87% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 0% 
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  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 69.710% 

 เดือนมกราคม 2564 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 36.67% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 77.10% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 36.67%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 34.25% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 89% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 100% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 75.818% 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 46.90% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 80.61% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 46.90%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 56.25% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 100% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 80.071% 

 เดือนมีนาคม 2564   
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนเมษายน 2564  

 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
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 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 70.88% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 85.76% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 59.36%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 77.68% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 0% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 84.351% 

 เดือนพฤษภาคม 2564  
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 72.34% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 90.64% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 62.89%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 79.42% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 1.96% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 85.618% 

 เดือนมิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 74.47% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 91.88% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 64.47%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 81.13% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 2.93% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 86.455% 
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 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้  

 เดือนสิงหาคม 2564 
 มีการแก้ไขสัญญาครั้งที่  6 มีการขยายเวลาเพิ่ม 60 วัน และมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการ
แก้ไขสัญญาใหม ่
 เดือนกันยายน 2564 
 มีการแก้ไขสัญญาครั้งที่  6 มีการขยายเวลาเพิ่ม 60 วัน และมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการ
แก้ไขสัญญาใหม ่
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ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ พ.ศ. 2559 
ได้ร ับการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เพ่ิมมากข้ึน 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีได้รับกำรตรวจสอบจำก ปส.ในปีปัจจุบัน

จ ำนวนสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีได้รับกำรตรวจสอบจำก ปส.ในปีท่ีแล้ว
) x 100 

การวัดผล : ประมวลผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละของการตรวจสอบสถ
านประกอบการเพ่ิมข้ึน 

(ร้อยละ 2) 
- - - - - - - - - - - 2 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 0) 

- - - - - - - - - - - 0 

กตส. 

แผน 
 (ร้อยละ 2) 

- - - - - - - - - - - 2 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 0) 

- - - - - - - - - - - 0 

หมายเหตุ :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปส. ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
จำนวนทั้งสิ้น 354 แห่ง ทั้งนี ้จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น จะต้องอ้างอิงจากตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ตัวที่ 19 ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด หรือตัวที่ 20 รายการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
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ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนกันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 ปส.ได้ปรับแผนการตรวจสอบให้เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายที่ได้ปรับปรุง ตามระยะเวลาการ 
อนุญาตและประเภทกลุ่มความเสี่ยงของวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำาเนิดรังสี ดังนี้ 

ลำดับ กลุ่มความเสี่ยง ความถี่ 
1 วัสดุกัมมันตรังสี/เครื่องกำาเนิดรังสีประเภทที่ 1 และ 

Industrial radiography 
ทุกปี 

2 วัสดุกัมมันตรังสี/เครื่องกำาเนิดรังสีประเภทที่ 2 ทุก 2 ปี 
3 วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 3 และ 4 ทุก 3 ปี 
4 วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 5 และ เครื่องกำาเนิดรังสี

ประเภทที ่3 
- ตรวสอบครั้งแรก (เพ่ือเก็บข้อมูล) 
- ครั้งต่อไปให้ทำา Self Assessment 
(ความถี่อยู่ระหว่างพิจารณา) 

 
ปี 2564 ปส. มีตัวชี้วัดงานตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายจำานวน 300 แห่ง (ตัวชี้วัดที่ 20) ซึ่ง ปส. 

ได้วางแผนออกตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศไว้จำานวน 331 แห่ง  แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด 19 ทำาให้ ปส. ไม่สามารถไปตรวจสอบสถานประกอบการตามปกติได้ตามเป้าประสงค์  จึงได้ปรับปรุง
กระบวนงานตรวจสอบโดยให้สถานประกอบการตรวจสอบด้วยตนเองแบบ ตามรูปแบบที่ ปส. กำาหนดแทน และ
เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลาย กตส. จะไปตรวจสอบอีกครั้งเพื ่อยืนยันผลการประเมินตนเองของสถาน
ประกอบการ โดยมีผลการดำาเนินงานรวมจำานวนทั ้งสิ ้น  289 แห่ง (แบบ On site 140 แห่ง และ Self - 
Assessment 149 แห่ง ) 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้การดำาเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ร้อยละของการตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
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ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 1. การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน รวมความถึง
การดำเนินงานตรวจสอบตามแผนดำเนินงานได้ครบถ้วน ตรวจติดตามกรณีหน่วยงานที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข 
หรือดำเนินการเพิ่มเติมตามที่ ปส. แจ้งกำหนด และการดำเนินการกรณีสถานปฏิบัติการที่ไปตรวจสอบแล้วต้อง
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือดำเนินการเพิ่มเติมตามที่ ปส. แจ้งกำหนด แต่หน่วยงานไม่ดำเนินการใดๆ จนต้อง
นำไปสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
 2. ความสำเร็จการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน  
นับวัดจากจำนวนสถานปฏิบัติการที่  ปส. ไปตรวจสอบตามแผนงานแล้วมีข้อกำหนดให้สถานปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือดำเนินการเพ่ิมเติม ซึ่งนับวัด 2 กรณ ีคือ 
  2.1 สถานปฏิบัติการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือดำเนินการเพ่ิมเติมตามท่ี ปส. แจ้งกำหนด 
  2.2 สถานปฏิบัติการที่ไม่ดำเนินการใดๆ จนต้องนำไปสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดย กตส. 
ส่งมอบหน้าที่ให้กลุ่มกฎหมายดำเนินการต่อไป 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนสถำนปฏิบัติกำรท่ีด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข หรือด ำเนินกำรเพ่ิมเติม ตำมท่ี ปส.แจ้งก ำหนด + จ ำนวนสถำนปฏิบัติกำรท่ีถูกส่งมอบหน้ำท่ีกำรบังคับใช้กฎหมำยให้ กกม.ด ำเนินกำร 

จ ำนวนสถำนปฏิบัติกำรท่ีต้องด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ด ำเนินกำรเพ่ิมเติม ตำมท่ี ปส.แจ้งก ำหนด
) 

x 100 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ 
การตรวจสอบสถาน 

25 25 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ
รังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วนตามแผนที่ 

กำหนด  
(ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 94.12) 

24.29 11.54 6.25 45.28 0.00 30 0.00 0.00 21.86 
0.0
0 

34.62 94.12 

กตส. 

แผน 
(ร้อยละ 100) 

25 25 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 94.12) 

24.29 11.54 6.25 45.28 0.00 30 0.00 0.00 21.86 
0.
00 

34.62 94.12 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563   

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  70 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   17 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 24.29 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  52 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   6 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 11.54 

 เดือนธันวาคม 2563 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  48 หน่วยงาน  
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- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   2 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   1 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 6.25 

 เดือนมกราคม 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  47 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   24 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 45.28 
 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  28 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   0 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 0.00  (หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างรอสอบ RSO กับ ปส. โดยยังไม่ได้แจ้งผลการปรับปรุง) 

 เดือนมีนาคม 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  28 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   9 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 30.00   

 เดือนเมษายน 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  28 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   0 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 0.00  (หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างรอสอบ RSO กับ ปส. โดยยังไม่ได้แจ้งผลการ
ปรับปรุง) 

 เดือนพฤษภาคม 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  28 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   0 หน่วยงาน 
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- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 0.00  (หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างรอสอบ RSO กับ ปส. โดยยังไม่ได้แจ้งผลการ
ปรับปรุง) 
 เดือนมิถุนายน 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  31 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   4 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   1 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 21.86   

 เดือนกรกฎาคม 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  26 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   0 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 0.00  (หน่วยงานอยู ่ระหว่างรอสอบ RSO กับ ปส. ซึ ่งติดสถานการณ์โควิด 

จึงยังไม่มีผลการปรับปรุงเพิ่มเติม) 

 เดือนสิงหาคม 2564 

- จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  26 หน่วยงาน  

- จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว   9 หน่วยงาน 

- จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำเนินการต่อไป   0 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 34.62 

 เดือนกันยายน 2564 
 - จำนวนสถานปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 17 หน่วยงาน 
 - จำนวนหน่วยงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว 16 หน่วยงาน 
 - จำนวนที่ถูกส่งมอบให้ กกม. ดำาเนินการต่อไป 0 หน่วยงาน 
 คิดเป็นร้อยละ 94.12 
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ตัวช้ีวัดที่ 13      

 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรั
งสีระหว่างสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติกับกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ขั้นความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 25 ดำเนินการลงนามความร่วมมือจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทา

งรังสีและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
ร้อยละ50 สร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบ (Inspector) 

ทำข้อตกลงและกระบวนการทำงานตรวจสอบที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ร้อยละ 75 จัดฝึกอบรมผู้ร่วมตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 100 ออกตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกันระหว่างสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติและกระทรวง 

อุตสาหกรรม 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 



 

153 
 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จใน 
การดำเนินการตามแผน 
เพิ่มศักยภาพการกำกับ 
ดูแลทางนิวเคลียร์และ 

รังสีเชิงรุก  
(ร้อยละ 100) 

0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 10 15 25 25 25 50 50 60 70 75 75 100 

กตส. 

แผน 
(ร้อยละ 100) 

0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

10 15 25 25 25 50 50 60 70 75 75 100 

 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
 ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563  

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 2/64 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

 เดือนธันวาคม 2563 
1. ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 3/64 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. เตรียมร่างบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยได้ส่งร่างให้ กกม. 

และกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ 
3. จัดทำหัวข้อการฝึกอบรมและประสานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น 
4. ประสานการไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เพ่ือขอเข้าศึกษาดูงาน 
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 เดือนมกราคม 2564 
 1. ประสาน กกม. และ กรอ. เรื่องร่าง MOU ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปและเม่ือวันที่ 19 มกราคม 64 ส่งร่าง 
MOU กรอ. พิจารณาอีกครั้ง 
 2. ดำเนินการขอปรับแผนโครงการฯ ตามเอกสารหมายเลข อว. 0503/580 ลงวันที่ 28 ธ.ค.63 
และได้รับอนุมัติจาก ลปส. แล้ว 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ดำเนินการจัดงาน MOU ในวันที่ 23 ก.พ. 64 ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและได้ MOU ฉบับสมบูรณ์เก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ฉบับ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 1. จัดประชุมหารือร่วมกับ กรอ. ครั้งที่ 4/64 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 
 2. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ MOU  

3. จัดทำหลักสูตรการอบรม “ความรู ้พื ้นฐานความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม” 
ให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 เดือนเมษายน 2564 
 1. จัดประชุมหารือร่วมกับ กรอ. ครั้งที่ 5/64 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 
 2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ MOU  
 3. จัดทำหลักสูตรการอบรม “ความรู ้พื ้นฐานความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม” 
ให้กับเจ้าหน้าที่จาก กรอ. 
 4. จัดประชุมหารือร่วมกับ กรมสัสวดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 20 เมษายน 2564 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 1. จัดประชุมคณะทำงานย่อย ครั ้งที่ 6/64 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื ่อหาข้อสรุปความ
ต้องการของ ปส. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมร่วมกับ กรอ. ครั้งต่อไป 
 2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ MOU พร้อมนำเสนอ ลปส. ลงนาม 
 3. ปรับปรุงหัวข้อหลักสูตรการอบรมเพ่ือให้เหมาะสมการอบรม 

4. จัดประชุมหารือร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 1. จัดประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที ่๗ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยในครั้งนี้บริษัทฯที่รับทำระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับ ปส. นำเสนอ Workflow ร่วมกันพิจารณากับ กรอ. 
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ MOU และท่านเลขาเห็นชอบและลงนามเรียบร้อยแล้ว 
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 3. อนุมัติการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ กรอ. ในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2564 ที่จังหวัดระยอง
ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 1. จัดประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที ่10 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยในครั้งนี้บริษัทฯ ที่รับทำ
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับ ปส. นำเสนอ Workflow ร่วมกันพิจารณากับ กรอ. อีกครั้ง ซ่ึง กรอ. ขอปรับแก้ไข  ปส. 
จึงรับไปพิจารณาหารือร่วมกับบริษัทฯ อีกครั้ง และในครั้งนี้ ปส. ได้เสนอ single form ให้ กรอ.พิจารณาโดยจะขอ
ข้อมูลในการประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป 
 2. ขออนุมัติเปลี่ยนรูปแบบการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ กรอ. เป็นรูปแบบ online และ
ขอเปลี่ยนวันที่จัดอบรมจากเดิมเป็นวันที่ 1-4 สิงหาคม 2564 ที่เป็นวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 โดยวิทยากรจะมา
บรรยายที่ ปส. ในวันดังกล่าว ซ่ึง ลปส. ได้อนุมัติการจัดและส่งหนังสือเชิญ กรอ. แล้ว 
 เดือนสิงหาคม 2563 

- จ ัดฝ ึกอบรมเร ื ่ อง ความร ู ้พ ื ้นฐานความปลอดภ ัยทางร ังส ี ในโรงงานอ ุตสาหกรรม 
ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 

 เดือนกันยายน 2564 
 - จัดประชุมคณะทำางานย่อย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยในครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบ 
Workflow ตามท่ี กรอ เสนอ และ ปส. ได้นำาเสนอ Workflow อีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณากับ กรอ. 
อีกครั้ง และครั้งนี้ได้ข้อสรุปของ Workflow ในรูปแบบที่ ปส. เสนอ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่แสดงถึงการที่หน่วยงาน
รัฐได้บูรณางานร่วมกัน และรูปแบบนี้ได้นำาเสนอให้คณะทำางานขับเคลื่อนฯ ได้พิจารณาต่อไป 
 - จัดประชุมคณะทำางานขับเคลื่อนฯ ซื่งมีท่านรองเลขาธิการปรมาณูเพื่อสันติเป็นประธานโดยจัด
ขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แผน และนโยบายด้านการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ และนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง ร่างกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ นโยบาย และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard of Practice, SOP) ค ู ่ ม ื อการทำงาน (Working Instruction) และแนวปฏ ิบ ัติ  (Guidance) หรือ 
ข ้อเสนอแนะเช ิงเทคนิคที ่ ได ้ร ับการจ ัดทำหร ือปร ับปร ุง  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ  หรือ 
คณะอนุกรรมการ หรือ ผู้บริหาร หรือ คณะทำงานตามแผนการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกฎหมำย ระเบียบ มำตรกำร นโยบำย และแนวปฏิบัติ หรือ ข้อแนะน ำเชิงเทคนิคท่ีปรับปรุงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

จ ำนวนกฎหมำย ระเบียบ มำตรกำร นโยบำย และแนวปฏิบัติ หรือ ข้อแนะน ำเชิงเทคนิค ท้ังหมดท่ีก ำหนดไว้ในแผนกำรพัฒนำงบประมำณ ๒๕๖๔ 
) x 

100 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จในการ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

และนโยบายด้านการ 
กำกับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ 
และรังสี (ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

รวมผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 109.35) 

19.25 39.50 42.50 43.75 49.75 52.25 58.50 72.50 96.50 100.10 108.10 109.35 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กอญ. 
 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 68.75) 

6.25 12.50 12.50 18.75 18.75 31.25 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 68.75 

กตส. 
 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 90) 

- - - - - - - - - 60 90 90 

กพม. 
 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 13) 

- - - - - - - 50 65 13 13 13 

กยผ. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 300) 

60 150 150 150 180 180 180 180 280 290 300 300 

กกม. 
 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 75) 

30 35 50 50 50 50 50 70 75 75 75 75 
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รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการและนโยบายและแนว 

ปฏิบัติ(Guidance) หรือ 
ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคท้ังหมด 
ท่ีกำหนดไว้ในแผนการพัฒนาฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564  

(58 เร่ือง) 

0 0 7 0 0 15 1 2 7 2 4 20 

กอญ. 

แผน 
(16 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 

ผลการดำเนินงาน  
(11 เรื่อง) 

1 1 0 1 0 2 5 0 0 0 0 1 

กตส. 

แผน  
(10 เรื่อง)  

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 

ผลการดำเนินงาน  
(9 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 

กพม. 

แผน 
(2 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

ผลการดำเนินงาน 
(2 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

กยผ 

แผน 
(10 เรื่อง) 

0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 

ผลการดำเนินงาน 
(30 เรื่อง) 

6 9 0 0 3 0 0 0 10 1 1 0 

กกม. 

แผน 
(20 เรื่อง) 

0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 

ผลการดำเนินงาน 
(15 เรื่อง) 

6 1 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 
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หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดข้างต้นมีค่าฐานในการคำนวณที่ไม่สัมพันธ์กับช่วงการเพิ่มขึ้นของร้อยละผลการดำเนินงาน 
ซึ่งในการวัดผล จะยังคงคำนวณจากค่าฐานเป็นหลัก 

ผลการดำเนินงาน : 

  1. กอญ. 

 เดือนตุลาคม 2563 
 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ  เรื ่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ คำขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. 2563 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ 

 เดือนธันวาคม 2563 
 ไม่มีการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนมกราคม 2564 
 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขออนุญาต 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  ไม่มีการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนมีนาคม 2564 

 1. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564 

 2. ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัย
เพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม  พ.ศ. 
2564  

 เดือนเมษายน 2564 
  ไม่มีการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
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 1. กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที ่ไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา    
26/2 พ.ศ. 2564 

 2. กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. 2564 

 3. กฎกระทรวงการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิและการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2564 

 4. กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2564 

 5. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564  

 เดือนมิถุนายน 2564 
  ไม่มีการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 
 เดือนกรกฎาคม 2564 
  ไม่มีการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 
  
 เดือนสิงหาคม 2564 
  ไม่มีการดำเนินงานภายในเดือนนี้ 
 เดือนกันยายน 2564 
 (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยการฝังกลบใกล้ผิวดิน พ.ศ. ....  
 2. กตส. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง 

 เดือนธันวาคม 2563 
 อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง 

 เดือนมกราคม 2564 
 อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง 
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 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือ/แนวปฏิบัติ 
  เดือนมีนาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือ/แนวปฏิบัติ 

 เดือนเมษายน 2564 
 อยู่ระหว่างปรับปรุงตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือ/แนวปฏิบัติ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 เสนอคณะกรรมพิจารณาฯร่างที่ปรับปรุง 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 แนวปฏิบัติที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และเผยแพร่บนเว็บไซต์ ปส. 3 เรื่อง ได้แก่ 
1. แนวปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี 
2. แนวปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
3. แนวปฏิบัติการจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสี 
 เดือนกรกฎาคม 2564 

 คู่มือ/แนวปฏิบัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงาน
แล้ว 6 เรื่อง ได้แก่ 

 1. คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีที่ใช้เครื่องกำเนิดรังสี  ประเภทที่ 1     
ในงานรังสีรักษา 

 2. แนวปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง สำหรับสถานประกอบการที่มีไว้    
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรักษาความปลอดภัย 

 3. แนวปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง สำหรับสถานประกอบการที่มีไว้    
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา (สำหรับเครื่องใหม)่ 

 4. แนวปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง สำหรับสถานประกอบการที่มีไว้    
ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา (สำหรับเครื่องเก่า) 

 5. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยด้วยตัวเอง สำหรับงานรังสีรักษาที่ใช้งาน
วัสดุกัมมันตรังสี 
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 6. แนวปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินตนเองในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

 เดือนสิงหาคม 2564 

 1.แนวปฏิบัติงาน เรื ่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Self-
assessment) สำหรับงานเครื ่องวัดเช ิงนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรมชนิดติดตั ้งอยู ่กับที่  [ตรวจตามคาบเวลา 
(Routine/Periodical Inspection)] 

 2.แนวปฏิบัติ  เร ื ่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังส ีด ้วยตนเอง  (Self-
assessment) สำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม [ตรวจตามคาบเวลา (Routine/Periodical 
Inspection)] 

 3.แนวปฏิบัติงาน เรื ่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Self-
assessment) สำหรับงานเครื ่องวัดเช ิงนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรมชนิดติดตั ้งอยู ่กับที่  [ตรวจตามคาบเวลา 
(Routine/Periodical Inspection)] 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

  3. กพม. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 อยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
 2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์  
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 5 % 2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ 
ก้าวหน้า 5 % 

 เดือนธันวาคม 2563 
 1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 10 % 
 2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 10 % 
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 เดือนมกราคม 2564 
 1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 15 % 
 2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 15 %
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 20 % 

2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 20 %
  เดือนมีนาคม 2564 

1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 25 % 

2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 25 %
  เดือนเมษายน 2564 

1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 35 % 

2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 35 %
  เดือนพฤษภาคม 2564 

1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 45 % 

2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 45 % 

 เดือนมิถุนายน 2564 

1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย ์ก้าวหน้า 65 % 

2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 65 %
  เดือนกรกฎาคม 2564 

 1. จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 85 % 
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 2. จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 85 %
 เดือนสิงหาคม 2564 

 1.จัดทำร่างโครงสร้าง/SOP การยื่นขอพิจารณา/มาตรฐานวิธีการพิจารณา การยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ก้าวหน้า 90 % 

 2.จัดทำร่างการทดสอบปริมาณ Cs-137 ในน้ำ ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ ก้าวหน้า 90 % 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

  4. กยผ. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 1. การประชุม คอก.กำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2/2563 (21 ต.ค. 2563) 
  1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  (เตรียมการรองรับการพิจารณาใบอนุญาตการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที่อยู่ระหว่างการเสนอร่างให้
คณะกรรมการกฤษฎีกา)   
  2. มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปว. มทส. (โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโบรอนจับยึดนิวตรอน) 
จ.นครราชสีมา (เป็นไปตาม ข้อ 24 แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
พ.ศ. 2563) 
 2. การประชุม คอก.กฎหมายและการขับเคลื ่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ครั ้งที ่ 2/2563       
(22 ต.ค. 2563) เห็นชอบ ร่างกฎหมายลำดับรองฯ จำนวน 4 ฉบับ เพื่อเสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์     
เพ่ือสันติพิจารณา 
  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... 
  2. ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
  3. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ว่าด้วยเงื ่อนไขการเป็นเจ้าหน้าที่      
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....   
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  4. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ว่าด้วยหลักสูตรมาตรฐานในการอบรม
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี พ.ศ. ...... 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 1. การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ครั้งที่ 2/2563 (26 พ.ย. 2563) มีมติ
เห็นชอบมาตรการ/ข้อเสนอแนะ/กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ ได้แก่ 
 1. มาตรการการกับดูแลจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
 2. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วยการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
 3. ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ  เรื ่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีระดับที่
ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม 
พ.ศ. .... 
 4. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะ  
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
 5. คำขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 
 6. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิง
วิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบป ีพ.ศ. 2567 – 2568 
 7. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ
สำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาตเจา้หน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ชื่อเดิม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำคลังข้อสอบ)  
 2.การประชุม คอก. กำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ครั้งที ่3/2563 (16 พ.ย. 2563) มีมต ิ   
  1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจจัดทำคลังข้อสอบ   

     2. เห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยสมรรถนะ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ... 

 เดือนธันวาคม 2563 
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่มีการจัดประชุมในเดือน ธ.ค. 2563 ว่าอยู่
ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังนั้น จึงขอขอรายงาน
ผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป ทั้งนี ้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสูงกว่าแผนที่กำหนดแล้ว 
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 เดือนมกราคม 2564 
 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที ่มีการจัดประชุมในเดือน ม.ค. 2564 แจ้งว่าอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา   
สูงกว่าแผนที่กำหนดแล้ว จึงขอขอรายงานผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ฝ่ายเลขานุการคระอนุกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมในเดือน ธ.ค. 2563 มาเพื่อให้ กลค. 
ทราบและพิจารณา ดังนั้น จึงขอรายงานเป็นผลการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที ่3/2563 
(2 ธ.ค. 2563) มีมติเห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติว่าด้วยหลักสูตรมาตรฐาน
ในการอบรมผู้ปฏิบัติงานทางรังสี พ.ศ. ....เห็นชอบหลักการ ร่างกฎกระทรวงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2563 (22 ธ.ค. 2563) มีมติ 
(1) เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื ่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบการเสนอเรื่องการกำหนดกรอบโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านร่วมกัน
พิจารณา เพ่ือขอรับกรอบและทิศทางการดำเนินโครงการความร่วมมือ 
 ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบกรอบแนวทาง และหลักการจัดทำ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 

 เดือนเมษายน 2564 
 ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย ์สู่การปฏิบัติ 
 (2) เห็นชอบกรอบโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical Cooperation (TC) Project 
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ : IAEA รอบป ีพ.ศ. 2567 - 2568  
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 (3) เห็นชอบให้มีการทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์  
จำนวน 3 คณะ 
 ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู ้ขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2564 และครั้งที ่3/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห ็ นชอบแนวทาง ในการจ ั ดทำคล ั งข ้ อสอบ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ค ว ามปลอดภ ั ยทางร ั งสี  
ในการจำแนกเนื้อหาตามระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

 (2) เห็นชอบให้ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือนำมาวิเคราะห์
ในการจัดทำคลังข้อสอบ  

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 เนื ่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติ และคณะอนุกรรมการฯ 
ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนั้น จึงขอขอรายงานผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 
2564 ต่อไป  
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลัง
งานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบรายงานประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2563) 
 (2) เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570  
 (3) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570  

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 (1) ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  ได้พิจารณา       
ร่างประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี  
พ.ศ. .... เสนอต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พิจารณา 
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 เดือนสิงหาคม 2564 
 การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 
2564 ได้เห็นชอบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มาตรการ และนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....  

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

  5. กกม. 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๓  

1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 1. กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 65 เล่ม 137 ตอนที่ 79 ก ราชกิจจานุเบกษา 2 ตุลาคม 2563  
 2. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 250 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 
ตุลาคม 2563 

2. ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตาม
กฎหมาย 
  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... 
 2. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การกำหนดการแบ่งรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
 3. ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่
ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพ้นจากการควบคุม 
พ.ศ. .... 
 4. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติว่าด้วย หน้าที ่ความรับผิดชอบและ
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....  
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 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2. ผ่านการพิจารณาของกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

 - ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... 

 - ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย การกำหนดการแบ่งรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 
.... 

 - ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่
ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีพ้นจากการควบคุม 
พ.ศ. .... 

 - ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 

 เดือนธันวาคม 2563 
 1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 - กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที ่ผู ้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)  

 2. ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย 

 -ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยหลักสูตรมาตรฐานในการอบรม
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี พ.ศ. .... 

 - ร่างกฎกระทรวงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....
 เดือนมกราคม 2564 

 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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 เดือนมีนาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนเมษายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 - กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการกิจการนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ พ.ศ. 2564 
 - กฎกระทรวงการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. 2564 
 - กฎกระทรวงการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. 2564 
 - กฎกระทรวงการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ.2564 
 - กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตราร 26/2 พ.ศ. 2564 
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จของการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย :  
 สำหรับ กตส. หมายถึง ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ   
 การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบว่าสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ดำเนินการ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) กฎกระทรวง กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจสอบ พบว่า มีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด จะดำเนินการแจ้งให้สถาน
ปฏิบัติการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด (15 – 60 วัน แล้วแต่ประเด็นท่ีต้องปรับปรุง) ซึ่งเมื่อ
ครบกำหนดจะต้องมีการติดตามผลว่าการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ดำเนินการ
หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนจะมีการติดตามซ้ำ โดยกำหนดระยะเวลาลดลงเหลือ ½ เมื่อครบกำหนดเวลาหากยังไม่
ปรับปรุงแก้ไขจะส่งเรื่องและประสานงาน บูรณาการร่วมกับ กอญ. และ กกม. เพ่ือดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เช่น 
การระงับการใช้ใบอนุญาตชั่วคราว การเพิกถอนใบอนุญาต หรือ การแจ้งความดำเนินคดี แล้วแต่กรณี 
สูตรการคำนวณ : 

  (
จ ำนวนสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีได้ด ำเนินกำรติดตำม

จ ำนวนสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีต้องตรวจติดตำม
) x 100 

 
 
คำอธิบาย : 
 สำหรับ กอญ. 
 การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ หมายถึง การแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี โดยการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปถึงสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีล่วงหน้าภายใน 90 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ และสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสียื่นขอต่ออายุตามที่ได้มีการแจ้งเตือน   
  ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี , ใบอนุญาตทำ มีไว้

ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี, ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์,ใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก 

หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี , ใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน
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นิวเคลียร์, ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ , ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์, ใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ , ใบอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์, ใบอนุญาตนำเข้า หรือส่งออกกากกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก

กัมมันตรังสี, ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตดำเนินการให้บริการจัดการกาก

กัมมันตรังสี, ใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

สูตรการคำนวณ : 

  (
จ ำนวนใบอนุญำตได้รับกำรแจ้งเตือนให้ต่ออำยุ

จ ำนวนใบอนุญำตท่ีต้องแจ้งเตือนให้ต่ออำยุ
) x 100 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ 
การกำกับดูแลความ 

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
และรังสีให้เป็นไปตามกฎ

หมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
(ร้อยละ 90) 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

รวมผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

100 100 100 100 100 90 75 80 120 65 90 80 

กอญ. 

แผน 
(ร้อยละ 90) 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 60) 

100 100 100 100 100 80 50 60 140 30 80 60 

กตส. 
แผน 

(ร้อยละ 90) 
0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 100) 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กตส. 
 คิดจากสัดส่วนจำนวนสถานประกอบการที่ ปส. ดำเนินการติดตาม ต่อ จำนวนสถานประกอบการที่
ครบกำหนดติดตาม โดยในแต่ละเดือน ยอดรวมของจำนวนสถานประกอบการที่ครบกำหนดติดตาม จะต้องนับรวม
กับจำนวนสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ติดตามในเดือนที่ผ่านมาด้วย เนื่องจากมีฐานการคำนวณมาจากแผนการ
ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนสถานประกอบ 
การที่ครบกำหนด 

ติดตาม(แผน) 
0 0 1 0 0 0 0 5 5 1 0 0 

จำนวนสถาน 
ประกอบการที่ ปส. 
ดำเนินการติดตาม 

(ผล) 

0 0 1 0 0 ๐ ๐ 5 5 1 0 0 

2. กอญ. 

 คิดจากสัดส่วนจำนวนใบอนุญาตที่ได้รับการแจ้งเตือนให้ต่ออายุ ต่อ จำนวนใบอนุญาตที่ต้องแจ้ง
เตือนให้ต่ออายุ โดยนับแบบไม่สะสม 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนใบอนุญาตที่ 
ต้องแจ้งเตือนให้ต่ออายุ 

(แผน) 
8 11 4 9 8 10 10 10 10 10 10 10 

จำนวนใบอนุญาตที่ได้ 
รับการแจ้งเตือนให้ต่อ 

อายุ(ผล) 
8 11 4 9 8 8 5 6 14 3 8 6 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

หน่วยวัด : เรื่อง 

คำอธิบาย : 
 คณะกรรมการระดับชาติ หมายถึง 
 1. คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 2. คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 3. คณะกรรมการระดับชาติอื่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 4. คณะกรรมการระดับชาติที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 5. คณะกรรมการระดับชาติที่ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการการกำกับดูแล
สูตรการคำนวณ : 

 นับจำนวน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย /การเสนอกฎหมาย ระเบียบ การผลักดันกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง และมาตรการการกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ระดับชาติ และได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อเสนอแนะเชิง 
นโยบายด้านพลังงาน 

นิวเคลียร์และรังสี 
ที่ได้รับการผลักดันไปสู่ 
การปฏิบัติ (10 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 

รวมผลการดำเนินงาน  2 10 1 0 0 0 4 5 0 0 3 0 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(25 เรื่อง) 

กยผ. 
 

แผน 
 (8 เรื่อง) 0 0 0 0 0 

0 0 0 4 0 0 4 

ผลการดำเนินงาน 
(12 เรื่อง) 

0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

กกม. 
 

แผน 
(2 เรื่อง) 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 2 

ผลการดำเนินงาน 
(13 เรื่อง) 

2 1 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กยผ. 
 เดือนตุลาคม 2563 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจาก คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  มีแผนการจัดประชุม
ในเดือน พ.ย. 2563 จึงคาดว่าจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การเสนอกฎหมาย ระเบียบ การผลักดันกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และมาตรการการกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ ได้รับการผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติ ในเดือนต่อไป 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2563 (26 พ.ย. 2563) 
เห็นชอบมาตรการ /ข้อเสนอแนะ/กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 
 1. มาตรการการกับดูแลจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
 2. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับ
ความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
 3. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... 
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 4. ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีระดับที่ปลอดภัย
เพ่ือให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. .... 
 5. ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
 6. คำขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส.) จังหวัดนครราชสีมา 
 7. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 8. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิง
วิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 
 9. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (ชื่อเดิม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำคลังข้อสอบ)  

 เดือนธันวาคม 2563 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุม
ในเดือน มีนาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงานต่อไป 
 เดือนมกราคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุม
ในเดือน มีนาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงานต่อไป 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุม
ในเดือน มีนาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงานต่อไป 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบกับอยู่
ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนกรกฎาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงาน ต่อไป 
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 เดือนเมษายน 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบกับอยู่
ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีแผนการจัดประชุมใน
เดือนกรกฎาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประ เทศ
นำมารายงาน ต่อไป 
 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มีแผนการจัดประชุม
ในเดือนกรกฎาคม 2564 จึงคาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ
นำมารายงาน ต่อไป 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน แต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่    
1 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จะมีแผนการจัดประชุมในเดือนกรกฎาคม 2564  จึง
คาดว่าจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศนำมารายงานต่อไป  

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จะดำเนินการจัด
ประชุม ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยจะมีแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการ
กำกับแก้ไขปัญหาของประเทศนำมารายงาน ต่อไป 
 เดือนสิงหาคม 2564 
 การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 
2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย /การเสนอกฎหมาย ระเบียบ การผลักดันกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คำสั่ง และมาตรการการกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ดังนี้ 
 1. เห็นชอบร่างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 
 2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....  
 3. เห็นชอบตามมาตรการกำกับดูแลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยยกคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
เนื่องจากการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 
 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
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  2. กกม. 
 เดือนตุลาคม 2563 

  1. กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 65 เล่ม 137 ตอนที่ 79 ก ราชกิจจานุเบกษา 
2 ตุลาคม 2563 
  2. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 250 ง ราชกิจจานุเบกษา  
26 ตุลาคม 2563 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 1. กฎกระทรวงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ปฏิบ ัต ิงานเดินเครื ่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์ พ.ศ. 2563 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 17 เล่ม 137 ตอนที่ 95 ก ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2563 

 เดือนธันวาคม 2563 
 1. กฎกระทรวงกำหนดเครื ่องกำเนิดรังสีที ่ผู ้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 137 ตอนที่ 107 ก ราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2563 

 เดือนมกราคม 2564 
  ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนมีนาคม 2564 

  ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนเมษายน 2564 

  1. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 6 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง  

ราชกิจานุเบกษา 8 มีนาคม 2564 

 2. ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัย
เพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีอาจพ้นจากการควบคุม พ.ศ. 
2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่  20 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง ราชกิจานุเบกษา 8 มีนาคม 2564 
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 3. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 5 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง ราชกิจานุเบกษา 8 มีนาคม 2564 

 4. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยการเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับ
ความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หน้าที่ 3 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง ราชกิจานุเบกษา 8 มีนาคม 2564 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 1. กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการกิจการนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ พ.ศ. 2564 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่  19 เล่ม 138 ตอนที่ 30 ก ราชกิจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2564 
 2. กฎกระทรวงการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. 2564 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา หน้าที่ 5 เล่มที่ 138 ตอนที่ 30 ก ราชกิจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2564 
 3. กฎกระทรวงการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน้าที่ 13 เล่มที่ 138 ตอนที่ 30 ก ราชกิจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2564 
 4. กฎกระทรวงการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 8 เล่มที่ 138 ตอนที่ 30 ก ราชกิจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2564 
 5. กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตราร 26/2 พ.ศ. 
2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 1 เล่มที่ 138 ตอนที่ 30 ก ราชกิจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2564 
 เดือนมิถุนายน 2564 
  ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
  ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้  
 เดือนสิงหาคม 2564 
  ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 17 ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพ่ือการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : เรื่อง 

คำอธิบาย : 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และระเบียบ ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการ หรือผู้บริหาร 

สูตรการคำนวณ : 

 จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และระเบียบด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที ่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการ หรือผู้บริหาร 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ข้อเสนอแนะนโยบาย 
แผน และมาตรการ 

เพื่อการบริหารจัดการ 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 (5 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(22 เรื่อง) 

6 2 0 0 3 0 0 0 10 1 0 0 

กยผ.  
 

แผน 
(5 เรื่อง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(22 เรื่อง) 

6 2 0 0 3 0 0 0 10 1 0 0 
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ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
 1. การประชุม คอก.กำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2/2563 (21 ต.ค. 2563) 
  - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี (เตรียมการรองรับการพิจารณาใบอนุญาตการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีที ่อยู่ระหว่างการเสนอร่างให้
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 
  - มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที ่เพื ่อตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปว. มทส. (โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโบรอนจับยึดนิวตรอน) 
จ.นครราชสีมา (เป็นไปตาม ข้อ 24 แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
พ.ศ. 2563) 
 2. การประชุม คอก.กฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ครั้งที่ 2/2563 (22 
ต.ค. 2563) เห็นชอบ ร่างกฎหมายลำดับรองฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพิจารณา จำนวน 
4 ฉบับ 
  - ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. ....  
  - ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื ่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์     
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
  - ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยเงื ่อนไขการเป็นเจ้าหน้าที่     
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
  - ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยหลักสูตรมาตรฐานในการอบรม
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี พ.ศ. .... 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 1. การประชุม คอก. กำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส 
ครั้งที่ 3/2563 (16 พ.ย. 2563) 
  - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจจัดทำคลังข้อสอบ 
  - เห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยสมรรถนะ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ... 
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 เดือนธันวาคม 2563 
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่มีการจัดประชุมในเดือน ธ.ค. 2563 ว่าอยู่
ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังนั้น จึงขอขอรายงาน
ผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสูงกว่าแผนที่กำหนดแล้ว 

 เดือนมกราคม 2564 
 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที ่มีการจัดประชุมในเดือน ม.ค. 2564 แจ้งว่าอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสูง
กว่าแผนที่กำหนดแล้ว จึงขอขอรายงานผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ฝ่ายเลขานุการคระอนุกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมในเดือน ธ.ค. 2563 มาเพื่อให้ กลค. 
ทราบและพิจารณา ดังนั้น จึงขอรายงานเป็นผลการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ครั้งที่ 
3/2563 (2 ธ.ค. 2563) มีมติ 
 (1) เห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติว่าด้วยหลักสูตร
มาตรฐานในการอบรมผู้ปฏิบัติงานทางรังสี พ.ศ. .... 
 (2) เห็นชอบหลักการ ร่างกฎกระทรวงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี พ.ศ. .... 
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที ่1/2563 (22 ธ.ค. 2563) มีมติ 

(1) เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  

เดือนมีนาคม 2564 
 ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื ่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบการเสนอเรื่องการกำหนดกรอบโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านร่วมกัน
พิจารณา เพ่ือขอรับกรอบและทิศทางการดำเนินโครงการความร่วมมือ 
 ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบกรอบแนวทาง และหลักการจัดทำ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 
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 เดือนเมษายน 2564 
 ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ สู่การปฏิบัติ 
 (2) เห็นชอบกรอบโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical Cooperation (TC) 
Project ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ : IAEA รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568  
 (3) เห็นชอบให้มีการทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ 
จำนวน 3 คณะ  
 ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู ้ขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบแนวทางในการจัดทำคลังข้อสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในการจำแนกเนื้อหา
ตามระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 (2) เห็นชอบให้ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือนำมาวิเคราะห์
ในการจัดทำคลังข้อสอบ  

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 เนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคาด
ว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนั้น จึงขอขอรายงานผลการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2564 
ต่อไป 
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบรายงานประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2563) 
 (2) เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570  
 (3) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 เดือนกรกฎาคม 2564 
 (1) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสุข โกลด์ ไมนิ่ง ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์
 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีการรายงานผลเนื่องจากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมในช่วง
เดือนกันยายน 2564 ดังนั้น จึงขอขอรายงานผลการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2564 ต่อไป  
 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

186 
 

ตัวช้ีวัดที่ 18 กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : กิจกรรม 

คำอธิบาย : 
 จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ตามพันธกรณีหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สูตรการคำนวณ : 

 นับจำนวนกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

การวัดผล :  วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

(280 กิจกรรม) 

33 34 22 16 20 22 20 24 25 16 26 22 

ผลการดำเนินงาน  
(233 กิจกรรม) 

18 30 15 0 7 20 11 0 39 18 33 42 

กยผ. 
 

แผน 
 (280 กิจกรรม) 

33 34 22 16 20 22 20 24 25 16 26 22 

ผลการดำเนินงาน  
(233 กิจกรรม) 

18 30 15 0 7 20 11 0 39 18 33 42 
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ผลการดำเนินงาน :  
1. ผลการดำเนินงาน กยผ.กปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่างประเทศ) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
ตุลาคม 2563 

1. การประชุม 3rd Consultancy Meeting on Curriculum 
Development for Practical Exercise on Expert 
Support in Nuclear Security Detection and Alarm 
Assessment  ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นายสมบูรณ์  โตอุตชนม์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 

2. การประชุมทางไกล IAEA Webinar on the Preparations 
for the Meeting of the Prep. Com. for the 2021 
Conference of the Parties to the A/CPPNM ตั้งแต่วันที่ 
6 – 6 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายฐิติเดช  ตุลารักษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
(ปส.) 

3. การประชุม Virtual Event – Project Review Meeting of 
RAS5077  
ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นางสาวเชาวนาถ  พฤทธิเทพ  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
(กรมวิชาการเกษตร) 

4. การประชุม Virtual Event – Project Review Meeting of 
RAS7031  
ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายวุฒิไกร  กุลสวัสดิ์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
2. นางสาวพัชฎา  โนจิตต์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

5. การประชุม (WINS – TNA – OAP) 
 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) 
 

1. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายชเนศวร  เติมวงศ์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
3. นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
6. การประชุม Technical Meeting on Leveraging of Stable 

Isotope Techniques in Evaluating Food-based 
Approaches to Improve Diet Quality  
ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2563 

นางสาววรรณี  ศรีนุตตระกูล  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
(สทน.) 

7. การประชุม International Conference on the 
Management of Naturally Occurring Radioactive 
Material (NORM) in Industry  
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2563 

1. 1. นายธวชัชัย  อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2. นายโกมล  เพงทรัพย์ (ปส.) 
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ 
3. ดร.สุพิชชา  จันทร์โยธา  
อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. นางสาววิลาสินี  กิ่งก้ำ  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
5. นางสาวศศิกานต์  นุชแดง  
นักวิทยาศาสต์นิวเคลียร์ 
6. นางสาวพชิรารัฐ  โสลา  
นักวิทยาศาสต์นิวเคลียร์ 
(สทน.) 

8. การฝึกอบรม Training Workshop on the Development 
of Severe Accident Management Guidelines Using the 
IAEA Severe Accident Management Guideline 
Development Toolkit ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2563  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายธีรพัทธ์  มานุวงศ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายสรัล  สูงสว่าง 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
3. นายพีรวุฒิ  บุญสุวรรณ  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
4. นางสาวรัตติยา  เขียวทอง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(ปส.) 
5. นายวศิน  เวชกามา  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.)  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
9. การประชุม Virtual Expert Meeting on Special Studies 

and ETA With RN and ATM Methods and Virtual 
Expert Meeting and Advances in Waveform 
Processing and Special Studies  
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2563  
(ผ่านระบบออนไลน์) 
 

1. นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2. นายกิตติศักดิ์  ชัยสรรค์  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นายโสภณ  ชัยลา  
นักอุตินิยมวิทยาปฏิบัติการ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

10. การฝึกอบรม Regional Workshop on the Design and 
Evaluation of Mosquito Population Suppression Pilot 
Trials Including Epidemiological Analysis  
ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. ดร.อุรุญากร  จันทร์แสง 
รองผู้อำนวยการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ดร. ภริณดา  ทยานุกูล 
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาและศูนย์
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคท่ีนำ
โดยพาหะ 
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา 

11. การฝึกอบรม RAS0080 Mid-Term Project Review 
Meeting 
ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นางสาวนวพร  แทนบุญ  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาออกแบบและผลิต 
(สทน.) 

12. การฝึกอบรม Regional on Milestones Approach for 
Establishment of lionising Radiation Facilities  
ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1.  1. นางสาวนวพร  แทนบุญ  
หวัหน้าฝ่ายพัฒนาออกแบบและผลิต  
2. นางสาวนงค์นุช  แจ้งสว่าง  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการ (สทน.) 

13. การฝึกอบรม Training Workshop on a Systemic 
Approach to Safety – Pragmatic Solutions  
ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

 1. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายปริวรรต  เสียงสนั่น 
หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 
(สทน.)  
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14. การประชุม Technical Meeting on New Trends and 

Advances in Microdosimetry and its Applications  
ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ 

1. นายธนดล  เดชวิริยะกิจ  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
2. นางสาววราภรณ์  สุดใจ  
 
นักวิทยาศาตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศ
ษ 
3. นางสาวนิชธิมา  รุ่งปิ่น  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
4. นายณัช  รัตนรุ่งเรืองชัย  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
5. นายชัยวัฒน์  เกตุมณี  
หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่
องมือทางนิวเคลียร์ 
6. นายเกรียงไกร  ภูวดลกิจ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
7. นายบัญชา  เจริญมาก  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 

15. การประชุม Technical Meeting on Self-Assessment of 
Nuclear Security of Materials and Facilities under 
Regulatory Control  
ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563  
ผ่านระบบออนไลน์ 

1. นางสาววรัญญา  ภิบาลวงษ์  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2. นางสุนันทา  สาวิกันย์  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
 

16. การประชุม Meeting on the Application of the IAEA 
Integrated Nuclear Infrastructure Review Evaluation 
Methodology for Small Modular Reactors 
ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ 

1.นางสาวแสนสุข  เวชการัณย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
(สทน.) 
2. นางสาวนภากาญจน์  สุวรรณคต 
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7  
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3. นางสาวชัญธิกา  ชินชชัวาล  
วิศวกรระดับ 6 (กฟผ.)   
4. นายรุจจพัน  เกตุกล่ำ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวปานทิพย์  อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
6. นายพีรวุฒิ  บุญสุวรรณ  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 

17. การประชุม Virtual Event – RAS5084 Project Review 
Meeting ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2563  

 นางสาวบรรเจิดลักษณ์  จินตฤทธิ์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว  
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

18. การประชุม Virtual Event – IAEA/RCA First Coordination 
Meeting of RAS9092  
ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 

ป        1. นายกิตติ์กวิน  อรามรุญ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวปิยะพร  สิ้นโศรก  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.)  

 * กิจกรรมอื่นถูกเลื่อนออกไปทั้งหมด*  
พฤศจิกายน 2563 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าร่วม 
1. การฝึกอบรม Virtual Event–KOICA–KAERI–WCI–IAEA 

Joint Training Course on Establishment of Long – 
Term Management Plan by Strengthening Capacity 
for Diagnostic and Therapeutic ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 
พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. ภญ.อชิรญา  ไพรสุวรรณ  
เภสัชกรชำนาญการ 
2. ภญ.ธนธรณ์  พรมวงษ์ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
3. คุณสุกัญญา (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) 

2. การฝึกอบรม 2020 RCA/iTRS-HYU Radiation Safety 
Training Course ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางสาวสะเราะ  นิยมเดชา  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 
2. นางสาววราลี  คงเจริญ  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 
3. นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
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นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
4. นางศรีสวรรค์  สมคิด  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 
5. นางสาวนาฏนลิน  ศาสตรี  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
6. นางสาวชุติภรณ์  โตศรี  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
7. นายนพรัตน์  แก้วใหม่  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
8. นายกฤตนัย  เกียรติก้องแก้ว  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
9. นางพรสุข  บุญประทุม  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
10. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  อ่อนเพชร  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
11. นางสาวอุรารักษ์  จันทะวงษ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
12. นายเกื้อกูล  อินต๊ะ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสร์ปฏิบัติงาน (ปส.) 

3. การฝึกอบรม TC Fellowship on Results Based 
Management for Enhancing the Effectiveness and 
Efficiency of IAEA-TCP  
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(ปส.) 

4. การฝึกอบรม Virtual Event : Training Activity on a New 
Protocol for Breast Milk Intake and Total Body Water  
ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ 

1. ผศ.ดร.ทิพวัลย์  พงษ์เจริญ อาจารย์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  
จุดประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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5. การประชุม Virtual Event – Project Review Meeting of 

RAS6093 ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

รศ.ดร.อัญชลี  กฤษณจินดา  
อาจารย์แพทย์หญิง  
ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. การประชุม Informal Consultations Briefing on the Issue 
of Noble Gas Background Characterization  
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  2563 

นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

7. การฝึกอบรม NDC Waveform Training Course Using 
SeisComP3 for the SEAPEE Region ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 
พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นายทนงศักดิ์  เต่าทอง  
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

8. การประชุม Technical Meeting on Guidance on 
Preparing for and Conducting Regulatory Reviews and 
Assessments of Geological Disposal Programmes  
ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  
3. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ(ปส.) 

9. การประชุม 29th Meeting of the INPRO Steering 
Committee ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2563 
 

นายรุจจพัน  เกตุกล่ำ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

10. การประชุม Introductory meeting for the new PMO for 
Thailand ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
3. นางสาวอัลวานีย์  โกสุมพันธ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปส.) 

11. การประชุม IAEA Virtual Event – Project Review 
Meeting of RAS7028 ตั้งแต่วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 

1. นางสุชิน  อุดมสมพร ร.ลปส. 
2. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย  
นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ 
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2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

3. นางสาวดรุณวรรณ  ชื่นบุบผา  
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 
4. นางสาววราลี  คงเจริญ  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

12. การประชุม Virtual Event – Project Review Meeting of 
RAS6087 ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

รศ.ดร.อัญชลี  กฤษณจินดา 
อาจารย์แพทย์หญิง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13. การประชุม Specialized Technical Meeting on 
Preventive and Predictive Maintenance of the 
International Monitoring System (IMS) ตั้งแต่วันที่ 17 – 
19 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1.นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวปราณณิชา  หงส์พิทักษ์พงศ์  
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปส.) 
3. พลเรืออานนท์  วายวานนท์  
ที่ปรึกษาสถานีวัดความสั่นสะเทือน  
(กรมอุทกศาสตร์) 

14. การประชุม Consultancy Meeting to Review Draft 
Publication on Benchmarks of Fuel Burnup and 
Material Activation Computational Tools against  
ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นางสาวกนกรัชต์  ตียะพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีนิวเคลีย
ร์เครื่องปฏิกรณ์ (สทน.) 

15. การประชุม International Conference on Molecular 
Imaging and Clinical PET – CT in the Era of 
Theranostics (IPET-2020) ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 
2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. พ.ญ.ธัญญลักษณ์  เธียรธัญญกิจ 
นายแพทย์ชำนาญการ 
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
2. 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบญจาภา  
เขียวหวาน อาจารย์ 
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
3. นางสาวบุญอุมา  เชาวฤทธิ์ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
4. แพทย์หญิงถวิกา  แก้วเชื้อ อาจารย์  
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(คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตวิัฒน์  
คำวัน อาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์) 

16. การประชุม Technical Meeting on Waste Acceptance 
Criteria for the Management of Radioactive Waste – 
IPN and DISPONET ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 

นายนิคม  ประเสริฐเชี่ยวชาญ 
หัวหน้าหน่วยจัดการกากกัมมันตรังสี 
(สทน.) 

17. การฝึกอบรม Workshop on Periodic Safety Review for 
Research ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายสรัล  สูงสว่าง  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
2. นางสาวกนกรัชต์ ตียพันธ์   
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีนิวเคลีย
ร์เครื่องปฏิกรณ์ (สทน.) 

18. การฝึกอบรม Virtual Event-KOICA-KRERI-IAEA Joint 
Training Course on Fundamentals of Radioisotopes 
and Radiation Technology : Principle of Electron 
Accelerators and their Applications ตั้งแต่วันที่ 23 
พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

รศ.ดร.จิตรลดา  ทองใบ 
รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

19. การประชุม Virtual Event – Project Coordination 
Meeting for Regional Project RAS6086 ตั้งแต่วันที่ 26 – 
27 พฤศจิกายน 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
แพทย์หญิงสมใจ  แดงประเสริฐ  
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอ่ิมใจ   
ชิตาพนารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
แพทย์หญิงสมใจ  แดงประเสริฐ  
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอ่ิมใจ   
ชิตาพนารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20. การประชุม APMP General Assembly ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 
พฤศจิกายน 2563 

นายวิทิต  ผึ่งกัน  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

21. การประชุม 17th Coordination Meeting of the IAEA’s 
Network of Analytical Laboratories for the 
Measurement of Environmental Radioactivity 
(ALMERA)  
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางสุชิน  อุดมสมพร ร.ลปส. 
2. นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นางสาวอัจฉรา  พัฒนทรัพย์  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ 
กากกัมตรังสี (สทน.) 

22. การประชุม Technical Meeting on Imaging using 
lionizing Radiation to Address Biological Challenges  
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางสาวปิยะนุช  ทองเจิม  
นักวิทยาศาตร์นิวเคลียร์  
2. นางสาวปิยนุช อ้อพงษ์  
นักวิทยาศาสตร์ (สทน.) 
3. ดร. ฐิติทิพย์  ทิพย์มนตรี  
อาจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์  ทิพวรรณ  
อาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

23. การฝึกอบรม Training Workshop on Optimization of 
Performance and Processes in Neutron Activation 
Analysis  
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นางสาวศศิกานต์  นุชแดง  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

24. การประชุม Annual Meeting of the Regional Advisory 
Safety Committee for Research Reactors in Asia and 
the Pacific 

1. นางสาวนทีกูล  เกรียงชัยพร วิศวกร 
(กฟฝ.) 
2. นางสาวแสนสุข  เวชการัณย์  



 

197 
 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
(สทน.) 

25. การฝึกอบรม Virtual Event – Regional Training Course 
on Supporting Women for Nuclear Science Education 
Program for Geological Disposal Programmes  
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผศ.ดร.พรรณี  แสงแก้ว  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

26. การฝึกอบรม E-Learning Course on Diagnostic and 
Therapeutic Radioisotopes and Radiopharmaceuticals 
Application  
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางสาววิสาขา  จินตวรรณ  
นักเภสัชรังสี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2. นางสาวธิติมา  ภูศรีโสม  
นักเคมีกัมมันตภาพรังสี เภสัชกร  
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถ 

 (กิจกรรมอ่ืนถูกเลื่อนออกไปหมด)  
ธันวาคม 2563 
ลำดับที่... ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 

1. การฝึกอบรม RCARO Introductory Workshop for New 
National RCA Representatives on RCA Programme 
and its Policy  
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ปส. 

1. ร.ลปส.(สุชิน) อุดมสมพร  
2. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านพลังงานปรมาณู  
3. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล 
(ผกยผ.) 
4. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
(หกปท.) 
5. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
6. นางสาวอัลวานี  โกสุมพันธ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
2. การประชุม IAEA TCAP Virtual Meeting of TCAP 

NLO,NLA,RCA-NR and ARASIA Representatives ในวนัที่ 
2 ธันวาคม 2563 ปส. 

1. ร.ลปส.(สุชิน) อุดมสมพร (NR) 
2. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลัง
งานปรมาณู (RCA Contact Person) 
3. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล 
(ผกยผ.) 
4. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
(หกปท.) (NLO) 
5. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (NLA) 
6. นางสาวอัลวานี  โกสุมพันธ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ 

3. การประชุม Technical Meeting on the Use of Controls 
for Radioactively Contaminated Land  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นายปาพจน์  พรวนต้นไทร  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

4. การประชุม 11th APSN Annual Meeting ในวันที่ 2 ธันวาคม 
2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางอารีรักษ์  เรือนเงิน  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
(ปส.) 

5.  การประชุม Technical Meeting of the Representatives 
of Parties to the Convention on the Physical 
Protection of Nuclear Material  
ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นายฐิติเดช  ตุลารักษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

6. การฝึกอบรม Practical Training Course on Policy 
Strategy and Regulation of Decommissioning and 

นายสุพจน์  ปุนบุตร  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
Environmental Remediation Projects  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

7. การฝึกอบรม Training Workshop on the Assessment of 
the National Nuclear Infrastructure to Support a New 
Research Reactor Project  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายภานุพงศ์  พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวปานทิพย์  อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 

8. การประชุม Meeting of the Steering Committee on 
Regulatory Capacity Building and Knowledge 
Management  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทา
งนิวเคลียร์ (ปส.) 

9. การฝึกอบรม Educational Workshop to Promote the 
Convention on Nuclear Safety  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายไชยยศ  สุนทราภา  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายรุจจพัน  เกตุกล่ำ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 

10 การฝึกอบรม ConvEx-2c Exercise ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  
ในรูปแบบอออนไลน์ 

นายกิตติ์กวิน  อรามรุญ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 

11. การฝึกอบรม Regional Training Course on Advanced 
Hybrid Imaging Techniques Including Therapy in 
Paediatric Patients Children and Young Adults  
ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 

1. พญ.อุษณี เตชะวิจิตร  
2. นพ.คานัน สุขพระคุณ  
(คณะแพทย์ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

12. การประชุม Ninth Meeting of the Working Group on 
Radioactive Material Security  
ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563  

1. นางเพ็ญนภา  กัญชนะ ผกอญ. 
2. นายทศดล  สันถวไมตรี  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
มกราคม 
2564 

ไม่มีกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมถูกเลื่อน  

กุมภาพัน
ธ์2564 

ไม่มีกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมถูกเลื่อน  

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าร่วม 
 (กิจกรรมอ่ืนถูกเลื่อนออกไปหมด)  

2. ผลการดำเนินงาน กยผ.กปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในประเทศ) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
ตุลาคม 2563 

   
   
 ไม่มีผลการดำเนินงาน  

พฤศจิกายน 2563 
1. การเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน (ASEAN Innovation 

Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with 
GBS 2020  
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ สปอว. 

นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ 

2. การประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
(ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in 
Conjunction with GBS 2020  
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ 

3. การฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer Programme 
(WINS – OAP) ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563  
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 4 ชั้น 2 ปส. 
 (ผ่านระบบออนไลน์) 

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน 
1. นายภานุพงศ์  พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายรุ่งธรรม  ทาคำ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
3. นายกิตติศักด์  ชัยสรรค์  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ  
4. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
5. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
6.นางสาวกนกรัชต์  ตียพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
เครื่องปฏิกรณ์  
7. นางสาวแสนสุข  เวชการัณย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 
8. รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต  
9. ผศ.ดร.พรรณี  แสงแก้ว  
10. ดร.กมลทิพย์  พลอยกระจ่าง 
11. ผศ.ดร.พงษ์แพทย์  เพ่งวานิช  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
12. นางอารีรักษ์  เรือนเงิน  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
13. นางหฤทัย  กสิวัฒนาวุฒิ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
14. นางสาวอิสริยา  ชัยรัมย์  
นักชีววิทยาปฏิบัติการ 
15. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
16. นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
17. นายชเนศวร  เติมวงศ์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 

4. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 7 ของเครือข่าย ASEANTOM  
ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563  

ผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ชั้น 2 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

1. ร. ลปส.(สุชิน)  อุดมสมพร  
2. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังง
านปรมาณู 
3. นายกิตติ์กวิน  อรามรุญ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
4. นายรุจจพัน  เกตุกล่ำ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายทศดล  สันถวไมตรี  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวหฤทัย  กสิวัฒนาวุฒิ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
5. นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล (ผกพร.) 
6. นางสาวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
7. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

ธันวาคม 2563 
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองการจัดทำประเด็นด้าน
สารัตถะ 
และเตรียมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน 
วันจันทร์ที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพด้าน 
อววน. ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 
จังหวัดชลบุร ี

1. นายชเนศวร  เติมวงศ์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
2. นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปส.) 

มกราคม 2564 
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 

 ไม่มีการดำเนินงาน  
กุมภาพันธ์ 2564 
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 

1. การประชุม Meeting  of  the  Preparatory  Committee  
for  the  2021  Conference of the Parties to the 
Amendment to the Convention on the Physical 
Protection of Nuclear Material: Session 2 ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)  

1. นายฐิติเดช  ตุลารักษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายไชยยศ  สุนทราภา  
วิศกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางอารีรักษ์  เรือนเงิน  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ  
(ปส.) 

2. การประชุม Technical Meeting on the 
Application of Graded Approach in Regulating Nuclear 
Installations  ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 (ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นางสาวปานทิพย์  อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
2. นายสรัล  สูงสว่าง 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
(ปส.) 

3. การฝึกอบรม CTBTO Online Training Course on NDC 
Capacity Building: Access and Analysis of Waveform 
IMS Data and IDC Products ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายโอลัน  น้าวไกรศร  
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา) 
2. นายกฤษดา  กลางพิมาย  
ประจำแผนกบริหารจัดการฐานข้อมูลทาง
อุทกศาสตร์ (กรมอุทกศาสตร์) 

4. การประชุม IAEA International Conference on Advances 
in Radiation Oncology (ICARO-3)  
ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายทวีป  แสงแห่งธรรม  
อาจารย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
2. นางสาวสวนีย์  สันตวิงศ์  
นักฟิสิกส์การแพทย์  
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3. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิกาญจน์  
จำจด หัวหน้างานรังสีรักษามะเร็งวิทยา 
(โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) 
๔. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอ่ิมใจ 
ชิตาพนารักษ์ 
กรรมการสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
๕. แพทย์หญิงกีรตี ไตรคีรีสถิต  
นายแพทย์ชำนาญการ  
(โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) 
๖. นายทินกร ดอนมูล 
นักรังสีการแพทย์  
(โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธัญบุรี) 

5. การประชุม 2nd Meeting of the STF for the 50th 
Anniversary of the RCA Meeting ในรูปแบบออนไลน์  
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 103  
อาคาร 4 ปส. 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน (ปส.) 
1. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย  
    รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน 
    พลังงานปรมาณู 
2. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
    นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายฐิติเดช  ตุลารักษ์  
    วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง  
    นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
5. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
     นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวอัลวานีย์  โกสุมพันธ์  
     นักวิเทศสัมพันธ์ 
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7. นางสาวปาณิศา  เส็มสัน  
     นักวิเทศสัมพันธ์ 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง National Workshop on 
Self-Assessment of Regulatory Infrastructure for 
Safety (SARIS)  
ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ด  
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐ ชั้น ๒ ปส. 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน 
ปส. 44 คน 
สทน. 1 คน 

7. การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของไทยในกรอบ IAEA 
และ CTBTO ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
ห้องประชุมใหญ่  
อาคาร 1 ปส. 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน 
ผู้เข้าร่วมจากสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
1. นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นางสุชิน  อุดมสมพร  
รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นางเพ็ญนภา  กัญชนะ  
รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4. นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์ 
5. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังง
านปรมาณู 
6. นายพิสิฎฐ์  สุนทราภัย  
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์แ
ละรังสี7. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
8. นางดารุณี  พีขุนทด  
ผิอำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตราฐ
านกำกับดูแลความปลอดภัย 
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9. นายรุจจพัน  เกตุกล่ำ  
ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และ
รังสี 
10. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
11. นางสาวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง  
      นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
12. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
      นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
13. นางสาวอัลวานีย์  โกสุมพันธ์  
      นักวิเทศสัมพันธ์ 
14. นางสาวปาณิศา  เส็มสัน  
      นักวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงการต่างประเ
ทศ 
1. นางสาวมรกต  ศรีสวัสดิ์   
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งร
าชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐออสเต
รีย สาธารณรัฐสโลวัก 
และสาธารณรัฐสโลวีเนีย 
2. นางสาวเอกอร  คุณาเจริญ 
ผู้อำนวยการกองสันติภาพ ความมั่นคง 
และการลดอาวุธ 
3. นางสาววาวไพลิน  ช่อวิเชยีร  
นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) 
4. นายทิตตพันธ์  วาจานนท์  
นักการทูตปฏิบัติการ 
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มีนาคม 2564 

๑. การฝึกอบรม Training Workshop on Advances in Ion 
Beam Techniques and their Applications  
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 

1. นางสาวธนกร  ความหมั่น  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นางสาวสุมิตรา  อัมพะลพ  
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท  
(คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร) 

๒. การฝึกอบรม INSEP Seminar on Building Resilience in 
Safeguards Implementation: Experiences Lessons and 
Good Practices in Preparing for Unforeseen Events  
(ในรูปแบบออนไลน์ )  
ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564  

1. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายรัฟฟิน  มณีชยางกุร  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
3. นายสรัล  สูงสว่าง  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ  

๓. การประชุม Technical Meeting on Developing Effective 
Methods for Radiation Protection Education and 
Training of Health Professionals (ในรูปแบบออนไลน์ )  
ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 
 

1. ผศ.ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์  
หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค 
มหาวทยาลัยมหิดล 
2. ดร.พวงเพ็ญ  ตั้งบุญดวงจิตร   
อาจารย์สาขาฟิสิกส์การแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  
กฤษณจินดา อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. นายปัญญา  ภาสว่าง  
อาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 
5. ผศ.ธนพงษ์  ทองประพาฬ  
อาจารย์,นักฟิสิกส์การพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. ผศ.ดร.กฤศณัฎฐ์  เชื่อมสามัคคี 
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อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔. การฝึกอบรม Workshop on Safety Analysis and Safety 
Documents for Research Reactors (ผ่านระบบออนไลน์)  
ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 

1. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  
2. นายสรทศ  ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ  
3. นายสิทธิพล  พลธรรม  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

๕. การประชุม Technical Meeting on topical Issues in the 
Development of Nuclear Power Infrastructure 
(ผ่านระบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 8 -12 มีนาคม 2564 

1. นางสาวปานทิพย์  อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
2. นายสรัล  สูงสว่าง  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 

๖. การฝึกอบรม Container Control Programme Strategic 
Trade  and Export Control (STEC) Training  
ณ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มีนาคม 2564 

นายธีรพัทธ์  มานุวงศ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 

๗. การประชุม CTBTO Working Group B ครั้งที่ 56 หรือ 
CTBTO Fifty – Sixth Session of Working Group B 
(ในรูปแบบออนไลน์ ) 
ตั้งแต่ วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564  

1. นางสาวอุษา  กัลลประวิทย์  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ  
2. นางสาวปราณณิชา  หงส์พิทักษ์พงศ์  
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ  

๘. การฝึกอบรม International Workshop on Emergency 
Consequence Management (ในรูปแบบออนไลน์ ) 
ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 

นายภานุพงศ์  พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
 

๙. การประชุม Research Coordination Meeting for RCA 
Research Project on Air Quality and Environmental 
Impact Assessment of Industrial Activities in Asian 
Region (RCARP02) 
 (ในรูปแบบออนไลน์ ) 
 ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 
 

นางสาวดุษฏี  รัตนพระ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
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๑๐. การประชุมคณะทำงานเตรียมการเป็นประธานความตกลงว่าด้ว

ยความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับการวิจัย พัฒนา 
และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใ
นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 
มีนาคม 2564  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการ 
2. นางสาวอัมพิกา   อภิชัยบุคคล ผกยผ. 
3. นายกิตติกวิน์  อรามรุญ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
4. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
6. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
7. นางสาวอัลวานีย์  โกสุมพันธ์   
นักวิเทศสัมพันธ์ 
8. นางสาวปาณิศา  เส็มสัน 
นักวิเทศสัมพันธ์ 

๑๑. การฝึกอบรม IAEA/RCA Virtual Training Course on 
Multidisciplinary Approach to Palliative Radiotherapy 
in Cancer Management (ในรูปแบบออนไลน์ ) 
ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 

1. พญ.สรินยา  บวรภัทรปกรณ์   
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งรังสีวิทยา 
(โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) 
2. พญ.ชลศณีย์  คล้ายทอง  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ 

๑๒. การฝึกอบรม Virtual Security Plan Workshop 
(ในระบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564  

1. นายภานุพงศ์  พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายไชยยศ  สุนทราภา  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 

๑๓. การประชุม Technical Meeting on Reactor Based 
Radioisotope and Radiopharmaceutical Production 
(ในรูปแบบออนไลน์ ) 
ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564  

นายธเนศ  ดวงตา  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
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๑๔. การฝึกอบรม Professional Development Course for 

Faculty Members on Nuclear Security Education 
(Physical Protection):Session 1 (ในรูปแบบออนไลน์ ) 
ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 

1. ผศ.ดร.พรรณี  แสงแก้ว  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
2. ดร.มันสวี  เลาะวิธี  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

๑๕. การประชุม Asia’ Consideration on Nuclear Security 
(ในรูปแบบออนไลน์ ) ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 

1. นายไชยยศ  สุนทราภา  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางอารีรักษ์  เรือนเงิน  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ  

๑๖. การประชุม Second Consultancy Meeting on 
Developing Materials for Workshops on Establishing 
and Operating a National Security Support Centre 
ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564  

นางสาวอิสริยา  ชัยรัมย์  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ 

๑๗. การประชุม Technical Meeting on the Role of Nuclear 
Energy in Energy Systems with Increased Shares of 
Variable Renewable Energy Sources (ในรูปแบบออนไลน์ 
)  
ตั้งแตว่ันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 
 

1. ดร.นทีกูล  เกรียงชัยพร วิศวกรระดับ 9  
2. นายรชตพล  มัญชุวงศ์ วิศวกรระดับ 8  
3. นางสาวจิรดา  วิทยพิบูลย์  
วิศวกรระดับ 6  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

๑๘. การประชุม the Plenary of the 91st Series of SAGSI 
Meeting (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  
 

เมษายน 2564 
1. การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือปรับโจทย์การฝึกในโครงการ    
การฝึกการบริหารวิกฤกตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวช
าญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสีภายใต้ MOU 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกิตติ์กวิน  อรามรุญ  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลีย
ร ์
และรังสี 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
ระหว่าง ปส. กับ NSSC ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ 
จังหวัดจันทบุรี 

2. นายฐิติเดช  ตุลารักษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายธีระวัฒน์  ปลื้มจิต  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
4. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

2. การประชุม International Meeting on the Evaluation of 
Physical Protection Systems at Nuclear Facilities 
(ผ่านระบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 เมษายน 2564 

1. นายรุ่งธรรม  ทาคำ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  

3. การประชุม Technical Meeting on Waste Form 
Performance Testing for Low Level Waste Disposal  
(International Predisposal Network IPN) 
(ผ่านระบบออนไลน์)  
ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 เมษายน 2564 

1. นายกฤษดี  ยุบลมาตย์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
2. นางสาวสุดารัตน์  อิสระพนาชีวิน 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
(สทน.) 

4. การประชุม IDC SHI Reengineering Alpha Tester Group 
(ATG) Technical Meeting (ผ่านระบบออนไลน์)  
ตั้งแต่วันที่ 13 – 14 เมษายน 2564 

นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ  

5. การฝึกอบรม Workshop on Radiation Technology for 
Industry and Environment (ผ่านระบบออนไลน์) 
ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 เมษายน 2564 

1. ดร.วรรณวิมล  ปาสาณพันธ์ อาจารย์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
2. นางสาวเกศินี  เหมวิเชียร  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
3. นางศศิพันธ์  คะวีรัตน์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวศรินรัตน์  วงษ์ลี  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ  
(สทน.) 

6. การฝึกอบรม Training Course on Advancements and 
Innovations in Water Cooled Reactor Technologies 

1. นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
with Hands-On Learning Tools (ผ่านระบบออนไลน์)  
ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 เมษายน 2564 

2. นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
3. นายธีระวัฒน์  ปลื้มจิต  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
4. นางสาวนภากาญจน์  สุวรรณคช 
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7  
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
5. นางสาวแสนสุข  เวชชการณัย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวสุวิมล  รัตโนดม 
วิศวกรนิวเคลียร์ 
7. นางสาวกุลธิดา  วารีย์ วิศวกรนิวเคลียร์ 
(สทน.) 

7. การประชุมคณะทำงานเตรียมการเป็นประธานความตกลงว่าด้ว
ยความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียสำหรับการวิจัย พัฒนา 
และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใ
นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2/ ในวันพุธที่ 21 เมษายน 
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการ 
2. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล ผกยผ. 
3. นายฐิติเดช  ตุลารักษ์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  
4. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
5. นางสาวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
6. นายชเนศวร  เติมวงษ์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
7. นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
8. การประชุม Technical Meeting on Safeguards 

Implementation Strengthening safeguards 
implementation in States with Quantities Protocols 
(ผ่านระบบออนไลน์)  
ในวันที่ 22 เมษายน 2564 

นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 

9. การประชุม Annual Meeting of the International 
Network for Nuclear Security Training and Support 
Centres  
(ผ่านระบบออนไลน์) 
ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 

1. นางอารีรักษ์  เรือนเงิน  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ  
2. นางสาวอิสริยา  ชัยรัมย์ 
นักชีววิทยารังสีปฎิบัติการ  
3. รศ.ดร.สุพิชชา  จันทร์โยธา อาจารย์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

10. การประชุม Asia and the Pacific Regional Meeting on 
the Implementation of the Guidance on the 
Management of Disused Radioactive Sources 
(ผ่านระบบออนไลน์)  
ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 เมษายน 2564 

1. นางเพ็ญนภา  กัญชนะ รองเลขาธิการ 
2. นางชัธภฤดา  อัศวภูไชย  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
3. นายนิคม  ประเสริฐเชี่ยวชาญ  
ผู้จัดการศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี  
4. นางอัจฉรา  พัฒนทรัพย์  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกา
กกัมมันตรังสี 
5. นายวิษณุ  เกตแก้ว  
หัวหน้าฝ่ายจัดการกากกัมมันตรังสี 
6. นายสุพจน์  ปุนบุตร  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
7. นายภานุวัฒน์  ศรีหมอก  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

11. การประชุมเชิงปฏิบัติการ IAEA Workshop on Civil Liability 
for Nuclear Damage (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันที่ 27 
เมษายน 2564  

1. นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
2. นางสาวปัณฑา  ชนะชู นิติกร (ปส.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
12. การประชุม NRM ครั้งที่ 43 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

(ผ่านระบบออนไลน์)  
ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2564 ณ ปส. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุชิน  อุดมสมพร รองเลขาธิการ 
2. นายยุทธนา  ตุ้มน้อย  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านพลังงานปรมาณู  
3. นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล (ผกยผ.) 
4. นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
5. นายฐิติเดช  ตุลารักษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
6. นางเบญญา  ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
7. นางสาวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
8. นายชเนศวร  เติมวงษ์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
9. นางสาวแทนชนก  พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
10. นางสาวชลริธร  บุญประสพ  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

13. การประชุม Technical Meeting on Enhancing Safeguards 
Infrastructure to Support the Introduction of Nuclear 
Power (ผ่านระบบออนไลน) ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 เมษายน 
2564 

นายรัฟฟิน  มณีชยางกูร  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ  

พฤษภาคม 2564 
1. การฝึกอบรม IAEA Training Workshop on Ion Beam 

Driven Materials Engineering: New Roles for 
Accelerators for Quantum Technologies  
ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวธนกร ความหมั่น  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
๒. นางสาวปิยะนุช ทองเจิม 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
๓. ดร.สุกฤต สุจริตกุล อาจารย์  
คณะวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

2. การฝึกอบรม IAEA Workshop on Arrangements for 
Notification, Reporting and Assistance in Nuclear or 
Radiological Incidents and Emergencies  
ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายรัฟฟิน มณีชยางกูร  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
2. นายธีระวัฒน์  ปลื้มจิต  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

3. การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซี
ยน  
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายชเนศวร  เติมวงศ์ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
2. นางสาวลีดา  มิตรายน 
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

4. การประชุม IAEA Technical Meeting on Case Studies on 
the Development of Management Systems in 
Countries Embarking on New Nuclear Power 
Programmes  
ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวชัญธิกา  ชินชชัวาล  
วิศวกรระดับ 6 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
2. นายพีรวุฒิ  บุญสุวรรณ  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 

5. การประชุม IAEA 40th Consultative Meeting of INIS 
Liaison Officers  
ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ 
2. นางปุณณภา  รักษอุดมโชค  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 
3. นางสาวกมลพร  ภักดี 
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ (ปส.) 

6. การประชุม IAEA Technical Meeting on Innovative 
Seismic Design Options for Advanced Water Cooled 
Reactors and Small Modular Reactors  
ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายพิภัทร  พฤกษาโรจนกุล  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายภานุพงศ์  พินกฤษ  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ  
3. นายนฤวัต  กลอยเทพ วิศวกรระดับ 7  
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
4. นางสาวกนกรัชต์  ตียพันธ์  
หัวหน้าศูนย์สนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องปฏิ
กรณ์ 
5. นางสาวแสนสุข  เวชชาการัณย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 
6. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ  เรืองรัศมี 
อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. การฝึกอบรม Overview of Computer Codes used in the 
Regulatory Process ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 และ 18 - 20 
พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายไชยยศ สุนทราภา 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายศึกษิต แสงแก้ว 
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
6. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
7. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง 
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
8. นายพีรวุฒิ บุญสุวรรณ 
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
9. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
10. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
11. นางสาวภัคจิรา คชเสนีย์ (ปส.) 
12. นายวศิน เวชกามา (สทน.) 
13. นางสาวกนกรัชต์ ตียพันธ์ (สทน.)       
14. นางสาวแสนสุข เวชชการัณย์ (สทน.)  
15. นางสาวสุนันท์ สมจิตร (สทน.)            
16. นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์ (สทน.)    
17. นางสาวสุวิมล รัตโนดม (สทน.)            
18. นายพงษ์แพทย์ แพ่งวาณิชย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
19. รศ.ดร.สมบูรณ์ รัศมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20. ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
21. นางรัตติยา งอนชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
22. นายณัฐนรรท์ ชวรัฐสินธรณ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
23. นางสิริพร เทพารส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
24. นายสิรณัฐ จันทร์อ่อน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8. การฝึกอบรม IAEA International Workshop on Nuclear 
Security Detection and Response in Maritime Areas  
ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายรุ่งธรรม  ทาคำ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวนิภากร  สะฝีอี  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ  
(สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 

9.  การฝึกอบรม IAEA Training Workshop on the 
Preparation of a Feasibility Study for a New Research 
Reactor Project ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปานทิพย์  อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางรัตติยา  งอนชัยภูมิ  
นักวิทยาศาสตร์  
3. นายสิรณัฐ  จันทร์อ่อน วิศวกร 
มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี  
4. นางสาวกนกรัชต์  ตียพันธ์  
หัวหน้าศูนย์สนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องปฏิ
กรณ์ 
5. นางสาวแสนสุข  เวชชาการัณย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาวสิรีรัศมิ์  สีมาภาพงษ์ 
วิศวกรนิวเคลียร์  
7. นายวุฒิโชค  แสงวัง วิศวกรนิวเคลียร์  
8. นางสาวกุลธิดา  วารีย์ วิศวกรนิวเคลียร์ 
(สทน.) 

10. การฝึกอบรม IAEA Preparatory Seminar for the 
International Training Course on the Security of 
Radioactive Material in Use and Storage ตั้งแต่วันที่ 18 
– 19 พฤษภาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางชัธภฤดา  อัศวภูไชย  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  อ่อนเพชร  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
3. นายพีรวุฒิ  บุญสุวรรณ  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
4. นายนพฤทธิ์  ช่างคิด  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
11. การฝึกอบรม Interregional Training Course on Human 

Resource Management Management for New or 
Expanding Nuclear Power Programmes ตั้งแต่วันที่ 18 – 
27 พฤษภาคม 2564  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
นางสาวธิตินันท์  สันต์สวัสดิ์  
หัวหน้าแผนกความปลอดภัยนิวเคลียร์และ
รังสี 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

12. การฝึกอบรม Interregional Training Course on Project 
Planning and Management for New or Expanding 
Nuclear Power Programmes ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 
พฤษภาคม 2564  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. ดร. รววิรรณ  กฤษณานุวัตร์ อาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

13. การฝึกอบรม Interregional Training Course on Industrial 
Involvement in a Nuclear Power Programme  
ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวสิรีรัศมิ์  สีมาภาพงษ์  
วิศกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นางสาวนิรนาฏ  ไชยศิริ 
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

14. การฝึกอบรม TC Training Course on Awareness and 
Identification of NORM Residues ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 
พฤษภาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)   

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวดุษฏี  รัตนพระ  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.)  
2. ดร.พิพัฒน์  เหล่าวัฒนบัณฑิต อาจารย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
4. นางอภิสรา  เจริญศรี  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
6. นางสาวศิธร  ปถมสาคร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 

มิถุนายน 2564 
1. การประชุม The 4th ASEAN Nuclear Power Safety 

Research Annual meeting  
ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

2. การสัมมนา Certification Programme in Adapting to 
New Era of Blended Teaching and Learning  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวอุษา  กัลลประวิทย์  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

3. การฝึกอบรม Training Course on the Detection and 
Control of Organic Contaminants in Food – 
Laboratory Component  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวมัลลิกา ทองเขียว 
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
(กรมวิชาการเกษตร) 

4. การประชุม International Meeting on Application of the 
Code of Conduct on the Safety of Research Reactors  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายรุจจพัน เกตุกล่ำ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวแสนสุข เวชชการณัย์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 

5. การฝึกอบรม IAEA Virtual Pilot Training Course on 
Preparedness and Response for a Nuclear or 

ผู้เข้าร่วม 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
Radiological Emergency Involving the Transport of 
Radioactive Material  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

1. นายสรัล สูงสว่าง  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
2. นายธีระวัฒน์ ปลื้มจิต  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

6. การฝึกอบรม Training Workshop of the IAEA’s Network 
of Analytical Laboratories for the Measurement of 
Environmental Radioactivity (ALMERA) on Advanced 
Topics in Gamma Ray Spectrometry  
ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประสพ 
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
2. นายธนพล เดชวิริยะกิจ 
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
3. นางสาวอัจฉรา พัฒนทรัพย์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกา
กกัมมันตรังสี (สทน.) 
4. นางสาวสุวิษา สุดชะวา 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
5. นายอนันท์์  โอมณี 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ 
(สทน.) 
6. นายภาณุพงศ์  รินทรักษ์ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
7. นายจีรวัจน์ อีซอ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเชิ
งนิวเคลียร์ (สทน.) 
8. นายกฤตยชญ์ คูณคณะ 
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
9. นายกรวีร์ แซ่เจีย 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ปส.) 
10. นายกฤตนัย แพงศรี 
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
11. นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
12. นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
13. นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร 
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
14. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
15. นางสาวลีดา มิตรายน  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

7. การประชุม Technical Workshop on E-Beam Principles 
and Applications: Introducing A to Z  
ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. ดร. พิริยาธร สุวรรณมาลา 
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ 
(สทน.) 

8. การประชุม IAEA Technical Meeting of the ASENES Pilot 
Study on Sustainable Deployment Scenarios for 
Small Modular Reactors 
ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 
 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายพีรวุฒิ บุญสุวรรณ  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
2.นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาค์  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
3. รศ.ดร.สมบูรณ์ รัศมี  
อาจารย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
4. นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร  
วิศวกรระดับ 9 (กฟผ.) 

9. การฝึกอบรม IAEA Workshop on Preparedness and 
Response Phases for Radioactive Source Search and 
Recovery  
ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1.นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวปิยะวรรณ  กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นางสาวศิธร  ปถมสาคร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
4.นางสาวสมาพร  เจียนกลาง  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
5. นางสาวธนาทิพย์  จันทร์แดง  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

10. การฝึกอบรม CTBTO ONLINE Webinar for Station 
Managers of IMS Stations Operating under PCA 
Contracts  
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นาวาเอกวัชรพงศ์ เทศพิทักษ์  
หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน  
จังหวัดเชียงใหม่ (กรมอุทกศาสตร์) 

11. การประชุม Informal Consultations – Noble gas 
background characterization 
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายยุทธนา ตุ้มน้อย  
นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

12. การประชุม SAGSI Plenary Meeting  
ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 

13. การประชุม U.S.DOE/NNSA The Sixth Annual Meeting of 
the Ad Hoc Working Group on Alternatives to High-
Activity Radioactive Sources 
ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางเพ็ญนภา กัญชนะ  
รองเลขาธิการ (ปส.) 
2. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นายภานุพงศ์ พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
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5. นางสาวศิธร ปถมสาคร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
6. นายภูรินทร์ ไชยวงศ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

14. การประชุม IAEA Technical Meeting to Share 
Approaches to and Experiences in the Management 
of Regulatory Oversight for the Operation of a First 
Nuclear Power Plant  
ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวแทนชนก พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปส.) 
2. นายไกรสร วิหาร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(ปส.) 

15. การฝึกอบรม IAEA Training Workshop on Integrated 
Management Systems for Research Reactors  
ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายสรัล สูงสว่าง  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
3. นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
4. นางสาวแสนสุช เวชชการัณย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
5. นายวุฒิโชค แสงวัง วิศวกรนิวเคลียร์ 
(สทน.) 
6. นางสาวกุลธิดา วารีย์ วิศวกรนิวเคลียร์ 
(สทน.) 

16. การฝึกอบรม IAEA TC Virtual Training on Responding to 
a Medical Event the Role of the Regulatory Authority  
ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายรุ่งธรรม ทาคำ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสุนันทา สาวิกันย์  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
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3. นางสาวนาฏนลิน ศาสตรี  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 

17. การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมปรับมาตรา
ฐานภายใต้โครงการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเ
ทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี
ภายใต้ MOU ระหว่าง ปส. กับ Nuclear Safety and 
Security Commission (NSSC) (สาธารณรัฐเกาหลี) 
ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 
ณ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้เข้าร่วม 
1. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายภานุพงศ์ พินกฤษ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นายกิตติ์กวิน อรามรุญ 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นายธีรพัทธ์ มานุวงศ์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
5. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
6. นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
7. นางสาวศิริพร พุ่มไสว 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน (ปส.) 
8. นายธีระวัฒน์ ปลื้มจิต 
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
9. นายงามพล แสงดอกไม้ 
นักฟิสิกส์รังสี (ปส.) 
10. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
11. นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุปผา 
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปส.) 
12. นางสาวชลริธร บุญประสพ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปส.) 
13. พันเอกกฤษฎา ภักดีอุทธรณ์ 
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นักวิทยาศาสตร์ 
(กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก) 
14. พันโทหญิงกัญฑิมา นิเวศวรรณ 
อาจารย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก 
(กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก) 
15. พันเอกอัษฎางค์ รอดวัฒนกาญจน์ 
รองเสนาธิการ 
(ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล) 
16. พันตรีอดิศักดิ์ คล่องอาษา 
ประจำแผนกสนับสนุนทางยุทธวิธี 
(ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล) 
17. นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
(สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สธ.) 
18. นายเตวิช ตุงคะเสรีรักษ์  
นักฟิสิกส์รังสี 
(สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สธ.) 

18. การประชุม Virtual Event – RAS5088 Project Kick – Off 
Meeting  
ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
(กรมวิชาการเกษตร) 

19. การประชุม CTBTO Technical Meeting on the IDC 
Validation and Acceptance Test Plan 
ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายสุฤษฎิ์ เกิดแสง  
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบ
บตรวจวัดแผ่นดินไหว (กรมอุทกศาสตร์) 
3. นางสาวชุติมณฑน์ พร้อมสุข  
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นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

20. การฝึกอบรม Regional Training Course on Set-up of 
Cyclotron Facility for Radiopharmaceutical 
Production 
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายขจรศักดิ์  ตันติเวชยานนท์  
นักรังสีการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. นายกิตติพงษ์  ทองกล่ำ  
นักรังสีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. นายจิรวัฒน์  เขียวใหญ่  
นักรังสีการแพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

21. การฝึกอบรม Introduction to MCNP  
ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นายศึกษิต แสงแก้ว  
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
5. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการ (ปส.) 
6. นายพีรวุฒิ บุญสุวรรณ  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
7. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
8. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
9. ผศ.ดร.ชโินรัตน์ กอบเดช 
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หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรั
งสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (มทส.) 
10. นางรัตติยา งอนชัยภูมิ 
นักวิทยาศาสตร์ (มทส.) 
11. นายณัฐนรรท์ ชวรัฐสินธรณ์ 
วิศวกร (มทส.) 
12. นางสิริพร เทพารส 
นักวิทยาศาสตร์ (มทส.) 
13. นายสิรณัฐ จันทร์อ่อน 
วิศวกร (มทส.) 
14. นางสาวกุลธิดา วารีย์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
15. นางสาวกนกรัชต์ ตียพันธ์ 
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องปฏิก
รณ์  (สทน.) 
16. นางสาวแสนสุข เวชชการัณย์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 
17. นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
18. นายภาณุพงศ์ รินทรักษ์ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
19. นายชลิต เมืองลาย 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
20. นายกฤษดี ยุบลมาตย์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

22. การฝึกอบรม IAEA Workshop on Civil Liability for 
Nuclear Damage for ASEAN Plus Three  
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล (ผชช.) (ปส.) 
2. นายป้องนภา พ่ึงทอง  
นิติกรปฏิบัติการ (ปส.) 
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23. การประชุม IAEA Technical Meeting on Advances in 

Numerical and Experimental Analysis of Critical Heat 
Flux in Rod Bundles ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 2 
กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวสุนันท์  สมจิตร  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (สทน.) 

24. การฝึกอบรม Interregional Training Course on Safety 
Assessment and Safety Cases for the Predisposal 
Management of Radioactive Waste  
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวสุดารัตน์ อิสระพนาชีวิน 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นายภานุวัฒน์ ศรีหมอก  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
3. นางสาวศิธร ปถมสาคร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
(ปส.) 
4. นายกฤษดี ยุบลมาตย์ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
5. นายชลิต เมืองลาย 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

25. การประชุม IAEA International Training Course on the 
Establishment of a Nuclear Security Regime for 
Nuclear Power Programmes 
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางอารีรักษ์ เรือนเงิน 
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
4.  นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง 
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
5. นายพีรวุฒิ บุญสุวรรณ  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
6. นางสาวปัณฑา ชนะชู  
นิติกร (ปส.)  
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กรกฎาคม 2564  

1. การฝึกอบรม CTBTO ONLINE Training Course on NDC 
Capacity Building: Access and Analysis of Waveform 
IMS Data and IDC Products ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 
กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายสัณฑวัฒน์ สุขรังษี  
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ  
(กรมอุตุนิยมวิทยา) 
2. นายชาติชาย คมนามูล  
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ  
(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

2. การประชุม CTBTO Technical Meeting on SHI Software 
Engineering at the IDC 
ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายปฏิญญา พรโสภิณ 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาแผ่นดินไห
วและสึนามิ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
2.  นายทนงศักดิ์ เต่าทอง  
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

3. การประชุม 13th Technical Meeting on Plasma Control 
Systems, Data Management and Remote Experiments 
in Fusion Research 
ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์  
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
2. นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ  
ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแ
ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) 
3. นายนพพร พูลยรัตน์  
หัวหน้าฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา 
(สทน.) 
4. นายอาหลี ตำหมัน  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
5. นายพสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์  



 

231 
 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 

4. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 8 ของเครือข่าย ASEANTOM   
ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสุชิน อุดมสมพร  
รองเลขาธิการ 
2. นายยุทธนา ตุ้มน้อย  
นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ 
3. นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
4. นายไชยยศ สุนทราภา  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
5. นายกิตติ์กวิน อรามรุญ 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
6. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
7. นายไมตรี ศรียา 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
8. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
9. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 
10. นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
11. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง 
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
12. นายป้องนภา พ่ึงทอง  
นิติกรปฏิบัติการ 
13. นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
14. นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
15. นางสาวแทนชนก พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
16. นางสาวปัญฑา ชนะชู  
นิติกร 

5. การฝึกอบรม Training Course on Mathematical 
Modelling for Radiation Processing (RAS1024) 
ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายภานุพงศ์ พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวภาวิณี ชูสินธ์  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
3. นายพงษปณต รินทตยาธรณ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
4. นายศักดิ์ชัย หลักสี  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
5. ดร.ธนัญชัย พิรุณพันธ์  
นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

6. การฝึกอบรม Regional TC Training Course on 
Mathematical Modelling for Radiation Processing 
(RAS1021) 
ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปิยะนุช ทองเจิม  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นางสาวภาวิณี ชูสินธ์  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
3. นายพงษปณต รินทตยาธรณ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

7. การประชุม IAEA Virtual Technical Meeting on Safety, 
Security and Reliability Management in Nuclear 
Facilities and Activities During the COVID-19 
Pandemic: Lessons Learned 
ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายปาพจน์ พรวนต้นไทร 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.)   
2. นายสิทธิพงษ์ พลธรรม  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.)     
3. นางสาวโชติกา ดารารัตน์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.)     
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8. การประชุม IAEA Technical Meeting on the Global 

Status of Decommissioning 
ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายวิษณุ เกตแก้ว  
หัวหน้าฝ่ายจัดการกากกัมมันตรังสี (สทน.) 
2. นางสาวแสนสุข เวชชการณัย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 
3. นายปัญญา นวลจันทร์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
(สทน.)     
4. นางสาวนิราวรรณ ปวีณโยธิน  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.)  

9. การฝึกอบรม Workshop on Computational Nuclear 
Science and Engineering 
ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1.  นายศึกษิต แสงแก้ว  
นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
3. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
4. นายกฤตนัย เกียรติก้องแก้ว  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
5. นายธีระวัฒน์ ปลื้มจิต  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
6. นายพงษปณต รินทตยาธรณ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
7. ดร. ปิยะวรรณ กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
8. นายกฤตนัย แพงศรี  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
9. นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์  
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปส.) 
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10. ดร. หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
11. ดร. พิภัทร พฤกษาโรจนกุล  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
12. นางสาวกนกรัชต์ ตียพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องปฏิก
รณ์ (สทน.) 
13. นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
14. นายภาณุพงศ์ รินทรักษ์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.)  
15. นายอุเทน แก้ววิเชียร  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
16. นางสาววิภาดา โภคพงษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.)    
17. นายภานุวัฒน์ ศรีหมอก  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
18. นายชลิต เมืองลาย  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
19. นายกฤษดี ยุบลมาตย์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.)   
20. นางสาวสุดารัตน์ อิสระพนาชีวิน 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
21. รศ.ดร.สัญชัย นิลสวุรรณโฆษิต  
อาจารย์ 
ประจำภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
22. นายนพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย  
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อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

10. การฝึกอบรม Virtual Regional Training Course on Stable 
Isotope Systematics in the Environment (SISE) 
ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวสะเราะ นิยมเดชา  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
3. นางสาววราลี คงเจริญ  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
4. นายวรพจน์ เพิ่มน้ำทิพย์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
5. นางวิราณี ศรีเวียง  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
(สทน.) 

11. การประชุม Regional Exchange on Transport Security 
Planning for nuclear and other radioactive materials  
ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 
 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายสมชาย พุทธเกสร  
ผู้จัดการฝ่ายการส่งออก  
2. นางสาวกิดานันท์ กึกก้อง  
ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า  
3. นางสาวณัฐกุล ฉิมม่วง  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ  
(บริษัท Dextra Industry and 
Transport Co.,Ltd.) 
4. นายอมร ฤทธิ์วิทยา  
เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ 
(กรมเจ้าท่า) 
5. นายชัชชัย เสริมศิริทรัพย์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
(กรมเจ้าท่า) 
6. นายกฤษพงศ์ ทับจันทร์  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (กรมเจ้าท่า) 
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7. นางสาวชญานิศ สมสุข  
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ  
(กรมการขนส่งทางบก) 
8. นายอนันต์ โอมณี  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ 
(สทน.) 
9. นางสาวกนกรัชต์ ตียพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องปฏิก
รณ์ (สทน.) 
10. นางสาวสุนันท์ สมจิตร  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 
11. นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
12. นางสาวแสนสุข เวชชการัณย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 
13. นายปาพจน์ พรวนต้นไทร 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
14. นายปริวรรต เสียงสนั่น  
หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 
(สทน.) 
15. นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
16. นางสาวศิธร ปถมสาคร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
17. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
18. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
19. นางพรสุข บุญประทุม  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

12. การประชุม IAEA Technical Meeting on the Market 
Readiness of Advanced Nuclear Technologies 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาววารุณี เตยโพธิ์  
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ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย (สทน.) 

2. นายนคร สุวัฒนวิชญ์  
นักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
(สทน.)     
3. นายสรัล สูงสว่าง  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 

13. การประชุม IAEA Technical Meeting on Strengthening 
Safety in Radiotherapy 
ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายปัญญา ภาสว่าง  
นักฟิสิกส์การแพทย์ 
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
2. นางพันทิวา อุณห์ศิริ  
นักฟิสิกส์การแพทย์ 
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 

14. การฝึกอบรม Regional Workshop on “NDT in Civil 
Engineering Structures during maintenance and post 
disaster” 
ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนพวรรณ รัตนเดโช  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 

15. การประชุม IAEA Technical Meeting on the 
Development of a Model Road Map for Radioactive 
Waste Storage for the Countries with Small 
Inventories 
ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางอัจฉรา พัฒนทรัพย์  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกา
กกัมมันตรังสี   (สทน.)     
2. นายวิษณุ เกตแก้ว  
หัวหน้าฝ่ายจัดการกากกัมมันตรังสี (สทน.)     
3. นายภานุพงศ์ พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
5. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
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16. การฝึกอบรม Virtual Event - TC Training Course on 

Regulation NORM Residues in a Graded Approach 
ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวดุษฎี รัตนพระ  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นายพิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต  
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
และปิโตรเลียม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
3. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นางอภิสรา เจริญศร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
5. นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
6. นางสาวศิธร ปถมสาคร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
(ปส.) 

17. การประชุม IAEA Technical Meeting on Knowledge 
Management Assist Visit Methodology for Education 
and Training Providers 
ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายรักษพล ธนานุวงศ์  
นักวิชาการอาวุโส 
สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก (สสวท.) 
2. นางสาวกมลพร ภักดี  
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ (ปส.) 
3. นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ์  
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปส.) 
4. อ.ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
5. ดร. ปวิตรา เอมโอ้  
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วิศวกรวิจัย (สซ.) 
6. นางสุวิมล เจตะวัฒนะ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ (สทน.) 

18. การฝึกอบรม Virtual Regional Training Course on Design 
and Implementation of Wetland Isotope Program 
ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายวุฒิไกร กุลสวัสดิ์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นางสาวพัชฎา โนจิตต์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

สิงหาคม 2564 
1.  การประชุม IAEA Technical Meeting on Good Practices 

for the Operation and Maintenance of Research 
Reactors   
ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายสรัล สูงสว่าง 
วิศวกรนิวเคลียร์ชํานาญการ (ปส.) 
3. นายอนันตชัย เพชรรักษ์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
4. นางสาวสุวิมล รัตโนดม  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 

2. การประชุม IAEA Technical Meeting on Educational 
Networks  
ตั้งแตว่ันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวกมลพร ภักดี  
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ (ปส.) 
2. นางสาวปณิธา รื่นบันเทิง  
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร (สทน.) 
3. ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์  
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
4. นายพงศ์กฤษ ศิริภิรมย์ 
(สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย: สนท.) 
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5. นางสาวอุษา กัลลประวิทย์ 
(สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย: สนท.) 
6. นางพรรณี แสงแก้ว  
(สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย: สนท.) 

3. การประชุม IAEA Annual Meeting of the Regulatory 
Forum for Safety of Uranium Production and 
Naturally Occurring Radioactive Materials 
ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประภพ  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
4. นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผา  
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปส.) 
5. นางอภิสรา เจริญศรี  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
6. นายไชยยศ สุนทราภา  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
7. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
8. ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต  
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโ
ตรเลียม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  

4. การฝึกอบรม KAERI-WCI-IAEA e-Learning Course on 
Diagnostic and Therapeutic Radioisotopes and 
Radiopharmaceuticals Application  
ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวอทิติยา ฤทธินาค  
นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์ 
ปฏิบัติงานห้องเตรียมสารเภสัชรังสี 
(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
2. นางสาวลัญวัชร หมาดปูเต๊ะ  
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นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
3. นางสาวเกษสุดา ดวงสุวรรณกุล  
เภสัชกร (สทน.) 

5. การฝึกอบรม Webinar on Overview of Operation and 
Maintenance of Handheld Detection Equipment for 
Southeast Asia Countries  
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายนพรัตน์ แก้วใหม่  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

6. การฝึกอบรม IAEA RAS0079 Virtual Regional Training 
Course on NST Specialized Programme in the Field of 
Radiation Protection 
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวพัชริดา คงแคล้ว  
ครู คศ.1 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั
ยเพชรบุรี) 
2. นายอดิศร เลื่องสกุลไพศาล  
ครูชำนาญการ 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั
ยตรัง) 
3. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย  
ครูชำนาญการพิเศษ 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั
ยนครศรีธรรมราช) 

7. การฝึกอบรม IAEA National Workshop on Applying the 
IAEA General Safety Requirement Part 3  
ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวอภิสรา เจริญศรี  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.)  
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์      
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.)
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4. นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
5. นางสาวอิสริยา  ชัยรัมย์  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปส.)  
6. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
7. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
8. นายประวิทย์ บัวบาน  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
9. นางสาวธนาทิพย์ จันทร์แดง 
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
10. นายทศดล  สันถวไมตรี  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
11. นายสัญญา เทศทอง  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.)   
12. นายโกมล แพงทรัพย์  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
13. นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
14. นางสาวศิธร ปถมสาคร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 
15. นางสาววันทสาห์ ชุ่มมิ  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
16. นายศักดิ์สิทธิ์  คำภามิ่ง  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
17. นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
18. นายพศวีร์ พรมศิลา  
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นักฟิสิกส์รังสี (ปส.) 
19. นายป้องนภา พ่ึงทอง  
นิติกรปฏิบัติการ (ปส.) 
20. นายไชยยศ สุนทราภา  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
21. นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
22. นางสาวชนิดา มาคะคำ  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
(กรมทรัพยากรธรณี) 
23. นางสาวปาลิดา อบทม  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
(กรมทรัพยากรธรณี) 
24. นางเบญจมา คมวงษ์เทพ  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
(กรมทรัพยากรธรณี) 
25. นายกฤศณัฐ์  เชื่อมสามัคคี  
(สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไ
ทย) 
26. นางสาวนุชรีย์  พูลเอียด 
(สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไ
ทย) 
27. นางชิษณุภรณ์ บุรีคำ  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
28. นางสาวอุมาพร ครองสกุลสุข  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
29. นายอัสลัมภ์ มีชัย  
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นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
30. นางสาวฐาปนี ชิณพงศ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
31. นายเตวิช ตุงคะเสรีรักษ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
32. นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์ 
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
33. นางพันทิวา อุณห์ศิริ  
นักฟิสิกส์การแพทย์ 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ฝ่ายรังสีวิทยา 
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
34. นางสาววรรณภา นบนอบ 
นักฟิสิกส์การแพทย์ 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
ภาควิชารังสีวิทยา  
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
35. นางสาวกนกวฤนท์ กัลยาณมิตร 
นักฟิสิกส์การแพทย์  
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
36. นางสาวดุษฎี รัตนพระ  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
(สทน.) 
37. นางสาวพชิรา โสลา 
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นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
(สทน.) 

8. การประชุม IAEA Meeting of Dosimetry Audit Networks 
ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
2. นางสาวลีดา มิตรายน   
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
3. นายพงษปณต รินทตยาธรณ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
4. นายกฤตยชญ์ คูณคณะ  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

9. การประชุม IAEA Consultancy Meeting on 'Objective 
Assessment of Breastfeeding Practices’ 
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. ดร.พัตธนี วินิจจะกูล  
อาจารย์ (สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

10. การฝึกอบรม IAEA RAS6086 Regional Training Course on 
Risk Management, Radiation Safety and Quality 
Assurance in Radiotherapy 
ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. ผ.ศ.พ.ญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์  
แพทย์สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
(โรงพยาบาลศิริราช) 
2. นางพันทิวา อุณห์ศิริ  
นักฟิสิกส์การแพทย์  
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
3. นางมนัสชนก จิตรนอก  
นักรังสีการแพทย์  
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
4. นางสาวกานตรัชต์ โรจนพันธ์  
พยาบาลชำนาญการพิเศษ  
(โรงพยาบาลศิริราช) 
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11. การฝึกอบรม IAEA Pilot Training Course on Preparation, 

Conduct and Evaluation of Exercises to Test 
Preparedness and Response to a Nuclear or 
Radiological Emergency 
ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางจิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์  
นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 

12. การประชุม IAEA Technical Meeting on Neutronic and 
Thermal-Hydraulic Calculational Methodologies for 
Research Reactors including Treatment of 
Uncertainties 
ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายฐิติเดช ตุลารักษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
3. นางสาวกนกรัชต์ ตียพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องปฏิก
รณ ์
(สทน.) 
4. นางสาวแสนสุข เวชชการณัย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (สทน.) 

13. การฝึกอบรม IAEA RAS1024 Training Course on Applied 
Radiation Technology as a Tool for Recycling of 
Polymer Waste ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (กพม.) 
2. นางสาวฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วบิูลย์  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

14. การประชุม Meeting concerning Emergency 
Preparedness and Response between ASEANTOM, 
IAEA and EC  
ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายยุทธนา ตุ้มน้อย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู (ปส.) 
2. นางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
4. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 

15. การฝึกอบรม IAEA Training Course on the Use of 
Profiling/Fingerprinting Techniques to Determine 
Food Origin and Verify Food Authenticity 
ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. ดร. ปิยะวรรณ กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. รศ. ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมื
อและบริการวิชาการ  
(สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
3. นางสาววรารัตน์ ศรีประพัฒน์  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
(กรมวิชาการเกษตร) 

16. การประชุม IAEA Technical Meeting on the 
Development of the Terms of Reference for the 
Denial of Shipment Working Group ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 
สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายภานุพงศ์ พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายสรทศ ตันติธีรวิทย์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
3. นางสาวอัจฉิมาภรณ์ เจียรโณรส 
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 
(กรมท่าอากาศยาน) 
4. นางสาวธนิดา อ้นวงษา 
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 
(กรมท่าอากาศยาน) 
5. นายชัยณรงค์ งามศิริอุดม 
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ 
(สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
6. นายณัฏฐพัชร ธัชกุลอิศม์เดช 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
(สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
7. นายศราวุธ ปิ่นมุข 



 

248 
 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย 
(การท่าเรือแห่งประเทศไทย) 
8. นายไพทยา ขำวารี 
เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ 
(กรมเจ้าท่า) 

17. การประชุม IAEA Technical Meeting on Upgrades to 
Digital Instrumentation and Control Systems for 
Research Reactors 
ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง 
วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ (ปส.) 
2. นางสาวแสนสุข เวชการัณย์ 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
3. นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์  
วิศวกรนิวเคลียร์ (ปส.) 

18. การฝึกอบรม IAEA International Workshop on 
Emergency Consequence Management 
ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประภพ  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ (ปส.) 

19. การฝึกอบรม IAEA RAS7035 Regional Training Course on 
Isotope Techniques in the Investigation of 
Groundwater Resources 
ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร  
นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผา  
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปส.) 
3. นางสาวนิชธิมา เอ้ือพูนผล  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
4. นางสาวพัชรียา จันทร์เรือง 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

20. การประชุม CTBTO WG-B สมัยที่ 57 
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ 
นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปส.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
21. การฝึกอบรม IAEA INT6061 Virtual Interregional Training 

Course on Targeted Radionuclide Therapies  
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน  
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา  
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 
(ผ่านสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

22. การฝึกอบรม IAEA RAS5084 Workshop on Development 
of a Regional Database of Soil Erosion, Soil and Water 
Quality Based on Nuclear and Isotopic Signatures in 
Combination with Project Progress Review Meeting 
ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 สิงหาคม (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว 
(กรมพัฒนาที่ดิน)  
2.นายอภิสิทธิ์ บัวปาย  
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

23. การฝึกอบรม IAEA RAS1024 Workshop on the 
Technical-Economic Feasibility Studies to Implement 
Radiation Technology for the Recycling of Polymer 
Waste 
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาววราลี คงเจริญ  
นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
2. นางสาวเกศินี เหมวิเชียร  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
(สทน.) 

24. การประชุม 3rd Special Task Force (STF) for the 50th 
Anniversary of the RCA  
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสุชิน อุดมสมพร   
รองเลขาธิการ (ปส.) 
2.นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผกยผ. 
(ปส.) 
3. นายยุทธนา ตุ้มน้อย  
นักชีววิทยารังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
5. นายชเนศวร เติมวงศ์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน (ปส.)  
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6. นางสาวแทนชนก พูนชัย  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปส.) 

25. การฝึกอบรม Webinar on the Security of Nuclear 
Material in Transport ในวนัที่ 30 สิงหาคม 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ อ่อนเพชร  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

26. การฝึกอบรม IAEA RAS5087 Regional Training Course on 
Electron Beam/X-Ray Technology and the Future of 
Food Irradiation in the RCA Region 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนงค์นุช แจ้งสว่าง  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการ (สทน.) 
2. นายเอกนิติ วิเชียรผลา  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชูแก้ว  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

27. การประชุม IAEA Technical Meeting on Derivation of 
Specific Clearance Levels for Materials Suitable for 
Recycling, Reuse or Disposal in Landfills 
ตั้งแตว่ันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายภานุพงศ์ พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
3. นางสาวนิราววรรณ ปวีณโยธิน 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนากร 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
5. นายกฤษดี ยุบลมาตย์ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

28. การประชุม IAEA Technical Meeting on Advances in 
Neutron Detectors for Neutron Scattering and Imaging 
Applications 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายธนพล เดชวิริยะกิจ  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
2. นายสมบูรณ์ โตอุตชนม์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
3. นายกรวีร์ แซ่เจี่ย  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ปส.) 
4. นางสาวศรินรัตน์ วงษ์ลี  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ 
(สทน.)  
5. นายวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

29. การฝึกอบรม IAEA RAS9089 Regional training Course on 
Advanced Radiation Protection in Interventional 
Radiology 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวกรกมล ประจำเชื้อ 
นักฟิสิกส์การแพทย์  
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
2. นายแพทย์ กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูล  
รังสีร่วมรักษาแพทย์   
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
3. นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ  
(สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
4. นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ  
(สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
5. นาย ปวริศร ทิมาสาร  
นักรังสีการแพทย์
 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา
มาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนยี่  
นักรังสีการแพทย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

30. การประชุม IAEA Technical Meeting on the 
Development of IAEA Stable Isotope Reference 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายจักรกฤช แสงกรกฎ  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
Materials and Related Products ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 
3 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

31. การฝึกอบรม IAEA INT2021 Interregional Training Course 
on Stakeholder Involvement for New Nuclear Power 
Programmes ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิ
เศษ (ปส.) 

32. การฝึกอบรมหลักสูตร RCA/UNOSSC Project E-Learning 
Course on the Electron Beam Accelerator and its 
Applications  
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายศักดิ์ชัย หลักสี่  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นางสาวเขมรุจิ เข็มทอง  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
3. นางสาวสมใจ ชื่นเจริญ  
วิศวกรวิจัย (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) 
4. นางสาวปวิตรา เอมโอ้ 
วิศวกรวิจัย (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) 

33. การฝึกอบรม U.S.DOE/NNSA Risk Management & Threat 
Assessment Technical Exchange  
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายทศดล สันถวไมตรี  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายชลกานต์ เอี่ยมสำอาง  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฎิบัติการ (ปส.) 
3. นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 

   
กันยายน 2564 

34. การฝึกอบรม IAEA RAS5087 Regional Training Course on 
Electron Beam/X-Ray Technology and the Future of 
Food Irradiation in the RCA Region 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนงค์นุช แจ้งสว่าง  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและบริการ (สทน.) 
2. นายเอกนิติ วิเชียรผลา  
วิศวกรนิวเคลียร์ (สทน.) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชูแก้ว  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

35. การประชุม IAEA Technical Meeting on Derivation of 
Specific Clearance Levels for Materials Suitable for 
Recycling, Reuse or Disposal in Landfills 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายภานุพงศ์ พินกฤษ  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นางชัธภฤดา อัศวภูไชย 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ (ปส.) 
3. นางสาวนิราววรรณ ปวีณโยธิน 
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
4. นายธวัชชัย อิทธิพูนธนากร 
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
5. นายกฤษดี ยุบลมาตย์ 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

36. การประชุม IAEA Technical Meeting on Advances in 
Neutron Detectors for Neutron Scattering and Imaging 
Applications 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายธนพล เดชวิริยะกิจ  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
2. นายสมบูรณ์ โตอุตชนม์  
วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ (ปส.) 
3. นายกรวีร์ แซ่เจี่ย  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ปส.) 
4. นางสาวศรินรัตน์ วงษ์ลี  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ 
(สทน.)  
5. นายวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค 
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

37. การฝึกอบรม IAEA RAS9089 Regional training Course on 
Advanced Radiation Protection in Interventional 
Radiology 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวกรกมล ประจำเชื้อ 
นักฟิสิกส์การแพทย์  
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

2. นายแพทย์ กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูล  
รังสีร่วมรักษาแพทย์   
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 
3. นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ  
(สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
4. นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ  
(สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
5. นาย ปวริศร ทิมาสาร  
นักรังสีการแพทย์
 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา
มาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนยี่  
นักรังสีการแพทย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

38. การประชุม IAEA Technical Meeting on the 
Development of IAEA Stable Isotope Reference 
Materials and Related Products ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 
3 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายจักรกฤช แสงกรกฎ  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 

39. การฝึกอบรม IAEA INT2021 Interregional Training Course 
on Stakeholder Involvement for New Nuclear Power 
Programmes ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิ
เศษ (ปส.) 

40. การฝึกอบรมหลักสูตร RCA/UNOSSC Project E-Learning 
Course on the Electron Beam Accelerator and its 
Applications  

ผู้เข้าร่วม 
1. นายศักดิ์ชัย หลักสี่  
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
2. นางสาวเขมรุจิ เข็มทอง  
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เข้าประชุม 
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (สทน.) 
3. นางสาวสมใจ ชื่นเจริญ  
วิศวกรวิจัย (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) 
4. นางสาวปวิตรา เอมโอ้ 
วิศวกรวิจัย (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) 

41. การฝึกอบรม U.S.DOE/NNSA Risk Management & Threat 
Assessment Technical Exchange  
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

ผู้เข้าร่วม 
1. นายทศดล สันถวไมตรี  
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ (ปส.) 
2. นายชลกานต์ เอ่ียมสำอาง  
วิศวกรนิวเคลียร์ปฎิบัติการ (ปส.) 
3. นางสาวอัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์  
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (ปส.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้
ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด  

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 1. สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง ผู ้ประกอบการที ่ได้รับอนุญาตให้มีการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 2. มาตรฐานของ ปส. หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ 
ของ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) ที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
 3. แผนที่กำหนด หมายถึง จำนวนสถานประกอบการตามแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2564 
สูตรการคำนวณ :  

   (
จ ำนวนสถำนปฏิบัติกำรท่ีตรวจสอบ

จ ำนวนสถำนปฏิบัติกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ
) x 100 

 
การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของการตรวจสอบ 

สถานปฏิบัติการทาง 
นิวเคลียร์และรังสี 

ตามมาตรฐานให้ครบถ้วน
ตามแผนที่กำหนด 

(ร้อยละ 100) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 96.33) 

2 6.33 27.67 28.67 29 30 45 41 42.33 49 55.33 96.33 

กตส. แผน 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 (ร้อยละ 100) 
ผลการดำเนินงาน 

 (ร้อยละ 96.33) 
2 6.33 27.67 28.67 29 30 45 41 42.33 49 55.33 96.33 
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ผลการดำเนินงาน : 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปส. มีผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
จำแนกตามรายเดือน (แบบสะสม) ดังนี้ 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนสถานปฏิบัติการที่ 
ต้องรับการตรวจสอบตาม

แผน (300 แห่ง) 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 285 300 

ผลการดำเนินงาน  
(289 แห่ง) 

6 13 83 86 87 90 135 123 127 147 166 289 

กตส. 
 

แผน 
 (300 แห่ง) 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 285 300 

ผลการดำเนินงาน  
(289 แห่ง) 

6 13 83 86 87 90 135 123 127 147 166 289 

หมายเหตุ : รายงานผลการดำเนินงานแบบสะสม 
หมายเหตุ  นับแบบสะสม โดยมีแผนตรวจสอบสถานประกอบการฯ ปีงบประมาณ 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 331 แห่ง  
แผนตรวจสอบสถานประกอบการฯ ปีงบประมาณ 2564 เดิมตั้งเป้าหมายการตรวจสอบ จำนวนรวมทั้งสิ้น 331 แห่ง 
ดำาเนินการตรวจสอบแบบ On Site ได้ 140 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำาให้
ต้องชะลอการออกตรวจในช่วงปลายเดือน ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน โดย กตส. ปรับรูปแบบให้หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบฟอร์มที่กำาหนดและส่งมาให้ กตส. พิจารณา (Self-Assessment) 

ผลการดำาเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
- ตรวจสอบสถานประกอบการแบบ On Site รวม 140 แห่ง 
- ตรวจสอบแบบ Self Assessment รวม 149 แห่ง 

รวมจำนวน 289 แห่ง 
 
 
 



 

259 
 

ตัวช้ีวัดที่ 20 รายการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : รายการ 

คำอธิบาย : 
 1. ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตทำ มี
ไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี , ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ , ใบอนุญาตนำเข้า 
ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี, ใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือ
นำผ่านนิวเคลียร์, ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ , ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์, ใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ , ใบอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์, ใบอนุญาตนำเข้า หรือส่งออกกากกัมมันตรังสี , ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตดำเนินการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี, ใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว , ใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 2. การแจ้ง หมายถึง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี , การแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์, การแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ใช่สำหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ และการแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ในใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
นำหรือส่งออกซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ 
 3. จำนวนการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
 4. จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 
หมายเหตุ :  ใบอนุญาตในที่นี้คือใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

สูตรการคำนวณ : 
 นับจำนวนใบอนุญาตและรายการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รายการกำกับดูแลความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
(1,300 รายการ) 

100 120 90 130 90 120 70 140 140 120 120 60 

รวมผลการดำเนินงาน  
(2,691 รายการ) 

115 123 157 264 210 417 51 264 346 237 277 230 

กอญ. 
 

แผน 
(1,000 รายการ ) 

100 100 50 100 50 100 50 100 100 100 100 50 

ผลการดำเนินงาน  
(2,188 รายการ) 

109 116 93 261 209 200 0 264 341 230 258 107 

กตส. 
 

แผน 
(300 รายการ) 

0 20 40 30 40 20 20 40 40 20 20 10 

ผลการดำเนินงาน 
(289 รายการ) 

6 7 64 3 1 3 51 0 5 7 19 123 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 
 1. กอญ. 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
และวัสดุนิวเคลียร์ 

109 75 60 94 71 99 0 94 158 109 67 75 

ใบอนุญาตเคร่ืองกำเนิดรังสี - 41 33 16 29 24 0 24 11 15 6 6 
การแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี - - - 17 10 35 0 39 15 19 18 18 
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยทางรังสี 

- - - 134 99 42 0 107 157 87 167 8 
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  2. กตส. 

 เดือนตุลาคม 2563 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 6 แห่ง 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 7 แห่ง 

 เดือนธันวาคม 2563 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 64 แห่ง 

 เดือนมกราคม 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 3 แห่ง 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 1 แห่ง 

 เดือนมีนาคม 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 3 แห่ง 

 เดือนเมษายน 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 51 แห่ง 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 0 แห่ง  

 เดือนมิถุนายน 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 3 แห่ง และประเมินแบบ 
Self assessment 2 แห่ง 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 2 แห่ง และประเมินแบบ 
Self assessment 5 แห่ง 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 1 แห่ง และตรวจประเมิน
แบบ Self assessment จำนวน 18 แห่ง 

 เดือนกันยายน 2564 



 

262 
 

 จำนวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการตรวจสอบ 1 แห่ง และตรวจประเมินแบบ Self 

assessment จำนวน 122 แห่ง 
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ตัวช้ีวัดที่ 21 รายการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : รายการ 

คำอธิบาย : 
 1. จำนวนรายการสอบเทียบ/ทดสอบทางรังสีที่ให้บริการแก่สถานประกอบทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามคำขอรับบริการ จากสถานปฏิบัติการทางรังสี สถานพยาบาล และสถานศึกษา 
 2. จำนวนการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วย OSL หรือ TLD 
 3. จำนวนการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 4. จำนวนการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมทางรังสีรอบสถานปฏิบัติการทางรังสีและภูมิภาคต่าง  ๆทั่วประเทศ 
 5. จำนวนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางรังสีในพื้นที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์และบริเวณใกล้เคียง 
 6. จำนวนการบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
 7. จำนวนรายการวิเคราะห์/ตรวจวัดหรือประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 
 งานสอบเทียบ/ทดสอบทางรังสี ประกอบด้วย งานสอบเทียบ เครื่องสำรวจรังสี เครื่องวัดรังสี
ประจำตัวบุคคล (Active และ Passive) เครื่องวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี โดสคาลิเบรเตอร์ อุปกรณ์วัดปริมาณ
รังสีในงานวัดปริมาณรังสีระดับสูง งานทดสอบ สารกัมมันตรังสีอ้างอิง ต้นกำเนิดรังสี และสารเภสัชรังสี 
สูตรการคำนวณ : 

 นับจำนวนรายการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รายการสนับสนุนการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยการใช้ 
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

(1,500 รายการ) 

50 100 100 100 150 150 200 150 150 200 100 50 

ผลการดำเนินงาน  
(2,687 รายการ) 

203 209 235 262 377 191 404 161 206 50 143 246 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กพม. 

แผน 
 (1,500 รายการ) 

50 100 100 100 150 150 200 150 150 200 100 50 

ผลการดำเนินงาน 
(2,687 รายการ) 

203 209 235 262 377 191 404 161 206 50 143 246 
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รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

รายการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จำนวนเครื่องมือวัดปริมาณรังสี (เครื่องสำรวจรังสี 
มาตรรังสีแบบพกพา 
อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล)ที่ห้องปฏิบัติการ SSDL 
ให้บริการสอบเทียบ/รับรอง 

34 0 20 73 99 27 49 50 26 0 0 3 

2. จำนวนเครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี (เครื่องวัดความเปรอะเปื้อน 
เครื่องวัดโดสคาลิเบรเตอร์ และต้นกำเนิดรังสีอ้างอิง ที่ห้องปฏิบัติการ 
NSRL ให้บริการสอบเทียบ/ทดสอบ/รับรอง 

7 2 0 5 1 4 13 1 2 0 0 23 

3. 
จำนวนครั้งของการทดสอบและให้การรับรองผลการวัดปริมาณรังสีระดับ
สูงของห้องปฏิบัติการ HDCL 

35 22 17 11 18 12 4 8 5 2 5 12 

4. การตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม TLD 0 54 0 0 54 0 0 0 54 0 0 54 
5. 
งานศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางรังสีในพื้นที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์และบ
ริเวณใกล้เคียง 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

6. งานบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 0 10 12 26 11 10 1 20 23 10 15 0 
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รายการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย 
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. 
งานเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมทางรังสีรอบสถานประกอบการรังสีและภูมิภาคต่
างๆ ทั่วประเทศ 

74 70 70 66 72 70 87 63 68 36 87 35 

8. การวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
0 

0 
 5 10 64 48 30 10 12 0 28 68 

9. 
การตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายของประชาชน
และผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

0 0 0 20 3 7 19 8 8 0 8 1 

10. งานบริการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง ICP-MS 50 50 50 50 50 0 117 0 0 0 0 50 
11. งานบริการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง XRD 0 0 14 0 0 5 58 0 0 0 0 0 
12. งานบริการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง XRF 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13. งานบริการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง SEM 0 0 15 0 2 2 15 0 2 0 0 0 
14. งานบริการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง GAMMA SPECTROMETRY 2 0 3 0 2 5 10 0 5 2 0 0 

รวมทั้งสิ้น 203 209 235 262 377 191 404 161 206 50 143 246 
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ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละความสำเร็จตามแผนการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน และการแก้ไขเมื ่อมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันท่วงทีต่อสถานการณ์ในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อม การปรับเทียบ การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงฯ สถานีเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ จำนวน 23 สถานี 
 2. การเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เสี่ยงที่มีหน้าที่เข้าตอบสนองเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี โดยให้ความรู้และปฏิบัติตามสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและลดการได้รับรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน
ทางรังสี 
สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ

จ ำนวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีวำงไว้ ปี 2564
) x 100 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จตามแผน 
การเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม

และระงับเหตุฉุกเฉินทาง 
นิวเคลียร์และรังส ี

(ร้อยละ 80) 

5 10 25 30 37 45 52 60 67 72 77 80 

รวมผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 83) 

7.50 10 27.50 20 25 45 67.50 67.61 81.30 42.50 40 83 

กตส. 
แผน 

 (ร้อยละ 80) 
5 10 25 30 40 50 60 70 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 10 10 30 30 40 70 70 70 80 80 80 80 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(ร้อยละ 80) 

กพม. 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

5 10 25 30 35 40 45 50 55 65 75 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 86) 

5 10 25 10 10 20 65 65.22 82.60 5 0 86 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กพม. 

แผน 
 (23 สถานี) 

0 0 4 8 5 3 3 0 0 0 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(20 สถานี) 

1 1 5 1 1 4 2 2 2 1 0 0 

หมายเหตุ : ในส่วนของ กพม. นั้น ตัวชี้วัดข้างต้นมีค่าฐานในการคำนวณที่ไม่สัมพันธ์กับร้อยละผลการดำเนินงาน 
เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงนั้น กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง/ก่อให้เกิดค่าฐานในการ
คำนวณ หรือไม่ก็ได้ ดังนั้น ในการรายงานผล หน่วยงานจะต้องรายงานทั้งในส่วนของร้อยละความสำเร็จ และค่าฐาน
ในการคำนวณ 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กตส. 

 เดือนตุลาคม 2563 
 ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
 ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 เดือนธันวาคม 2563 
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 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดภายในรถห้ องปฏิบัติการ
เคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายเลขทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 
 เดือนมกราคม 2564 
 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดภายในรถห้องปฏิบัติการ
เคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายเลขทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 
 - เลื ่อนการดำเนินงานเพื ่อการสำรวจปริมาณรังสีและเก็บตัวอย่างสิ ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 จึง
ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดภายในรถห้องปฏิบัติการ
เคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายเลขทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 
 - ดำเนินงานเพื่อการสำรวจปริมาณรังสีและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 15-20 มกราคม 2564 

 เดือนมีนาคม 2564 
 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 - ตรวจสภาพความพร ้อมของรถห ้องปฏ ิบ ัต ิการเคล ื ่อนท ี ่สำน ักงานปรมาณู เพ ื ่อส ันติ  
หมายเลขทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 

 เดือนเมษายน 2564 
 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถห้องปฏิบัติการเคลื ่อนที ่สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ หมายเลข
ทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 
 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 กรุงเทพมหานคร 
 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8247 กรุงเทพมหานคร
 เดือนพฤษภาคม 2564 
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 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถห้องปฏิบัติการเคลื ่อนที ่สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ หมายเลข
ทะเบียน 53-2549 กรงุเทพมหานคร 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 กรุงเทพมหานคร 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8247 กรุงเทพมหานคร
 เดือนมิถุนายน 2564 

 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถห้องปฏิบัติการเคลื ่อนที ่สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ หมายเลข
ทะเบียน 53-2549 กรงุเทพมหานคร 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 กรุงเทพมหานคร 

ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8247 กรุงเทพมหานคร 

 - ต่อประกันภัยของรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หมายเลขทะเบียน 53-
2549 กรุงเทพมหานคร 

 - ต่อประกันภัยของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 กรุงเทพมหานคร 

 - ต ่อประก ันภ ัยของรถฉ ุกเฉ ินทางร ังส ี  หมายเลขทะเบ ียน ฮน 8247 กร ุง เทพมหานคร
 เดือนกรกฎาคม 2564 

 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถห้องปฏิบัติการเคลื ่อนที ่สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ หมายเลข
ทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 กรุงเทพมหานคร 

 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8247 กรุงเทพมหานคร 

 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
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 - ดำเนินการจัดเตรียมการฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 

 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผน 

 เดือนสิงหาคม 2564 

- ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

- ตรวจสภาพความพร ้อมของรถห ้องปฏ ิบ ัต ิการเคล ื ่ อนท ี ่สำน ักงานปรมาณู เพ ื ่อส ันติ  
หมายเลขทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 

- ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 กรุงเทพมหานคร 

- ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8247 กรุงเทพมหานคร 

- ดำเนินการจัดเตรียมการฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 

- เ น ื ่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว ร ั ส โ ค ว ิ ด  1 9  ( C O V I D - 1 9 ) 
จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 

 เดือนกันยายน 2564 
 - ดำเนินการบริหารโครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หมายเลข 
ทะเบียน 53-2549 กรุงเทพมหานคร 
 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8246 กรุงเทพมหานคร 
 - ตรวจสภาพความพร้อมของรถฉุกเฉินทางรังสี หมายเลขทะเบียน ฮน 8247 กรุงเทพมหานคร 
 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) จึงทำาให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผน 
 2. กพม. 

 เดือนตุลาคม 2563 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีกรุงเทพฯ 

 เดือนพฤศจิกายน 2563 
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 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีกาญจนบุรี 

 เดือนธันวาคม 2563 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีบุรีรัมย์ อุบล สกลนคร หนองคาย ขอนแก่น 

 เดือนมกราคม 2564 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีเพชรบุรี 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีบุรีรัมย์ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีเพชรบุรี ระนอง ภูเก็ต สงขลา 

 เดือนเมษายน 2564 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีกาญจนบุรี  สังขละบุรี 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีตราด ระยอง 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีตาก เชียงใหม่ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ตรวจซ่อมแก้ไขปรับเทียบสถานีพะเยา 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ดำเนินการครบทุกสถานีแล้ว 

 เดือนกันยายน 2564 
 ดำเนินการครบทุกสถานีแล้ว 
 
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 ร้อยละของประชาชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ปส. อาทิ 
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 1. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
 2. กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์สัญจร (Road Show) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภัยกับรังสี” การเยี่ยมชมภารกิจ ปส. 
 3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ เครือข่าย
อาสาสมัครรักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  ค่ายด้าน วทน. ฯลฯ 
 4. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ของ ปส. อาทิ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
ทั้งนี้ การประเมินผลการดำเนินงานจะวัดจากบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 

สูตรการคำนวณ : 

 (
จ ำนวนของผู้ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส.ท่ีมีทัศนคติท่ีดีด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี

จ ำนวนของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท้ังหมดท่ีท ำแบบส ำรวจ
) x 100 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานแบบสะสม เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ จำนวน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามเท่านั้น เช่น เดือนพฤศจิกายน 2563 จะนำค่าฐานทั้งในเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 มาคำนวณ / เดือนธันวาคม 2563 จะนำค่าฐานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม มาคำนวณ / 
เดือนมกราคม 2564 จำนวค่าฐานของเดือนมกราคม 2564 มาคำนวณ เป็นต้น 

แผนการดำเนินงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละของการมีทัศนคติ
ที่ดีของประชาชนต่อ 

ความปลอดภัยในการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และ 

รังสี (ร้อยละ 80) 

0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 98.96) 

94.39 93.05 92.01 0 0 100 100 100 98.70 0 0 98.96 

กยผ. 
แผน 

 (ร้อยละ 80) 
0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 
98.96) 

94.39 93.05 92.01 0 0 100 100 100 98.70 0 0 98.96 

ผลการดำเนินงาน : 

  1. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ
แบบสอบถาม 

จำนวนผู้มี
ทัศนคติท่ีดี 

ร้อยละ 

ตุลาคม 2563 80 77 75 94.90 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 

8 ตุลาคม 2563 37 34 32 94.12 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 

16 ตุลาคม 2563 11 11 11 100 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศึกษาดูงาน ณ ปส. 

20 ตุลาคม 2563 10 10 10 100 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมภารกิจของ ปส. 

28 ตุลาคม 2563 22 22 22 100 

พฤศจิกายน 2563 4,300 1,004 925 92.13 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่
งชาติ ประจำปี 2563 

13-23 
พฤศจิกายน 

2563 

4,300 1,004 925 92.13 

ธันวาคม 2563     
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กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ
แบบสอบถาม 

จำนวนผู้มี
ทัศนคติท่ีดี 

ร้อยละ 

ไม่มีการดำเนินการจัดกิจกรรม - - - - - 
มกราคม 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กุมภาพันธ์ 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

มีนาคม 2564 20 20 20 100 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ปส. 

10 มีนาคม 2564 20 20 20 100 

เมษายน 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

พฤษภาคม 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

มิถุนายน 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กรกฎาคม 2564     
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กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ
แบบสอบถาม 

จำนวนผู้มี
ทัศนคติท่ีดี 

ร้อยละ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

สิงหาคม 2564     

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กันยายน 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

 2. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมที่มี 
ทัศนคติที่ดี 

(คน) 

จำนวนผู้ 
ตอบแบบ 
ประเมิน 
(คน) 

ร้อยละ 

ตุลาคม 2563 28 30 93.33 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนงาน/โครงการ 
Flagship Project ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนา
กำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ 

๑๙ - ๒๐ ต.ค. 
๖3 

28 30 93.33 

พฤศจิกายน 2563 112 112 100 
การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ตามแนวชายแดน 

23 - 27 พ.ย. 63 23 23 100 

การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ 24 - 25 พ.ย. 63 42 42 100 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมที่มี 
ทัศนคติที่ดี 

(คน) 

จำนวนผู้ 
ตอบแบบ 
ประเมิน 
(คน) 

ร้อยละ 

ความปลอดภัยทางรังสี  ครั้งที่ 1/2564 
การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยทางรังสี  ครั้งที่ 2/2564 

26 - 27 พ.ย. 63 47 47 100 

ธันวาคม 2563 290 329 94 
การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2564 

1 - 2 ธ.ค. 63 49 49 100 

การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2564 

14 - 15 ธ.ค. 63 19 19 100 

การสัมมนาหัวข้อ "มาตรวิทยารังสีและการประยุกต์ใช้ 
กับการขับเคลื่อนประเทศสู่สากล" 

18 ธ.ค. 63 60 64 93.75 

ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ "รักอะตอม" ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

23 - 25 ธ.ค. 63 162 197 82.23 

มกราคม 2564 9 9 100 
การอบรมและดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของโรงพยาบา
ลสำหรับการเริ่มต้น CT Dose Registry ของประเทศไทย 
ครั้งที่ 1 
(แบบออนไลน์) 

15 ม.ค. 64 9 9 100 

กุมภาพันธ์ 2564    
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

..... - - - 

มีนาคม 2564 166 167 99.24 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 
5/2564 

18 - 19 มี.ค. 64 32 33 96.97 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมที่มี 
ทัศนคติที่ดี 

(คน) 

จำนวนผู้ 
ตอบแบบ 
ประเมิน 
(คน) 

ร้อยละ 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 
6/2564 

23 - 24 มี.ค. 64 47 47 100 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออ
ายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 
 7 - 8/2564 

25 - 26 มี.ค. 64 53 53 100 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออ
ายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 
9/2564 

30 - 31 มี.ค. 64 34 34 100 

เมษายน 2564 28 28 100 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออ
ายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 
10/2564 

1 - 2 เม.ย. 64 28 28 100 

พฤษภาคม 2564    
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำ
ร่างมาตรฐานระบบ National QUATRO Audit  
(ประชุมออนไลน์) 

19 - 21 พ.ค. 64 - - - 

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการการวางแผนการสำรวจ
ปริมาณรังสีจาก CT simulation และ Image Guided 
Radiation Therapy (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

27 พ.ค. 64 - - - 

หมายเหตุ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบประเมินทั้ง 2 
กิจกรรมทำให้ไม่มีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

    

มิถุนายน 2564 182 141 94.7 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2564 

22 - 23 มิ.ย. 64 
และ 1 ก.ค. 64 

86 56 96.43 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมที่มี 
ทัศนคติที่ดี 

(คน) 

จำนวนผู้ 
ตอบแบบ 
ประเมิน 
(คน) 

ร้อยละ 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2564 

24 - 25 มิ.ย. 64 
และ 2 ก.ค. 64 

96 85 92.94 

กรกฎาคม 2564    
ไม่มีการจัดกิจกรรม ..... - - - 
สิงหาคม 2564 260 270 95.63 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่าน
ระบบออนไลน์ (WebEx) เพ่ิมเติม 

4 - 6 ส.ค. 64 19 19 100 

การอบรม IAEA National Workshop on Applying 
the IAEA General Safety Requirement Part 3 

9 - 11 ส.ค. 64 19 22 86.36 

การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 
ครั้งที่ 1 

23 - 24 ส.ค. 64 13 13 100 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สำหรับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์ 

24 ส.ค. 64 99 100 99 

การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 
ครั้งที่ ๒ 

25- 26 ส.ค. 64 40 42 95.24 

การฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานความปลอดภัยทางรังสีใน
โรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

26 - 27 ส.ค.64 16 17 94.12 

การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 
ครั้งที่ 3 

30 - 31 ส.ค. 64 54 57 94.74 

กันยายน 2564 191 193 98.91 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมที่มี 
ทัศนคติที่ดี 

(คน) 

จำนวนผู้ 
ตอบแบบ 
ประเมิน 
(คน) 

ร้อยละ 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่าน
ระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2564 

2 - 3 ก.ย. 64  
และ 8 ก.ย. 64 

71 72 98.61 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่าน
ระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2564 

6 - 7 ก.ย. 64 
และ 9 ก.ย. 64 

87 87 100 

การฝึกอบรม US.DOE - Physical Protection and 
Security Management (PPSM) Course  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

13 - 16 ก.ย. 64 10 10 100 

การฝึกอบรมเรื่องการปรับมาตรฐานภายใต้โครงการการ
บริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสีฯ  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

15 - 17 ก.ย. 64 23 24 95.83 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 
 นับร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีที่มากข้ึนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ปส. อาทิ 
 1. กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์สัญจร (Road Show) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภัยกับรังสี” การเยี่ยมชมภารกิจ ปส. 
 2. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมเครือข่ายชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ 
 3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ เครือข่าย
อาสาสมัครรักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ค่ายด้าน วทน. ฯลฯ 
 4. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ของ ปส. อาทิ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
ทั้งนี้ การประเมินผลการดำเนินงานจะวัดจากหน่วยงานภายนอก 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนของผู้ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมปลอดภัยฯ มำกขึน้ 

จ ำนวนของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท้ังหมดท่ีท ำแบบส ำรวจ
) x 100 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานแบบสะสม เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ จำนวน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามเท่านั้น เช่น เดือนพฤศจิกายน 2563 จะนำค่าฐานทั้งในเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 มาคำนวณ / เดือนธันวาคม 2563 จะนำค่าฐานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม มาคำนวณ / 
เดือนมกราคม 2564 จำนวค่าฐานของเดือนมกราคม 2564 มาคำนวณ เป็นต้นแผนการดำเนินงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเ
ข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พ

ลังงานนิวเคลียร์ 
และรังสี (ร้อยละ 80) 

0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 94.38) 

96.03 91.87 90.39 0 0 100 96.43 96.43 94.38 0 0 0 



 

313 
 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กยผ. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 94.38) 

96.03 91.87 90.39 0 0 100 96.43 96.43 94.38 0 0 0 

ผลการดำเนินงาน : 
 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัดความรู้) 
 1. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนที่มีค
วามรู้ความเ
ข้าใจมากขึ้น 

(คน) 

จำนวนผู้ตอ
บแบบประเมิ

น (คน) 
ร้อยละ 

ตุลาคม 2563 48 49 97.96 
กรุณารายงานผลการดำเนินงาน เช่น “สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีสู่
มาตรฐานสากล” 

19 - 20 ต.ค. 63 48 49 97.96 

พฤศจิกายน 2563 110 112 98.41 
การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง 
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามแนวชายแดน 

23 - 27 พ.ย. 63 23 23 100 

การอบรมและทดสอบเพ่ือประกอบการยื่นคำขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ครั้งที่ 1/2564 

24 - 25 พ.ย. 63 40 42 95.24 

การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใ
บอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ครั้งที่ 2/2564 

26 - 27 พ.ย. 63 47 47 100 

ธันวาคม 2563 279 329 91.60 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนที่มีค
วามรู้ความเ
ข้าใจมากขึ้น 

(คน) 

จำนวนผู้ตอ
บแบบประเมิ

น (คน) 
ร้อยละ 

การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2564 

1 - 2 ธ.ค. 63 49 49 100 

การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 4/2564 

14 - 15 ธ.ค. 63 19 19 100 

การสัมมนาหัวข้อ 
"มาตรวิทยารังสีและการประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนประ
เทศสู่สากล" 

18 ธ.ค. 63 56 64 87.50 

ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ "รักอะตอม" ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

23 - 25 ธ.ค. 63 155 197 78.68 

มกราคม 2564 9 9 100 
การอบรมและดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของโรงพยาบา
ลสำหรับการเริ่มต้น CT Dose Registry ของประเทศไทย 
ครั้งที่ 1 (แบบออนไลน์) 

15 ม.ค. 64 9 9 100 

กุมภาพันธ์ 2564    
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

..... - - - 

มีนาคม 2564 164 168 98.60 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ครั้งที่ 5/2564 

18 - 19 มี.ค. 64 33 33 100 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ครั้งที่ 6/2564 

23 - 24 มี.ค. 64 46 47 97.87 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 ครั้งที่ 7 - 8/2564 

25 - 26 มี.ค. 64 51 54 96.23 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนที่มีค
วามรู้ความเ
ข้าใจมากขึ้น 

(คน) 

จำนวนผู้ตอ
บแบบประเมิ

น (คน) 
ร้อยละ 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 ครั้งที่ 9/2564 

30 - 31 มี.ค. 64 34 34 100 

เมษายน 2564 27 28 96.43 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ครั้งที่ 10/2564 

1 - 2 เม.ย. 64 27 28 96.43 

พฤษภาคม 2564 46 48 95 
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำ
ร่างมาตรฐานระบบ National QUATRO Audit  
(ประชุมออนไลน์) 

19 - 21 พ.ค. 64 17 19 89.47 

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการการวางแผนการสำรวจ
ปริมาณรังสีจาก CT simulation และ Image Guided 
Radiation Therapy (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

27 พ.ค. 64 29 29 100 

มิถุนายน 2564 182 141 94.38 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2564 

22 - 23 มิ.ย. 64 
และ 1 ก.ค. 64 

86 56 94.64 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2564 

24 - 25 มิ.ย. 64 
และ 2 ก.ค. 64 

96 85 94.12 

กรกฎาคม 2564    
ไม่มีการจัดกิจกรรม ..... - - - 
สิงหาคม 2564 252 270 92.40 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

4 - 6 ส.ค. 64 19 19 100 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนที่มีค
วามรู้ความเ
ข้าใจมากขึ้น 

(คน) 

จำนวนผู้ตอ
บแบบประเมิ

น (คน) 
ร้อยละ 

ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) เพ่ิมเติม 
การอบรม IAEA National Workshop on Applying 
the IAEA General Safety Requirement Part 3 

9 - 11 ส.ค. 64 18 22 81.82 

การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 
ครั้งที่ 1 

23 - 24 ส.ค. 64 13 13 100 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สำหรับเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์ 

24 ส.ค. 64 95 100 95 

การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 
ครั้งที่ 2 

25 - 26 ส.ค. 64 39 42 92.86 

การฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานความปลอดภัยทางรังสีใน
โรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

26 - 27 ส.ค.64 14 17 82.35 

การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ 
ครั้งที่ 3 

30 - 31 ส.ค. 64 54 57 94.74 

กันยายน 2564 189 193 98.73 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2564 

2 - 3 ก.ย. 64  
และ 8 ก.ย. 64 

70 72 97.22 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2564 

6 - 7 ก.ย. 64 
และ 9 ก.ย. 64 

85 87 97.70 

การฝึกอบรม US.DOE - Physical Protection and 
Security Management (PPSM) Course  
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

13 - 16 ก.ย. 64 10 10 100 
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หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนที่มีค
วามรู้ความเ
ข้าใจมากขึ้น 

(คน) 

จำนวนผู้ตอ
บแบบประเมิ

น (คน) 
ร้อยละ 

การฝึกอบรมเรื่องการปรับมาตรฐานภายใต้โครงการการบ
ริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสีฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
(WebEx) 

15 - 17 ก.ย. 64 24 24 100 

  

 2. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ
แบบสอบถา

ม 

จำนวนผู้มี
ทัศนคติที่

ดี 
ร้อยละ 

ตุลาคม 2563 80 77 75 97.40 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 

8 ตุลาคม 2563 37 34 32 94.12 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 

16 ตุลาคม 2563 11 11 11 100 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศึกษาดูงาน ณ ปส. 

20 ตุลาคม 2563 10 10 10 100 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมภารกิจของ ปส. 

28 ตุลาคม 2563 22 22 22 100 

พฤศจิกายน 2563 4,300 1,004 910 90.63 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจำปี 2563 

13-23 
พฤศจิกายน 

2563 

4,300 1,004 910 90.63 
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กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ
แบบสอบถา

ม 

จำนวนผู้มี
ทัศนคติที่

ดี 
ร้อยละ 

ธันวาคม 2563     
ไม่มีการดำเนินการจัดกิจกรรม - - - - - 
มกราคม 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กุมภาพันธ์ 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

มีนาคม 2564 20 20 20 100 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเย่ียมชม ปส. 
 

10 มีนาคม 2564 20 20 20 100 

เมษายน 2564     

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

พฤษภาคม 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 
 

- - - - - 

มิถุนายน 2564     

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 



 

319 
 

กิจกรรม 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการ
จัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

จำนวนผู้ทำ
แบบสอบถา

ม 

จำนวนผู้มี
ทัศนคติที่

ดี 
ร้อยละ 

กรกฎาคม 2564     

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

สิงหาคม 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 

กันยายน 2564     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
จัดกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป 

- - - - - 
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ตัวช้ีวัดที่ 25 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : คน 

คำอธิบาย : 
 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ อาทิ การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสีภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายในและภายนอกสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
หมายเหตุ :  กยผ.กบฝ. เป็นผู้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

สูตรการคำนวณ : 
 นับจากจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ไม่รวมถึงการสอบและการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรอง/
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี) 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านนิวเคลียร์ 

และรังสี  
(500 คน) 

0 50 50 35 40 50 35 40 50 50 50 50 

ผลการดำเนินงาน  
(2,316 คน) 256 160 440 26 45 0 217 169 251 0 468 284 

กยผ. 

แผน 
(500 คน) 

0 50 50 35 40 50 35 40 50 50 50 50 

ผลการดำเนินงาน 
(2,316 คน) 

256 160 440 26 45 0 217 169 251 0 468 284 
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ผลการดำเนินงาน : 

ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

ตุลาคม 2563 256 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สู่ระบบราชการ 4.0 
20 - 21 ตุลาคม 

2563 
70 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนงาน/โครงการ Flagship Project 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ 

22 ตุลาคม 2563 104 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนงาน/โครงการ Flagship Project 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

26 ตุลาคม 2563 42 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนงาน/โครงการ Flagship Project 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

27 ตุลาคม 2563 40 

พฤศจิกายน 2563 160 
1 การฝึกอบรม Train the Trainer (อบรมออนไลน์) 23 - 27 พ.ย. 63 11 
2 การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง 

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามแนวชายแดน 
24 - 26 พ.ย. 63 40 

3 การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี ครั้งที่ 1/2564 

24 - 25 พ.ย. 63 53 

4 การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี ครั้งที่ 2/2564 

26 - 27 พ.ย. 63 56 

ธันวาคม 2563 440 
1 การอบรมและการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสี ครั้งที่ 3/2564 
1 - 2 ธ.ค. 63 50 

2 การอบรมและทดสอบเพ่ือต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี ครั้งที่ 4/2564 

14 - 15  ธ.ค. 63 22 
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ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

3 การสัมมนาหัวข้อ "มาตรวิทยารังสีและการประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อน
ประเทศสู่สากล" 

18 ธ.ค. 63 133 

4 ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ "รักอะตอม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 - 25 ธ.ค. 63 235 
มกราคม 2564 26 

1 การอบรมและดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสำหรับการ
เริ่มต้น CT Dose Registry ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (แบบออนไลน์) 

15 ม.ค. 64 26 

กุมภาพันธ์ 2564 45 
1 การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง National Workshop on Self-

Assessment of Regulatory Infrastructure for Safety (SARIS) ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

23 – 25 ก.พ. 64 45 

มีนาคม 2564 183 
1 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2564 
18 - 19 มี.ค. 64 41 

2 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2564 

23 - 24 มี.ค. 64 46 

3 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7 - 8/2564 

25 - 26 มี.ค. 64 55 

4 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 9/2564 

30 - 31 มี.ค. 64 41 

เมษายน 2564 26 
1 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 10/2564 
1 - 2 เม.ย. 64 26 

พฤษภาคม 2564 174 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรฐานระบบ 

National QUATRO Audit (แบบออนไลน์) 
19 - 21 พ.ค. 64 89 

2 การประชุม การวางแผนการสำรวจปริมาณรังสีจาก CT simulation และ 
Image Guided Radiation Therapy (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

27 พ.ค. 64 85 
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ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

มิถุนายน 2564 246 
1 การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมปรับมาตรฐานภายใต้

โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสีภายใต้ MOU ระหว่าง 
ปส. กับ Nuclear Safety and Security Commission (NSSC) 
สาธารณรัฐเกาหลี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

2 มิ.ย. 64 18 

2 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 
1/2564 

22 - 23 มิ.ย. 64 
และ 1 ก.ค. 64 

86 

3 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 
2/2564 

24 - 25 มิ.ย. 64 
และ 2 ก.ค. 64 

96 

4 การอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

24 - 25 มิ.ย. 64 46 

กรกฎาคม 2564 0 
... ไม่มีการจัดกิจกรรม   

สิงหาคม 2564 468 
1 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้า

หน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) เพ่ิมเติม 
4 – 6 ส.ค. 64 30 

2 การอบรม IAEA National Workshop on Applying the IAEA General 
Safety Requirement Part 3 

9 - 11 ส.ค. 64 35 

3 การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 

23 - 24 ส.ค. 64 31 

4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สำหรับเจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าแบบออนไลน์ 

24 ส.ค. 64 200 

5 การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 

25 - 26 ส.ค. 64 59 
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ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

6 การฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)  

26 - 27 ส.ค.64 28 

7 การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการรายงานเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 

30 - 31 ส.ค. 64 85 

กันยายน 2564 284 
1 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้า

หน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2564 
2 - 3 ก.ย. 64 และ 

8 ก.ย. 64 

95 

2 การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้า
หน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2564 

6 - 7 ก.ย. 64 

และ 9 ก.ย. 64 

104 

3 การฝึกอบรม US.DOE - Physical Protection and Security 
Management (PPSM) Course ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

13 - 16 ก.ย. 64 19 

4 การฝึกอบรมเรื่องการปรับมาตรฐานภายใต้โครงการการบริหารวิกฤตการณ์
ระหว่างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และ
รังสีฯ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

15 – 17 ก.ย. 64 66 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

325 
 

ตัวช้ีวัดที่ 26 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : คน 

คำอธิบาย : 
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี อาทิ  
   - นิทรรศการสัญจร   
   - งานถนนสายวิทยาศาสตร์   
   - งานวันเทคโนโลยีของไทย  
   - กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานสังกัด อว. 
   - กิจกรรมเชิงรุกอ่ืน ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ปส. 
   - กิจกรรมนิทรรศการตามคำขออนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
   - กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานบริเวณใกล้เคียง ปส. 
   - กิจกรรมอยู่ปลอดภัย กับ ปส. กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนในเขต กทม. และปริมณฑล เป็นต้น 
   - นิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 
   - กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
   - กิจกรรมเครือข่ายชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ 

สูตรการคำนวณ : 

 นับจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 

การวัดผล :  วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมด้านนิวเคลียร์ 
และรังสี (24,000 คน) 

100 700 1,600 4,100 1,600 1,100 1,100 1,100 1,100 800 10,600 100 

รวมผลการดำเนินงาน 
 (25,439 คน) 

4,243 6,559 1,801 2,791 1,078 242 39 3,347 1,340 1,228 1,314 1,457 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กยผ. 

แผน 
(18,000 คน) 

100 100 1,000 3,500 1,000 500 500 500 500 200 10,000 100 

ผลการดำเนินงาน 
(23,363 คน) 

4,019 5,957 970 2,705 939 229 0 3,304 1,325 1,207 1,278 1,430 

ปสภ. 

แผน  
(6,000 คน) 

0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 

ผลการดำเนินงาน 
(2,076 คน) 

224 602 831 86 139 13 39 43 15 21 36 27 

ผลการดำเนินงาน : 

1. กยผ. 

ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

ตุลาคม 2563 4,019 
1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 
8 ตุลาคม 2563 37 

2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เยี่ยมชมภารกิจ ปส. 

16 ตุลาคม 2563 11 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศึกษาดูงาน ณ ปส. 

20 ตุลาคม 2563 10 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมภารกิจของ ปส. 28 ตุลาคม 2563 22 
5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 
Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน
การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
*ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

1 – 29 ตุลาคม 
2563 

3,939 

พฤศจิกายน 2563 5,957 
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ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

6 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 13-23 พฤศจิกายน 
2563 

4,300 

7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 
Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน
การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
*ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

30 ตุลาคม – 27 
พฤศจิกายน 2563 

1,657 

ธันวาคม 2563 970 
8 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

28 พฤศจิกายน – 
21 ธันวาคม 2563 

970 

มกราคม 2564 2,704 
9 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 

21 ธันวาคม 2563 – 
28 มกราคม 2564 

1,952 

10 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 
OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 

พฤศจิกายน 2563 -
28 มกราคม 2564 

752 

กุมภาพันธ์ 2564 939 
11 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

29 มกราคม – 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

848 
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ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
12 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 

OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 
29 มกราคม – 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

91 

มีนาคม 2564 229 
13 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ปส. 10 มีนาคม 2564 20 
14 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 
Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน
การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 
2564 

25 กุมภาพันธ์ - 10 
มีนาคม 2564 

209 

เมษายน 2564 1,293 
15 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 

11 มีนาคม – 28 
เมษายน 2564 

1,240 

16 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 
OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 

25 กุมภาพันธ์ – 28 
เมษายน 2564 

53 

พฤษภาคม 2564 2,012 
17 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

29 เมษายน – 27 
พฤษภาคม 2564 

2,012 
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ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

มิถุนายน 2564 1,325 
18 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 

27 พฤษภาคม – 27 
มิถุนายน 2564 

1,325 

กรกฎาคม 2564 1,207 
19 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

28 มิถุนายน – 30 
กรกฎาคม 2564 

972 

20 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 
OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 

29 เมษายน – 30 
กรกฎาคม 2564 

235 

สิงหาคม 2564 1,278 
21 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 

30 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 2564 

1,278 

กันยายน 2564 1,430 
22 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งความรู้

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อออนไลน์ของ ปส. อาทิ 

30 สิงหาคม – 23 
กันยายน 2564 

1,252 
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ลำดับ หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้ 
เข้าร่วม 

Facebook Fanpage พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้าน

การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

*ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 
23 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยการเข้าชมสื่อนิทรรศการเสมือนจริง Virtual 

OAP ผ่านเว็บไซต์ ปส. 
30 กรกฎาคม – 23 

กันยายน 2564 
178 

 

 2. ศปส. 

ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

ตุลาคม 2563 224 
1 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม “การนำงานด้าน อววน. 

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพ่ือพัฒนาจังหวัดลำปาง” และร่วมติดตามการ
ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดลำปางของ รมว.อว. วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 
2563 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) 

16 ตุลาคม 2563 12 

2 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปส. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ 
รมว.อว. และคณะผู้บริหาร สป.อว. 

10 ตุลาคม 2563 121 

3 ศปส.ภาคใต้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในการขนส่งการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี Ba-133 กับ
เจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ สาขา สงขลา 

13 ตุลาคม 2563 2 

4 ศปส.ภาคใต้ ให้ข้อมูลการสอบ RSO ระดับสูง แก่ จนท. รพ.หาดใหญ่ 17 ตุลาคม 2563 2 
5 ศปส.ภาคใต้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสีในการขนส่งการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี กับเจ้าหน้าที่ 
บริษัท เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์ สาขา สงขลา 

29 ตุลาคม 2563 2 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

6 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ร่วมกับ 
ศวภ.3 และอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ภาคใต้ 

20 ตุลาคม 2563 85 

พฤศจิกายน 2563 602 
1 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่

ของ รมว.อว. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง 
2 - 3 พฤศจิกายน 

2563 
39 

2 ศปส.ภาคเหนือ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ ปส. ในการประชุม เรื่อง “การ
นำงานด้าน อววน. ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพ่ือพัฒนาจังหวัดลำปาง” และ
รว่มติดตามการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดลำปางของ รมว.อว. ณ หอประชุม 
ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

11 - 14 พฤศจิกายน 
2563 

400 

3 ศปส.ภาคเหนือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งตรวจ OSL ให้กับ นายภาคภูมิ 
บริษัท ซัน สวีท จำกัด มหาชน 

27 พฤศจิกายน 
2563 

4 

4 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมหารือโครงการเตรียมความพร้อม 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตามแนวชายแดน จ.นครพนม ณ 
ศาลากลางจังหวัดนครพนม จ.นครพนม 

6 พฤศจิกายน 2563 30 

5 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดบูธ ปส. ในกิจกรรม “หน่วยบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2563 

17 พฤศจิกายน 
2563 

35 

6 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตามแนวชายแดน จ.นครพนม ณ 
โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม 

24 - 26 พฤศจิกายน 
2563 

51 

7 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับการสอบ 
RSO ระดับกลาง ประเภทวันสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี ให้แก่ 
นางสาวอรวิไล อินทรา บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด 
(มหาชน) 

27 พฤศจิกายน 
2563 

3 

8 ศปส.ภาคตะวันออก ร่วมกับกรมศุลกากร เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า - 
ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และติดตามตรวจวัดรังสีบริเวณพ้ืนที่ปลอดภัย 

30 พฤศจิกายน 
2563 

5 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

(Safety Zone) ใน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
จังหวัดชลบุร ี

9 ศปส.ภาคใต้ ให้ความรู้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี ในการจัดฝึกอบรม เพื่อต่ออายุใบอนุญาต 
RSO ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

30 พฤศจิกายน 
2563 

6 

10 ศปส.ภาคใต้ หารือกับ ดร.คมฤทธิ์ วัฒนวาที คณะวิทยาศาสตร์ มอ. 
เพ่ือความร่วมมือโครงการศึกษาและพัฒนาการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสำ
หรับ NORM, Consumer product and Environmental Assessment 

4 พฤศจิกายน 2563 4 

11 ศปส.ภาคใต้ หารือกับ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เรื่อง 
การประชุมการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ปส. กับด่านศุลกากร 
และขอเยี่ยมชมระบบตรวจจับทางรังสีประจำด่านศุลกากร 

17 พฤศจิกายน 
2563 

10 

12 ศปส.ภาคใต้ ให้คำแนะนำงานเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ 
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

18 พฤศจิกายน 
2563 

5 

13 ศปส.ภาคใต้ ให้คำปรึกษาคำขออนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เรื่อง การขอ
ต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของ บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด (สำนักงานสงขลา) 

3 พฤศจิกายน 2563 2 

14 ศปส.ภาคใต้ ให้คำปรึกษาคำขออนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เรื่อง 
ขั้นตอนขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสี ของ บริษัท 
แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 

4 พฤศจิกายน 2563 2 

15 ศปส.ภาคใต้ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด 
ในการสมัครสอบ RSO ประจำปี พ.ศ. 2564 ภาคใต้ 

5 พฤศจิกายน 2563 2 

16 ศปส.ภาคใต้ ให้ข้อมูล กับ จนท. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและ
ผลิต จำกัด ในการยกเลิก การครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี H-2 

6 พฤศจิกายน 2563 2 

17 ศปส.ภาคใต้ ให้คำปรึกษาคำขออนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เรื่อง 
ขั้นตอนการดำเนินการขอเช่าเครื่องเอ็กซเรย์จากบริษัทอ่ืนของ บริษัท 
โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 

27 พฤศจิกายน 
2563 

2 

ธันวาคม 2563 831 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

1 ศปส.ภาคเหนือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต ให้กับ คลินิกที่
กำลังจะเปิดใหม่ 

14 ธันวาคม 2563 5 

2 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 
2564 ณ โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

15 - 19 ธันวาคม 
2563 

300 

3 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน NSP Networking and Year 
End 2020 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 ธันวาคม 2563 5 

4 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ "รักอะตอม" ประจำปี 
2564 ณ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

22 - 26 ธันวาคม 
2563 

2 

5 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดบูธ ปส. ในกิจกรรม “หน่วยบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

17 ธันวาคม 2563 59 

6 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “งานเทศกาลข้าวหอม
มะลิโลก” ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด 

22 -24 ธันวาคม 
2563 

235 

7 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำแจ้งยืนยันการนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี 
จากนางสาวกรกมล ไชยวุฒิ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และจัด
ส่งไป กอญ. ปส. 

1 ธันวาคม 2563 3 

8 ศปส.ภาคตะวันออก ประสานงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมสถานการณ์
ฉุกเฉินทางรังสีของหน่วยงาน จาก นายอำนาจ พรมจันทร์ บริษัท พีทีที 
เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด และจัดส่งหนังสือไปยัง กอก. ปส. 

2 ธันวาคม 2563 3 

9 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำการรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอย
ได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จากนายนพพล อนาพร บริษัท โคเวสโตร 
(ประเทศไทย) จำกัด และจัดส่งเอกสารไปยัง กอญ. ปส. 

4 ธันวาคม 2563 3 

10 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำการแจ้งยืนยันการนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี 
จากนางสาวกรกมล ไชยวุฒิ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และจัดส่งไป 
กอญ. ปส. 

9 ธันวาคม 2563 3 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

11 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมเพ่ือต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ค
วามปลอดภัยทางรังสี (RSO) ให้กับ นางสาวนภาภรณ์ บุตรอำคา บริษัท 
โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 

14 ธันวาคม 2563 3 

12 ศปส.ภาคตะวันออก ปฏิบัติงานเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า - ส่งออกวัสดุ
กัมมันตรังสี และติดตามตรวจวัดรังสีบริเวณพ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) 
ใน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี 

28 ธันวาคม 2563 6 

13 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2564 ณ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา" 

9 ธันวาคม 2563 51  

14 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP 
ด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2564
จากกิจกรรม Pitching และแผนพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้" 

17 ธันวาคม 2563 31 

15 ศปส.ภาคใต้ ประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง ปส. และด่านศุลกากรปา
ดังเบซาร์ และเยี่ยมชมระบบตรวจจับทางรังสีประจำด่าน 

21 ธันวาคม 2563 9 

16 ลปส. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศปส.ภาคใต้ และ ศวภ.3 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา 

21 ธันวาคม 2563 8 

17 ศปส.ภาคใต้ ประชุมหารือเรื่องการจัดทำ MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ
ระหว่าง ปส. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

22 ธันวาคม 2563 13 

18 ศปส.ภาคใต้ ประชุมหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย
ระหว่าง ปส. และ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

22 ธันวาคม 2563 11 

19 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาขน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดพรหมปริษฐ์ (พลีควาย) ม.4 ต.
พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา" 

24 ธันวาคม 2563 81  

มกราคม 2564 86 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

1 ศปส.ภาคเหนือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
ให้กับคุณดอน 

7 มกราคม 2564 4 

2 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมหารืออาจารย์วิรงรอง มงคลธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 มกราคม 2564 3 

3 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและเอกสารประกอบ 
สำหรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ให้แก่ 
นางสาวอรวิไล อินทรา บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จังหวัดระยอง 

5 มกราคม 2564 3 

4 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสอบและกำหนดการ
สอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ นางสาวณัฐวรรณ ชวดบัว บริษัท ควอลลี
เทค จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

5 มกราคม 2564 3 

5 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำปรึกษาเก่ียวกับกฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่
ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ นางสาวนภาภรณ์ บุตรอำคา 
บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) 

7 มกราคม 2564 3 

6 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำปรึกษาเก่ียวกับกฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่
ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัท ไทยคูณ เวิลด์ไวด ์
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

8 มกราคม 2564 3 

7 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการเคลื่อนย้ายวัสดุ
พลอยได้ (สร.3) และเอกสารยืนยันการนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี จาก 
นางสาวกรกมล ไชยวุฒิ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และจัดส่งไป 
กอญ. ปส. 

15 มกราคม 2564 3 

8 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยท
างรังสี (RSO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดระยอง ให้แก่ 
นายชุณห์ เฉลิมเทวี บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

19 มกราคม 2564 3 
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หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
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9 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำวิธีการกรอกรายละเอียดการสมัครสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้
าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ นายชุณห ์
เฉลิมเทวี บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

20 มกราคม 2564 3 

10 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบรายงาน แสดงปริมาณของ
วัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก นางศิริกุล ชับโรจนวงศ์ 
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อค จำกัด และจัดส่งไป กอญ. ปส. 

20 มกราคม 2564 3 

11 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำวิธีการยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ในใบอนุญาตฯ แก่ นายเนติพงษ์ 

20 มกราคม 2564 3 

12 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำวิธีการแนบเอกสารการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ นายชุณห์ เฉลิมเทวี บริษัท ไทยฟิล์ม 
อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

21 มกราคม 2564 3 

13 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) ให้แก่ เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต จังหวัดระยอง 

27 มกราคม 2564 3 

14 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำวิธีการยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ใบอนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี กรณีการขอแก้ไขรายละเอียดวัสดุ
กัมมันตรังสี ให้แก่ นางสาวอภิญญา ผิวจันทร์ บริษัท ซินทิลเลท เอ็นจี
เนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง 

28 มกราคม 2564 3 

15 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหาเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) ให้แก่ นายชุณห์ เฉลิมเทวี บริษัท ไทยฟิล์ม 
อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

29 มกราคม 2564 3 

16 ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ จำกัด 
ตอบคำถาม เรื่อง การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับรังสี ภายในองค์กร 

15 มกราคม 2564 4 
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17 ศปส.ภาคใต้  เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ และเข้ารับฟังรายงานความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ แผนการ
ดำเนินงาน และการเปิดใหบ้ริการอุปกรณ์และเครื่องมือ ร่วมกับ ศวภ.3 

19 มกราคม 2564 9 

18 ศปส.ภาคใต้ ประสาน ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในการนำรังสีไปใช้ประโยชน์ในการถนอม
อาหารและฉายรังสีในยางพารา 

20 มกราคม 2564 4 

19 ศปส.ภาคใต้ ประสาน คุณอดิศักดิ์ ปัญญานุช หัวหน้าฝ่ายฉายรังสี สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ฉายรังสี ในยางพารา ให้กับผู้ประกอบการ ใน ภาคใต้ 

20 มกราคม 2564 4 

20 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมลงพ้ืนที่ชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จ.สตูล 

25 มกราคม 2564 19 

กุมภาพันธ์ 2564 139 
1 ศปส.ภาคเหนือ ตรวจวัดวัตถุท่ีคาดว่ามีการเปรอะเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี 

โดยได้รับการติดต่อประสานจาก คุณสิทธิชัย ทองสถิตย์ ณ ศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจำภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

23 กุมภาพันธ์ 2564 4 

2 ศปส.ภาคตะวันออก ประสาน ศปร. ปส. และคุณรณวิทย์ เจ้าหน้าที่ด้าน
ความปลอดภัยบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด เรื่อง สถานการณ์เพลิงไหม้
จุดลำเลียงเศษเหล็กที่ย่อยแล้ว ของ บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด จังหวัด
ระยอง 

2 - 3 กุมภาพันธ์ 
2564 

3 

3 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายงานการเคลื่อนย้ายวัสดุ
พลอยได้ (สร.3) และเอกสารรายงานสาเหตุเพื่อประกอบพิจารณาค่า
ปริมาณรังสี ประจำเดือนกมราคม 2564 จาก นางสาวกรกมล ไชยวุฒิ 
บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และจัดส่งไป กอญ. ปส. 

4 กุมภาพันธ์ 2564 3 

4 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบรายงาน แสดงปริมาณของ
วัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก นายสิริศักดิ์ มีบำรุง บริษัท ที
พีที ปิโตรเคมิคอลล์ (มหาชน) จำกัด และจัดส่งไป กอญ. ปส. 

16 กุมภาพันธ์ 2564 3 
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5 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและ
เวลาการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่าน
ระบบออนไลน์ ให้แก่ นายชุณห์ เฉลิมเทวี บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด 
(มหาชน) 

16 กุมภาพันธ์ 2564 3 

6 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบรายงาน แสดงปริมาณของ

วัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก นายภานุพงศ์ รัตนบุรี บริษัท 

ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และจัดส่งไป กอญ. ปส. 

18 กุมภาพันธ์ 2564 3 

    

7 ศปส.ภาคตะวันออก ปฏิบัติงานเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และติดตาม
ตรวจวัดรังสีบริเวณพ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) ใน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดชลบุรี  
22 กุมภาพันธ์ 2564 

5 

8 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำวิธีการสมัครสอบซ่อมในการสอบข้ึน
ทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ 
ให้แก่ นายชุณห์ เฉลิมเทวี บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

24 กุมภาพันธ์ 2564 3 

9 ศปส.ภาคใต้ ร่วมกับ ศวภ.3 ลงพื้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม KBO จังหวัดสงขลา 

1 กุมภาพันธ์ 2564 56 

10 ศปส.ภาคใต้ ติดตามการดำเนินงานบำรุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำ ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ที6่ จ.สงขลา ร่วมกับกลุ่ม
วิศวกรรมนิวเคลียร์และบำรุงรักษาเครื่องมือ (กวบ.) 

3 กุมภาพันธ์ 2564 5 

11 ศปส.ภาคใต้ ร่วมประชุม กับ ศวภ 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน อว.
ส่วนหน้า (การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด และการรายงานผลการดำเนินงาน) โดยประชุมออนไลน์ (Zoom 
meeting) 

5 กุมภาพันธ์ 2564 12 
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12 ศปส.ภาคใต้ ร่วมกับ ศวภ.3 ลงพื้นที ่จ.สตูล  ประชุมหารือแนวทางการบูร
ณาการงานด้านปศุสัตว์ (แพะ) จังหวัดสตูล ณ สำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9 กุมภาพันธ์ 2564 13 

13 ศปส.ภาคใต้ ให้คำแนะนำกรณีมีผู้มายื่นหนังสือนำส่งผู้แจ้งตรวจร่างกาย 
เพ่ือขอให้สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติทำ  การตรวจสอบค่ารังสีที่สัมผัสทั่ว
ร่างกาย และตรวจสอบปริมาณรังสีที่สะสมภายในร่างกาย 

9 กุมภาพันธ์ 2564 5 

14 ศปส.ภาคใต้ ดำเนินการจัดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
แบบ E-online  ณ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

19 กุมภาพันธ์ 2564 17 

15 ศปส.ภาคใต้ หารือในรายละเอียดในการจัดทำร่างข้อตกลงฯ และเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการทางรังสี) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่เพ่ือดำเนินการเตรียมการ
ยกระดับเป็นห้องปฏิบัติการทางรังสีประจำภูมิภาค ภาคใต้ 

24 กุมภาพันธ์ 2564 4 

มีนาคม 2564 34 
1 ศปส.ภาคเหนือ ดำเนินการสำรวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Gamma-Dose-Rate Survey) ณ บริเวณพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 19 จุด 

1 - 3 มีนาคม 2564 3 

2 ศปส.ภาคเหนือ ดำเนินการสำรวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Gamma-Dose-Rate Survey) ณ บริเวณพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 19 จุด 

1 มีนาคม 2564 3 

3 ศปส.ภาคใต้ ประชุมกอง เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
ใหม่ในภูมิภาค ณ ห้องประชุม ศวภ. 3 

10 มีนาคม 2564 7 

4 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำหนดการสอบขึ้นทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ ในเดือน
เมษายน 2564 ให้แก ่นายชุณห์ เฉลิมเทวี บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี 
จำกัด (มหาชน) 

17 มีนาคม 2564 3 
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5 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารรายงานการเคลื่อนย้าย
วัสดุพลอยได้ (สร.3) และเอกสารยืนยันการนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี จาก 
นายภานุพงศ ์รัตนบุรี บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

17 มีนาคม 2564 3 

6 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับใบแทน
ใบอนุญาตฉบับจริง เนื่องจากใบอนุญาตฉบับจริงศูนย์หาย ให้แก่ นางสาว
อรวิไล อินทรา บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด 

22 มีนาคม 2564 3 

7 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก นายไพศาล 
อินพรหมเมศ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 

23 มีนาคม 2564 3 

8 ศปส.ภาคตะวันออก 
แนะนำวิธีการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่คว
ามปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ นายชุณห์ เฉลิมเทวี 
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

23 มีนาคม 2564 3 

9 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก นายนพดล 
อนาพร บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 

31 มีนาคม 2564 3 

10 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารแจ้งยืนยันการนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี จาก 
นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

31 มีนาคม 2564 3 

เมษายน 2564 18 
1. ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดรังสี ณ ด่านศุลกากรหนองคาย 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
21 - 22 เมษายน 

2564 
4 

2 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครอบรมและทดสอบเพื่อขอต่ออายุใบรับรองเ
ป็นเข้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ให้แก่ นางสาวนภาภรณ์ 
บุตรอำคา บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 

19 เมษายน 2564 3 
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3 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำวิธการอัพโหลดเอกสารและหลักฐานการชำระเงินในการสอบเ
พ่ือรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ให้แก่ 
นายกฤตาณัฎฐ์ จิตหาญ 

20 เมษายน 2564 3 

4 ศปส.ภาคตะวันออก 
แนะนำวิธีการและขั้นตอนในการขอยกเลิกการครอบครองพร้อมดำเนินการ
จัดการกากกัมมันตรังสี ให้แก่ นายเนติพงษ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำกดั (โรงงาน 11) 

27 เมษายน 2564 3 

5 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำด้านเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก นายเสนาะ 
พูลสวัสดิ์ บริษัท ทีพีที ปิโตร 

28 เมษายน 2564 3 

6 ศปส.ภาคใต้ ดำเนินการสำรวจอัตราปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Gamma-Dose-Rate Survey) ณ 
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสงขลาจำนวน 16 จุด 

1 - 2 เมษายน 2564 2 

พฤษภาคม 2564 43 
1 ศปส.ภาคเหนือ ลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดต้นลำไย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
20 พฤษภาคม 2564 6 

2 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี ของ 
คุณอภิญฺญา ผิวจันทร์ บริษัท ซินทิลเลท เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

11 พฤษภาคม 2564 3 

3 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ พรบ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไข 2562 เรื่อง 
การรายงานผลการตรวจสภาพเครื่องกำเนิดรังสีทางด้านอุตสาหกรรม 
ให้แก่ คุณณัฐวรรณ ชวดบัว บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) 

13 พฤษภาคม 2564 3 

4 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำปรึกษาเรื่องกำหนดการสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี 

13 พฤษภาคม 2564 3 
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5 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก 
นายภานุพงศ์ รัตนบุรี บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

14 พฤษภาคม 2564 3 

6 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีจากสถานประกอบการทา
งรังสีไปยัง สทน. เพื่อตรวจสภาพการใช้งานเครื่องถ่ายภาพทางรังสี 
ทางอุตสาหกรรม ให้แก่ คุณจิตรลดา ทะนันชัย บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น 
เทคโนโลยีส์ จำกัด 

17 พฤษภาคม 2564 3 

7 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม 
และการตรวจสอบมาตรฐานห้อง x-ray และเครื่องกำเนิดรังสี ให้แก่ 
คุณสถาพร 

18 พฤษภาคม 2564 3 

8 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขอเพ่ิมวัสดุกัมมันตรังสีและการรวมใบ
อนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี ให้แก่ คุณอภิญฺญา ผิวจันทร์ บริษัท ซินทิลเลท 
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

19 พฤษภาคม 2564 3 

9 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขอยกเลิกการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี 
ให้แก่ คุณนภาภรณ์ บุตรอำคา บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) 

24 พฤษภาคม 2564 3 

10 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมการร่าง MOU ระหว่าง ม.อ. กับ ปส. 
ผ่านโปรแกรม Google Meet 

6 พฤษภาคม 2564 10 

11 ศปส.ภาคใต้ 
เข้าตรวจสอบประเมินความปลอดภัยทางรังสีเพ่ือประกอบการพิจารณาใบ
อนุญาตของโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม 

28 พฤษภาคม 2564 3 

มิถุนายน 2564 15 
1 ศปส.ภาคเหนือ 

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
24 - 25 มิถุนายน 

2564 
1 
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พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แก่บุคลากร 
ปส. และบุคลากรภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) 

2 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แก่บุคลากร 
ปส. และบุคลากรภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) 

24 - 25 มิถุนายน 
2564 

1 

3 ศปส.ภาคตะวันออก 
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แก่บุคลากร 
ปส. และบุคลากรภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) 

24 - 25 มิถุนายน 
2564 

2 

4 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎกระทรวงและรายละเอียดการยื่นเอกสารขอครอบ
ครองเครื่องกำเนิดรังสี ให้แก่ คุณนภาภรณ์ บุตรอำคา บริษัท โดวะ 
เมทัลเทค (ไทยแลนด์) 

7 มิถุนายน 2564 3 

5 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก 
นายนนทวัฒน์ พิสาชาติ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

11 มิถุนายน 2564 3 

6 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นเอกสารรายงานแจ้งผลการส่งออกวัสดุกัมมันต
รังสี จาก นายนนทวัฒน์ พิสาชาติ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

22 มิถุนายน 2564 3 

7 ศปส.ภาคใต้ 
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แก่บุคลากร ปส. 
และบุคลากรภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) 
 

24 - 25 มิถุนายน 
2564 

2 

กรกฎาคม 2564 21 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

1 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR 
ที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 (ออนไลน์) 

16 กรกฎาคม 2564 1 

2 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ 
“น้อมนำธรรมสู่ชีวิต สร้างจิตแห่งความพอเพียงด้วยวิถีไทย วิถีพุทธ” 

23 กรกฎาคม 2564 1 

3 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำวิธีการสมัครสอบซ่อมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอ
ดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ นายชุณห์ เฉลิมเทวี บริษัท 
ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 

7 กรกฎาคม 2564 3 

4 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำวิธีการกรอกรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในแบบคำขอ
อนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี (ปส.1ค) ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่บริษัท ซินทิลเลท เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

8 กรกฎาคม 2564 3 

5 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารรายงานยืนยันการนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี จาก 
นายภานุพงศ์ รัตนบุรี บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

12 กรกฎาคม 2564 3 

6 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก 
นายภานุพงศ์ รัตนบุรี บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

16 กรกฎาคม 2564 3 

7 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขีดจำกัดความปลอดภัยทางรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทา
งรังสี ให้แก่ นายกฤษดา ทิมฤกษ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

16 กรกฎาคม 2564 3 

8 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (เหล็ก) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพว่ามีการปนเปื้อนทางรังสีหรือไม่ ให้แก่ คุณเรืองศักดิ์ 

16 กรกฎาคม 2564 3 

9 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR 
ที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 (ออนไลน์) 

16 กรกฎาคม 2564 1 

สิงหาคม 2564 36 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

1 ศปส.ภาคเหนือ 
เข้าร่วมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

2 - 4 สิงหาคม 2564 2 

2 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ออกแบบ Infographic 
ให้โดนใจด้วย PowerPoint (ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 2 

21 - 22 สิงหาคม 
2564 

2 

3 ศปส.ภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
และรายงานการประชุมที่เป็นเลิศ” (ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 1 

26 สิงหาคม 2564 2 

4 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าร่วมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

2 - 4 สิงหาคม 2564 1 

5 ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ออกแบบ 
Infographic ให้โดนใจด้วย PowerPoint (ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 2 

21 - 22 สิงหาคม 
2564 

1 

6 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกรอกรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในแ
บบคำขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี (ปส.1ค) ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่บริษัท ซินทิลเลท เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

13 สิงหาคม 2564 4 

7 ศปส.ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารแบบรายงาน 
แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง (สร.1) จาก นายสาธิต 
จันทรมงคล บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 

18 สิงหาคม 2564 4 

8 ศปส.ภาคตะวันออก 
เข้าร่วมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

2 - 4 สิงหาคม 2564 3 

9 ศปส.ภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ออกแบบ Infographic 
ให้โดนใจด้วย PowerPoint (ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 2 

21 - 22 สิงหาคม 
2564 

1 

10 ศปส.ภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุมที่เป็นเลิศ” 
(ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 1 

26 สิงหาคม 2564 3 

11 ศปส.ภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
“การบริหารการบริการและการจัดการข้อร้องเรียนในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1  

30 สิงหาคม 2564 1 
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ลำดั
บ 

หลักสูตร 
วันที่ / 

ช่วงระยะเวลา 
ที่มีการจัดกิจกรรม 

จำนวนผู้เ
ข้าร่วม 

12 ศปส.ภาคใต้ 
เข้าร่วมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี  

2 - 4 สิงหาคม 2564 2 

13 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
“ปญัหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. 
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 

7 สิงหาคม 2564 1 

14 ศปส.ภาคใต้ เก็บตัวอย่างอาหารในสิ่งแวดล้อม (อาหารสด) จังหวัดสงขลา  16 สิงหาคม 2564 3 
15 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ออกแบบ Infographic ให้โดนใจด้วย 

PowerPoint (ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 2 
21 - 22 สิงหาคม 

2564 
1 

16 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
และรายงานการประชุมที่เป็นเลิศ” (ออนไลน์) ปี 2564 รุ่นที่ 1 
 

26 สิงหาคม 2564 1 

17 ศปส.ภาคใต้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร้องเรียน ผู้ได้รับผลกระทบ 
การทดลองและการใช้คลื่นความถ่ีต่ำ (V2K Mind Control) 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบประสาทจากระยะไกลและมีการใช้คลื่นความถี่ต่
ำมารบกวนสมองหรือการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสั่งการคลื่นสมองของมนุษ
ย์ 

17 สิงหาคม 2564 4 

กันยายน 2564 27 
1 ศปส.จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 

เพ่ือไปสู่องค์กรนำด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ครั้งที่ 1/2564 

14 กันยายน 2564 20 

2 ศปส.ภาคตะวันออก 
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารรายงานการเคลื่อนย้ายวัสดุพลอยได้ (สร.3)  
และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ RSO ภาคปฏิบัติ ให้แก่ นางสาวกรกมล 
ไชยวุฒิ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด 

23 กันยายน 2564 4 

3 ศปส.ภาคใต้ เข้าร่วมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโหลดหัววัดรังสีใต้น้ำทะเล ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
ร่วมกับกลุ่มวิศวกรรมนิวเคลียร์และบำรุงรักษาเครื่องมือ (กวบ.) กพม. 

26 กันยายน – 5 
ตุลาคม 2564 

3 
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ตัวช้ีวัดที่ 27 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ครั้ง 

คำอธิบาย : 
 จำนวนครั ้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู ้เกี ่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 

สูตรการคำนวณ : 
 นับจำนวนครั้งของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

การวัดผล : วัดผลเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การเผยแพร่และ 
ประชาสัมพันธ์ความรู้ 

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (1,000 ครั้ง) 

80 80 80 80 80 90 90 90 90 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน  
(1,971 ครั้ง) 

166 160 226 211 215 54 0 218 407 97 100 117 

กยผ. 

แผน 
 (1,000 ครั้ง) 

80 80 80 80 80 90 90 90 90 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(1,971 ครั้ง) 

166 160 226 211 215 54 0 218 407 97 100 117 

ผลการดำเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2563 
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 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ผ่านสื ่อต่าง ๆ สื ่อออนไลน์ และสื ่อของ ปส. อาทิ Facebook Fanpage / twitter 
/YouTube / Instagram 

  เดือนพฤศจิกายน 2563 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว ปส. รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และสื่อของหน่วยงาน อาท ิFacebook Fanpage / twitter /YouTube / Instagram 

เดือนธันวาคม 2563 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว ปส. รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และสื่อของหน่วยงาน อาท ิFacebook Fanpage / twitter /YouTube / Instagram 

เดือนมกราคม 2564 

 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว ปส. รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และสื่อของหน่วยงาน อาทิ Facebook Fanpage / twitter /YouTube / Instagram  

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ และสื่อของ ปส. 

เดือนมีนาคม 2564 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และสื่อของหน่วยงาน อาทิ Facebook Fanpage 
/ twitter /YouTube / Instagram  

เดือนเมษายน 2564 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว ปส. รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และสื่อของหน่วยงาน อาทิ Facebook Fanpage / twitter/YouTube/Instagram 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ผ่านสื ่อต่าง ๆ สื ่อออนไลน์ และสื ่อของ ปส. อาทิ Facebook Fanpage / twitter 
/YouTube / Instagram 
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 เดือนมิถุนายน 2564 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ผ่านสื ่อต่าง ๆ สื ่อออนไลน์ และสื ่อของ ปส. อาทิ Facebook Fanpage / twitter 
/YouTube / Instagram 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ผ่านสื ่อต่าง ๆ สื ่อออนไลน์ และสื ่อของ ปส. อาทิ Facebook Fanpage / twitter 
/YouTube / Instagram 
 เดือนสิงหาคม 2564 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ผ่านสื ่อต่าง ๆ สื ่อออนไลน์ และสื ่อของ ปส. อาทิ Facebook Fanpage / twitter 
/YouTube / Instagram 

  

 เดือนกันยายน 2564 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  ผ่านสื ่อต่าง ๆ สื ่อออนไลน์ และสื ่อของ ปส. อาทิ Facebook Fanpage / twitter 
/YouTube / Instagram 
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ภาคผนวก ค  

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วดัแผนยุทธศาสตร์ ปส.  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมตามแผนที่กำหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมายถึง กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และกฎข้อกำหนดอื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และกฎข้อกำหนดอื่นๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 ความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายลำดับรอง หมายถึง กฎหมายลำดับรองผ่านความเห็นชอบ 
และได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกฎหมำยล ำดับรองท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ

จ ำนวนกฎหมำยล ำดับรองท่ีออกตำม พ.ร.บ.พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ (62 ฉบับ) 
) x 100 

 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานแบบสะสม เปรียบเทียบกับค่าฐานที่ใช้ในการคำนวณเป็นรายเดือน โดยในการ
คำนวณผลการดำเนินงานเป็นร้อยละความสำเร็จนั้น  จะคำนวณแบบสะสม จากค่าฐานที่มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายลำดับรอง

ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนด 

(ร้อยละ 80) 

80 100 - - - - 

กกม. 80 100 - - - - 
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แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จในการ 
พัฒนากฎหมายลำดับรอง 

ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมตามแผน

ที่กำหนด (ร้อยละ 80) 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 82.26) 

0 0 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 

กกม. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 82.26) 

0 0 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
จำนวนกฎหมายลำดับ 

รองที่กำหนดไว้  
ปี 2564 (50 ฉบับ) 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ผลการดำเนินงาน  
(51 ฉบับ) 

0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กกม. (50 ฉบับ) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ผลการดำเนินงาน  
(51 ฉบับ) 

0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ :  จำนวนกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งสิ้น 62 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 100) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ปส. จะต้องจัดทำ
กฎหมายลำดับรองฯ อย่างน้อย 50 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 80) จึงจะผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
1. กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
2. กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
3. กฎกระทรวงการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมสำรวจปิโตรเลียม  

พ.ศ. 2562 
4. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561 
5. กฎกระทรวงการนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 
6. กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 
7. กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 
8. กฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563 
9. กฎกระทรวงกำหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเน ียมหร ือทอเร ียมเพื ่อให้

สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. 2563 
10. กฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 
11. กฎกระทรวงการอนุญาตการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563 
12. กฎกระทรวงกำหนดการขออนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิง

นิวเคลียร์ใช้แล้วการทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุ
นิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและการรายงานการทดสอบพ.ศ. 2563 

13. กฎกระทรวงการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ.ศ. 2563 
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14. กฎกระทรวงการอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ.ศ. 2563 
15. กฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู ้ตั ้งสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์ พ.ศ. 2563 
16. กฎกระทรวงกำหนดรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นประเภทที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
เพ่ือการผลิตพลังงานและวิจัย พ.ศ. 2563 

17. กฎกระทรวงกำหนดการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563 

18. กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. 2563 
19. กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2563 
20. กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 
21. ร่างกฎกระทรวงการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. .... 
22. ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิด

รังสี พ.ศ. .... 
23. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และ

รังสี พ.ศ. .... 
24. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการกิจการนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ พ.ศ. .... 
25. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ

ใช้วัสดุกัมมันตรังสีพ.ศ. .... 
26. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

พ.ศ. .... 
27. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์พ.ศ. .... 
28. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ

ใช้เครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. .... 
29. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... 
30. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรั งสี 

พ.ศ. .... 
31. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. .... 
32. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุ

นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
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33. ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
พ.ศ. .... 

34. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
35. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
36. ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์  

พ.ศ. .... 
37. ร่างกฎกระทรวงการโอนใบอนุญาตพ.ศ. .... 
38. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
39. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการวางหลักประกัน พ.ศ. .... 
40. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง

พ.ศ. .... 
41. ร่างกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. .... 
42. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
43. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
44. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี ่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
45. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่หรือ

สินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. .... 
46. ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
47. ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
48. ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  

พ.ศ. .... 
49. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. .... 
50. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ  

นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
51. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยสำหรับเคร่ืองกำเนิดรังสีท่ีต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... 

 เดือนมกราคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 
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 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 

 เดือนเมษายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 
 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 
 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 
 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ      
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง 
 1. กตส. - การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ คือ กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบว่า สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีใบอนุญาต 
ดำเนินการตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี ในกรณีที่ตรวจสอบ พบว่ามีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด เงื่อนไขใบอนุญาต จะดำเนินการ
แจ้งให้สถานปฏิบัติการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด (15 – 60 วัน แล้วแต่ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง) ซึ่งเมื่อครบกำหนดผู้ตรวจสอบต้องมีการติดตามผลว่าการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
หากยังไม่ดำเนินการหรือไม่ครบถ้วนจะมีการติดตามซ้ำและระงับการใช้ใบอนุญาตชั่วคราว  โดยกำหนดระยะเวลา
ลดลงเหลือร้อยละ 50 เมื่อครบกำหนดเวลาจะมีการติดตามผล หากยังไม่ดำเนินการจะส่งเรื ่องให้ กอญ./กกม. 
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป (เช่น ระงับใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือแจ้งความดำเนินคดี 
 2. กอญ. และ ศปส. - สถานประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ ปส. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดอื่นภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

 โดยสถานประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ ปส. โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
 1. สถานประกอบการที ่ยื ่นเสนอขออนุญาตหรือแจ้งการมีไว้ในครอบครอง  ในการผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว 
 2. สถานประกอบการที่ยื่นเสนอขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  เครื่องกำเนิด
รังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
 3. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที ่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจาก  ปส. ตาม
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดอื่นภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 ทั้งนี้ การกำกับดูแลของ ปส. หมายถึง  
 1. การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี การอนุญาตทำ 
มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี การอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ การอนุญาตนำเข้า 
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ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี การอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี การอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือ
นำผ่านนิวเคลียร์ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฃ การอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ การอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ การอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ การอนุญาตนำเข้า หรือส่งออกกากกัมมันตรังสี การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี การอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี การอนุญาตดำเนินการให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี การอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  การอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี การอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และการอนุญาต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
                2. การแจ้ง หมายถึง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี , การแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์, การแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ใช่สำหรับใช้เพ่ือการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ และการแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ในใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  นำหรือส่งออกซึ่งวัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ 

สูตรการคำนวณ : 

 1. กอญ. 

(
จ ำนวนใบอนุญำตและใบรับแจ้ง

จ ำนวนแบบค ำขออนุญำตและค ำขอแจ้งท่ีย่ืน
) x 100 

 2. กตส. 

(
จ ำนวนสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีได้ด ำเนินกำรติดตำม

จ ำนวนสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีต้องตรวจติดตำม
) x 100 

 3. ศปส. 

(
จ ำนวนสถำนประกอบกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ปส.ท่ีด ำเนินกำรถูกต้องครบถ้วน ตำม พ.ร.บ.ฯ 

จ ำนวนสถำนประกอบกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ปส.ท่ีได้รับกำรตรวจสอบ 
) x 100 

 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าฐานที่ใช้ในการคำนวณเป็นรายเดือน โดยมีการรายงานและ
ประมวลผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน แยกเป็นรายหน่วยงาน 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ร้อยละของการให้อนุญาตและรับแจ้งแก่สถาน
ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ ปส. 

90 90 90 90 90 90 
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(กอญ. : ร้อยละ 90) 
ร้อยละของการตรวจสอบและติดตามสถาน

ประกอบการให้ดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

(กตส. : ร้อยละ 90) 

90 90 90 90 90 90 

ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
ในภูมิภาคตะวันออกท่ีดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน 

ตาม พ.ร.บ.ฯ (ศปส. : ร้อยละ 80) 
80 80 80 80 80 80 

แผนการดำเนนิงาน : 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กอญ 

ร้อยละของการให้
อนุญาตและรับแจ้งแก่

สถานประกอบการ
ภายใต้การกำกับดูแล

ของ ปส. 
(กอญ. : ร้อยละ 90) 

0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 84) 

0 0 0 0 0 100 0 0 86 82 83 84 

กตส. 

ร้อยละของการ
ตรวจสอบและติดตาม
สถานประกอบการให้

ดำเนินงานตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับ 
(กตส. : ร้อยละ 90) 

0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 90 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปสภ. 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการทาง

นิวเคลียร์และรังสีใน
ภูมิภาคใต้ท่ีดำเนินการ
ถูกต้อง ครบถ้วนตาม 

พ.ร.บ.ฯ 
(ปสภ.. : ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 32 40 48 56 64 72 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 85) 

0 0 10 10 10 
12.5

0 
15 25 85 85 85 85 

 

 

 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กอญ. 

จำนวนแบบคำขอ
อนุญาตและคำขอ
แจ้งที่ยื่น (กอญ.) 

0 0 313 446 594 855 954 
1,09

7 
1,22

8 
313 0 0 

ผลการดำเนินงาน 
(5,396 รายการ) 

0 0 313 446 594 800 885 984 
1,06

1 
313 0 0 

กตส. 
จำนวนสถาน

ประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่

1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ต้องตรวจติดตาม 
(กตส.) 

ผลการดำเนินงาน  
(7 แห่ง) 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 

ปสภ. 

จำนวนที่ตรวจสอบ 
40 แห่ง (เป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 

32 แห่ง) (ปสภ.) 

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 

ผลการดำเนินงาน 
 (5 แห่ง) 

0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ : 1. จำนวนรายการขึ้นอยู่กับสถานประกอบการมายื่นขออนุญาตหรือการแจ้งจำนวนรายการขึ้นอยู่กับ
สถานประกอบการมายื่นขออนุญาตหรือการแจ้ง 

 2. จำนวนขึ้นอยู่กับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ต้องตรวจติดตาม 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยได้รับการประเมินจากองค์การ
 ระดับนานาชาติ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 กระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยได้รับการประเมินจากองค์การระดับนานาชาติ  หมายถึง การ
พัฒนากระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนตามผลการประเมินจากองค์การระดับนานาชาติ  
ดังนี้  

 1. ด้านความปลอดภัย (Safety) ตามผลการประเมิน RASIMS EPRIMS IRRS EPREV 
 2. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตามผลการประเมิน INSSP/NUSIMS INSServ IPPAS 
 3. ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) ตามผลการตรวจ Safeguards Inspection 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกำรประเมิน/กิจกรรม/โครงกำร ท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ

จ ำนวนกำรประเมิน/กิจกรรม/โครงกำร ท่ีก ำหนดไว้ ปี 2564
) x 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผู้ประสานงานหลัก (POC) และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการ และ กยผ. 
(กปท.) รวบรวมและสรุปรายงาน 

การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานเป็นร้อยละแบบสะสม เปรียบเทียบกับค่าฐานที่ใช้ในการคำนวณเป็นรายเดือน 
โดยมีการรายงานและประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ร้อยละความสำเร็จของกระบวนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยได้รับการประเมินจากองค์การระดับ
นานาชาติ (ร้อยละ) 

- 80 80 80 80 80 

การประเมินตนเองด้านความปลอดภัยทางรังสีด้วย 
RASIMS (มีการประเมิน 6 Thematic Safety Areas 
ประเมินแยกกัน) 

- 2 2 2 2 2 
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ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

การประเมินโดย IAEA Safeguards Inspector 
(ข้ึนอยู่กับการร้องขอเข้าตรวจโดย IAEA) 

- 1 1 1 1 1 

การประเมินตนเองด้านการเตรียมความพร้อมรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีด้วย EPRIMS 

- 1   1  

การประเมินตนเองด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ด้วย INSSP และ NUSIMS (มี 6 
Functional Areas ประเมินพร้อมกัน) 

- 1   1  

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (INSServ มี 3 
Modules) (Mission และกิจกรรม/โครงการตามผล
การประเมิน) 

-  1 1 1 1 

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ด้านการ
คุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ (IPPAS มี 5 
Modules) (Mission และกิจกรรม/โครงการตามผล
การประเมิน) 

-   1 1 1 

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ด้านการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (IRRS) 
(Mission และกิจกรรม/โครงการตามผลการประเมิน) 

-     1 

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
(EPREV) (Mission และกิจกรรม/โครงการตามผลการ
ประเมิน) 

-     1 

รวมการประเมิน/กิจกรรม/โครงการ - 5 4 5 7 7 
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แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ 
กระบวนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยได้รับการประเมิน 
จากองค์การระดับนานาชาติ  

(ร้อยละ 80) 

0 0 20 40 40 40 60 60 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 60) 

0 0 0 20 40 40 40 40 60 60 60 60 

กยผ. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 40 40 40 60 60 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 60) 

0 0 0 20 40 40 40 40 60 60 60 60 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
จำนวนการประเมิน/กิจกรรม

/โครงการ ที่กำหนดไว้ 
 ปี 2564    

(5 รายการ) 
 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(3 รายการ) 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กยผ. 

แผน 
(5 รายการ) 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(3 รายการ) 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

หมายเหตุ :  จำนวนการประเมิน/กิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ ปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 รายการ (คิดเป็น
ร้อยละ 100) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ปส. จะต้องได้รับการประเมิน อย่างน้อย 4 รายการ (คิดเป็นร้อย
ละ 80) จึงจะผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนมกราคม 2564 
 ประเทศไทยได้รับการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์  (Physical Inventory Verification: PIV) และ
ตรวจพิสูจน์ข้อมูลการออกแบบเครื่องปฎิกรณ์ (Design Information Verification: DIV) ตามข้อกำหนดภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์  ณ อาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย สทน. เมื่อวันศุกร์ที่ 29 
มกราคม 2564 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ประเทศไทยได้รับการตรวจสอบ Complementaty Access (CA) โดยผู้ตรวจจากทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA Safeguards Inspector) ตามข้อกำหนดภายใต้ความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ ณ สทน. จตุจักร เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 เดือนมีนาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนเมษายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้  
 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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 เดือนมิถุนายน 2564 
 ปส. ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินตนเองด้านความปลอดภัยทางรังสีผ่าน Radiation  Safety 
Information Management System (RASIMS) แล้ว จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ TSA2 – Occupational Radiation 
Protection และ TSA3 – Radiation Protection in Medical Exposure ซึ่ง Thematic Safety Area อื่นๆ กำลัง
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกันยายน 2564 

 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีหมายถึง หมายถึง 
 1. กอญ. - กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้มีการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการตรวจสอบและประเมินทั้ง
ในสถานการณ์ปกติ และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดย 
  1. กิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจสอบ ได้แก่ 
   1.1 พัฒนาการประเมินความเสื่อมวัสดุของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (กอญ.) 
  2. กิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมิน ได้แก่  
   2.1 พัฒนาระบบคำนวณ Reactor Safety Analysis ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (กอญ.) 
 2. กตส. - ระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีหมายถึง  กิจกรรมต่างๆ ที่
สนับสนุนให้มีการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการตรวจสอบและประเมินทั้งในสถานการณ์ปกติ  และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี โดย 
  1. กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจสอบ ได้แก่ จัดทำแนวปฏิบัติและ
คู่มือสำหรับงานตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้มีมาตรฐานสำหรับงานตรวจสอบ , การติดตามและประเมินผล
ดำเนินการสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และพิทักษ์ความปลอดภัย 
  2. กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
ได้แก่ กิจกรรมจัดทำแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การประเมินผลและทบทวนการใช้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี จัดทำระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จัดทำฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์กรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี จัดทำฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 3. กพม. - กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้มีการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการตรวจสอบและประเมินทั้ง
ในสถานการณ์ปกติ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  คือ ข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ได้จากการ
ตรวจวัดของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง  และสรุปประมวลผลให้เข้าใจง่ายเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้มีอำนาจในระดับต่างๆ 

สูตรการคำนวณ : 

 1. กอญ. 
 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2564 ดังนี้ 



 

368 
 

ขั้นของความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 20 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลและสืบค้นเอกสารอ้างอิงสำหรับการประเมิน

ความเสื่อมวัสดุของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการพัฒนาการประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณ์ด้านนิวทรอนิกส์และเทอร์มัลไฮดรอลิกภายใต้โครงการ CAMP 

ร้อยละ 40 วางแผนงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ IAEA-OMARR mission 
สำหรับการประเมินความเสื่อมของวัสดุในเครื่องปฏิกรณ์ และติดต่อประสานงานกับ U.S. 
NRC ในการจัดฝึกอบรมเรื่อง Accident analysis ภายใต้โครงการ CAMP 

ร้อยละ 60 ทำการวิจัยวิธีการประเมินความเสื่อมของวัสดุในเครื่องปฏิกรณ์ และดำเนินการฝึกปฏิบัติ
สร้างแบบจำลอง Accident analysis ด้านนวิทรอนิกส์และเทอร์มัลไฮดรอลิก ต่อเนื่องจาก
การอบรมที่ Brookhaven National Laboratory ในปี 2563 

ร้อยละ 80 ดำเนินการสร้างแบบจำลองการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ด้านนิวทรอนิกส์แ
ละเทอร์มัลไฮดรอลิกส์สำหรับการพิจารณาอนุญาตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของไทย 

ร้อยละ 100 สรุปผลการวิจัยการประเมินความเสื่อมของวัสดุในเครื่องปฏิกรณ์ และสรุปผลการประเมิน
ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ด้านนิวทรอนิกส์และเทอร์มัลไฮดรอลิกส์สำหรับเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของไทย 

 2. กตส. 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ พิจารณาจากความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ/ภาระงาน 
โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ/ภาระงาน มีน้ำหนักเท่ากัน คำนวณผลสำเร็จจากผลรวมสัดส่วนความสำเร็จแต่ละ
กิจกรรมฯ ในปีนั้นๆ การดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2564 ดังนี้ 

ขั้นของความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 20 1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่าง) 

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
2. รวบรวมข้อมูลและสืบค้นเอกสารอ้างอิงเพ่ือเตรียมจัดทำร่างคู่มือสำหรับงานตรวจสอบ 

ร้อยละ 40 1. จัดประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
2. จัดทำร่างคู่มือสำหรับงานตรวจสอบแล้วเสร็จร้อยละ 25 
3. ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 40 % 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2. จัดทำร่างคู่มือสำหรับงานตรวจสอบแล้วเสร็จร้อยละ 60 
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ขั้นของความสำเร็จ การดำเนินการ 
3. ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 60 % 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 1. (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ.... 2. 
มีการประเมินผลและทบทวนการใช้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
3. ทำร่างคู่มือสำหรับงานตรวจสอบแล้วเสร็จครบถ้วน 5 เร่ือง ผ่านความเห็นชอบจาก ผกตส. 
4. ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 80 % 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 1. ประกาศและเผยแพร่แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่ผ่านการเห็นชอบจาก ลปส. 
2. มีการปรับปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จากการประเมินผลและทบทวน 
3. คู่มือสำหรับงานตรวจสอบ ผ่านการเห็นชอบจาก ลปส.  
4. ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 90 % 
ขึ้นไป 

 3. กพม. 

(
จ ำนวนรำยงำนผลวิเครำะห์ปริมำณกัมมันตภำพรังสีจำกสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสี (ภูมิภำค)

5
) x 100 

 

การวัดผล : รายงานและประมวลผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน แยกเป็นรายหน่วยงาน  โดยในส่วนของ กพม. นั้น  
ค่าความสำเร็จที่ได้จะมีการประมวลผลจากค่าฐานที่ใช้ในการคำนวณเป็นรายเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด/หน่วยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบคำนวณ 

Reactor safety analysis 
และการประเมินความเสื่อมของวัสดุเครื่อง 

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(กอญ. : ร้อยละ 100) 

- 100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด/หน่วยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ร้อยละของการตรวจสอบและติดตามสถานประกอบ

การให้ดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

(กตส. : ร้อยละ 90) 

80 80 80 100 100 100 

1. จัดทำ (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 80      
2. ประเมินผล และทบทวนการใช้แผนฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

80  100    

3. จัดทำระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

 80   80  

4. จัดทำฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์กรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

 80   80  

5. จัดทำฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

   80  80 

6. จัดทำคู่มือสำหรับงานตรวจสอบ (ปีละ 5 เรื่อง) 80 100 100    
7. ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ดำเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 

80 80 100 100 100 100 

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจ 
ในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

(กพม. : ร้อยละ 90) 
90 90 90 90 90 90 

 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กอญ. 

ร้อยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนาระบบคำนวณ 

Reactor safety analysis 
และการประเมินความ

0 0 20 20 40 40 40 60 60 80 80 100 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เสื่อมของวัสดเุครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร ์

(กอญ. : ร้อยละ 100) 
ผลการดำเนินงาน  

(ร้อยละ 80) 
0 0 10 20 20 20 

40 40 
60 70 75 80 

กตส. 

ร้อยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจ

ในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลยีร์และรังส ี

(กตส. : ร้อยละ 80) 

20 20 20 20 20 20 40 60 60 60 70 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 30 40 60 60 80 80 80 

กพม. 

ร้อยละความสำเรจ็ในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจ 

ในการกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

(กพม. : ร้อยละ 90) 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

0 0 0 0 50 70 90 100 100 100 100 100 

 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 
64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กพม

. 
จำนวนผลการวิเคราะห์ปริมาณ

กัมมันตภาพรังสีจากสถานีเฝ้าระวัง
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 
64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ภัยทางรังสี โดยเฉลี่ยในแต่ละ

ภูมิภาค (กพม.) 
ผลการดำเนินงาน  

(ร้อยละ 100) 
0 0 0 0 50 70 90 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ : ประเทศไทยมีการวัดค่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี  โดยมีการประมวลผล
วิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีโดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ จำนวน 5 ภูมิภาค และรายงานต่อสาธารณะทุกวัน (คิดเป็นร้อยละ 
100) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ปส. จะต้องรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีให้ครบทั้ง  5 
ภูมิภาค จึงจะผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน : 

 1. กอญ. 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลและสืบค้นเอกสารอ้างอิงสำหรับการประเมินความ
เสื่อมวัสดุของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และการพัฒนาการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ด้านนิวทรอนกิส์
และเทอร์มัลไฮดรอลิกภายใต้โครงการ CAMP 
 วางแผนงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ IAEA-OMARR mission สำหรับการประเมิน
ความเสื่อมของวัสดุในเครื่องปฏิกรณ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 จึงยังไม่สามารถกำหนดการจัด Mission ได้ 
และไม่สามารถทำการประชุมแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบจริงที่เครื่องปฏิกรณ์ 
 เดือนมกราคม 2564 
 ดำเนินการฝึกปฏิบัติสร้างแบบจำลอง Accident analysis ด้านนิวทรอนิกส์และเทอร์มัลไฮดรอลิก 
ต่อเนื่องจากการอบรมท่ี Brookhaven National Laboratory ในปี 2563 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ดำเนินการฝึกปฏิบัติสร้างแบบจำลอง Accident analysis ด้านนิวทรอนิกส์และเทอร์มัลไฮดรอลิก 
ต่อเนื่องจากการอบรมท่ี Brookhaven National Laboratory ในปี 2563 
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 เดือนมีนาคม 2564 
 ดำเนินการฝึกปฏิบัติสร้างแบบจำลอง Accident analysis ด้านนิวทรอนิกส์และเทอร์มัลไฮดรอลิก 
ต่อเนื่องจากการอบรมท่ี Brookhaven National Laboratory ในปี 2563 

 เดือนเมษายน 2564 
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นระบบประมวลผลด้านนิวทรอนิกส์ ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์ 
และเทอร์มัลไฮดรอลิก 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นระบบประมวลผลด้านนิวทรอนิกส์  ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์ 
และเทอร์มัลไฮดรอลิก 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 สร้างแบบจำลองการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ด้านนิวทรอนิกส์และเทอร์มัลไฮดรอลิ
กส์สำหรับการพิจารณาอนุญาตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของไทย 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

 2. กตส. 
  ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

2. รวบรวมข้อมูลและสืบค้นเอกสารอ้างอิงและจัดทำาร่างคู่มือสำหรับงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 
1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสีแล้วเสร็จ 
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2. อยู่ระหว่างศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศโดยใช้
โปรแกรมพยากรณ์การแพร่กระจาย 

3. จัดทำาคู่มือสำาหรับงานตรวจสอบแล้วเสร็จ 2 แอปพลิเคชั่น อยู่ระหว่างนำาเสนอขอความ
เห็นชอบเพื่อประกาศใช้ 

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที3่ 
จัดทำารายงานมาตรฐานของตัวแปรเพ่ือใช้ในการกำาหนดสถานการณ์การแพร่กระจายของวัสดุ 

กัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Source Terms) 
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 

 จัดทำาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลเชิงแผนที่เพื่อใช้สำาหรับโปรแกรมพยากรณ์การ
แพร่กระจายกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ ข้อมูลความหนาแน่นของประชากร ข้อมูลโรงพยาบาล ข้อมูล
สถานีตำรวจและสถานีดับเพลิง และข้อมูลสถานที่ที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับความละเอียด 25 
ตารางกิโลเมตร 

  3. กพม. 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ไม่มีผลการดำเนินงาน 

 เดือนมกราคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 วางแผนเขียนโปรแกรมรายงานผล 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ติดตั้งโปรแกรมรายงานผลและทดสอบ 

 เดือนเมษายน 2564 
 ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและทดสอบระบบ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ใช้งานระบบการประมวลผลวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีโดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ จำนวน 5 ภูมิภาค 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ใช้งานระบบการประมวลผลวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีโดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ จำนวน 5 ภูมิภาค 
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 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ใช้งานระบบการประมวลผลวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีโดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ จำนวน 5 ภูมิภาค 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ใช้งานระบบการประมวลผลวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีโดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ จำนวน 5 ภูมิภาค 

 เดือนกันยายน 2564 
                    ใช้งานระบบการประมวลผลวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีโดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ จำนวน 5 ภูมิภาค 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 สัดส่วนของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการกำกับดูแล 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 งานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการกำกับดูแล หมายถึง งานวิจัยที่อยู่ภายใต้
แผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี* ซึ่งได้รับการประเมินผลการวิจัยแล้ว ถูก
นำมาใช้อ้างอิง พัฒนางาน หรือประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแล หรือ งานภารกิจของ ปส. ภายใต้ พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 หมายเหตุ : เนื่องจากแผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี อยู่
ระหว่างการจัดทำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้นปี พ.ศ. 2563 – 2564 จึงใช้งานวิจัยที่อยู่
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ ปส.  

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนงำนวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรก ำกับดูแล กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีกำรเสนอของบประมำณ 

จ ำนวนงำนวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรก ำกับดูแล กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีท้ังหมดในแต่ละปีงบประมำณ 
) x 100 

 
การวัดผล :  กพม. กตส. กอญ. ดำเนินการวิจัยและเสนอผลให้คณะทำงานวิจัยประเมิน โดย กพม. ดำเนินการ
รวบรวมและผลการดำเนินงาน คำนวณเปรียบเทียบกับค่าฐานที่ใช้ในการคำนวณแบบสะสมเป็นรายเดือน และมีการ
ประมวลผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
สัดส่วนของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ 

ในการสนับสนุนการกำกับดูแล (ร้อยละ 80) 
80 80 80 80 80 80 

กพม. - 80 80 80 80 80 

แผนการดำเนนิงาน : 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ
เสนอของบประมาณ ประจำป ี
พ.ศ. 2565 (7 โครงการ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

ผลการดำเนินงาน  
(7 โครงการ) 

0 0 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กพม. 

แผน 
 (7 โครงการ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

ผลการดำเนินงาน  
(7 โครงการ) 

0 0 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ :  จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 
100) โดย ปส. จะต้องเสนอของบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาตามแผน อย่างน้อย 7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 
80) จึงจะผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน : 
 1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์

และรังสี และการเฝ้าระวังผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
 2. โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ  
 3. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดและการประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อม

สำหรับพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง 
 4. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของ NORM เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง  
 5. โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ  
 6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ด้านการประเมินความปลอดภัยของ

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย  
 7. โครงการประเมินผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดจากเครื ่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
 
 



 

378 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุง หรือการ
ดำเนินการที่เกี ่ยวเนื่องกับโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีและบริเวณโดยรอบให้ครบถ้วนตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้  

สูตรการคำนวณ : 

(
ผลกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี

แผนด ำเนินกำรก่อสร้ำงตลอดท้ังหมด
) x 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สบค. สรุปผลจากรายงานส่งมอบงาน 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานเป็นร้อยละความสำเร็จ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน และ
ประมวลผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างอาคาร 

ปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี 
(ร้อยละ 100) 

70 100 - - - - 

สบค. 70 100 - - - - 

แผนการดำเนนิงาน : 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

นิวเคลียร์และรังสี 
(ร้อยละ 100) 

- - - - - - - - - - - 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 93.51) 

0 0 13.93 18.28 23.94 34.87 0 0 0 81.16 91.71 93.51 

สบค. 

แผน 
 (ร้อยละ 100) 

- - - - - - - - - - - 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 93.51) 

0 0 13.93 18.28 23.94 34.87 0 0 0 81.16 91.71 93.51 

 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 

 ไม่มีผลการดำเนินงาน 

 เดือนมกราคม 2564 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 36.67% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 77.10% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 36.67%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 34.25% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 89% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 100% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 75.818% 
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 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 46.90% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 80.61% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 46.90%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 56.25% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 100% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 80.071% 

 เดือนมีนาคม 2564   
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 46.90% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 80.61% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 46.90%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 56.25% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 100% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 80.071% 

 เดือนเมษายน 2564  
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 70.88% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 85.76% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 59.36%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 77.68% 
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 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 0% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 84.351% 

 เดือนพฤษภาคม 2564  
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 72.34% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 90.64% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 62.89%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 79.42% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 1.96% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 85.618% 

 เดือนมิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
 - งานรื้อถอน ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
  - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ  100% 
 - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการแล้ว 74.47% 
 - งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ดำเนินการแล้ว 91.88% 
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 64.47%  
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ดำเนินการแล้ว 81.13% 
 - งานลิฟต์ ดำเนินการแล้ว 92% 
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ 2.93% 
  สรุปผลงานโดยรวมทั้งโครงการ 86.455% 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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 เดือนสิงหาคม 2564 
 มีการแก้ไขสัญญาครั้งที่  6 มีการขยายเวลาเพิ่ม 60 วัน และมีการปรับแผนการก่อสร้างตามการ
แก้ไขสัญญาใหม ่
 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ หมายถึง  
 1. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตามท่ีกำหนดไว้ในอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
 2. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม  

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรท่ีได้ด ำเนินกำรพัฒนำแล้วส ำเร็จ

จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรท่ีได้พัฒนำแล้วท่ีก ำหนดไว้ ปี 2564
) x 100 

 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานแบบร้อยละสะสม โดยค่าร้อยละความสำเร็จจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับค่าฐานที่ใช้
ในการคำนวณรายเดือน ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของค่าร้อยละความสำเร็จ  และค่า
ฐาน ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการตา

มแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100) 
- 100 - - - - 

กพม. - 100 - - - - 
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แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด 

(ร้อยละ 100) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 30) 

0 0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 

กพม. 

แผน 
 (ร้อยละ 100) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 30) 

0 0 0 10 20 30 30 30 30 30 30 30 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จำนวนห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการ
พัฒนาได้สำเร็จกำหนดไว ้ปี 2564    

(5 ห้อง) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(0 ห้อง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กพม. 

แผน 
(5 ห้อง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
(0 ห้อง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ :  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 หมายถึง มีการ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการ/พัฒนา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ใช้ได้เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 ห้องปฏิบัติการ 
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ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 จัดทำรายการคร ุภ ัณฑ์ ออกแบบห้องปฏิบ ัต ิการ และยื ่นของบประมาณประจำปี 2565 
เนื่องจากอาคารฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 เดือนมกราคม 2564 
 จัดทำรายการครุภัณฑ์ ออกแบบห้องปฏิบัติการ และยื่นของบประมาณประจำปี 2565 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 จัดทำรายการครุภัณฑ์ ออกแบบห้องปฏิบัติการ และยื่นของบประมาณประจำปี 2565 

 เดือนมีนาคม 2564 
 จัดทำรายการครุภัณฑ์ ออกแบบห้องปฏิบัติการ และยื่นของบประมาณประจำปี 2565 

 เดือนเมษายน 2564 
 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 เดือนกันยายน 2564 
 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จของในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกำกับดูแลแบบบูรณาการ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ระบบฐานข้อมูลในการกำกับดูแลแบบบูรณาการ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นปัจจบุัน
มีความเชื่อมโยงกัน และสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยการสร้างแบบจำลอง หรือ
ความสัมพันธ์ทางสถิติ เพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  โดยมี
วิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 2. สำรวจฐานข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลความต้องการของผู้ใช้  
 3. พัฒนาระบบและนำใส่ข้อมูล โดยแบ่งกลุ่ม ระบบฐานข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือ 
  3.1 ร ะบบกา รต ร ว จสอบสถานปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  ร ะบบกา รประ เ ม ิ น และ ให ้ อน ุญ าต 
ระบบการติดตามและรายงาน 
  3.2 ระบบคลังข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี เช่น ระบบ National Dose Registry เป็นต้น 
 4. เชื่อมโยงฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล  

สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2564 ดังนี้ 

ขั้นของความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 20 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ร้อยละ 40 สำรวจฐานข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ 
ร้อยละ 60 วิเคราะห์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ และความต้องการของระบบ 
ร้อยละ 80 ออกแบบมาตรฐานข้อมูล 
ร้อยละ 100 จัดทำมาตรฐานข้อมูล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กอญ. กตส. กพม. กยผ. ดำเนินการร่วมกัน โดย กยผ. (กทส.) สรุปผลรายงาน 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานเป็นร้อยละความสำเร็จ โดยมีการรายงานและประมวลผลผลการดำเนินงานทุก
สิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 
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ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใน

การกำกับดูแลแบบบูรณาการ 
(ร้อยละ 80) 

80 80 80 80 80 80 

การจัดการข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 80      
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกำกับดูแลแบบ 

บูรณาการ 
 80     

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ประมวลผล 

 80 80 80 80 80 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลใน

การกำกับดูแลแบบ 
บูรณาการ 

(ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 25 25 25 60 60 60 80 

กยผ. 
 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 25 25 25 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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 เดือนมกราคม 2564 
 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสี
กับหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสี
กับหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
 เดือนมีนาคม 2564 
 สำรวจฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ ปส. และความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ดำเนินการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

 เดือนเมษายน 2564 
 ดำเนินการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ดำเนินการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี รังสี โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ  
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ดำเนินการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี รังสี โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
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 ดำเนินการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี รังสี โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ดำเนินการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี รังสี โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 เดือนกันยายน 2564 
 ดำเนินการจัดจ้างทำระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงาน
ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  และระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี รังสี โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จของระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครื่องมือ (Tools) นโยบาย (Policies) แนวคิด
การร ักษาความปลอดภ ัย (security concepts) การร ักษาความปลอดภัย (security safeguards), แนวทาง 
(guidelines), วิธ ีการบริหารความเสี ่ยง (risk management approaches), การปฏิบัติ  (actions), การอบรม 
(training), วิธีปฏิบัติที ่ดีที ่สุด (best practices), การรับประกัน (assurance) และเทคโนโลยี (technologies) ที่
สามารถปกป้องสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์และการส่งผ่านหรือเก็บข้อมูลในไซเบอร์  (ที่มา :สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ) รวมทั้งป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้ทางไซเบอร์  อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ภายใต้องค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล 
(Confidentiality) การรักษาความคงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูล (Availability) (ที่มา : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) 

 แผนการดำเนินการ ได้แก่ 
 1. จัดทำแผน Cyber Security และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส.  
 2. บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
  2.1 ดำเนินการให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โครงข่ายคมนาคมการสื่อสารสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในระยะเวลาไม่เกิน....นาที เช่น มีระบบสำรองเครื่องแม่
ข่าย (server)  เป็นต้น 
  2.2 มีการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โครงข่ายคมนาคมการสื่อสาร
อย่างสม่ำเสมอ 
  2.3 มีการบริหารจัดการและจัดระดับ/สิทธิ์การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใน ปส. 
  2.4 มีระบบการจัดทำบันทึกสถิติและรายงานผลเหตุการณ์ที่ผิดปกติ  (Incident) ในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
 3. มีการจัดทำองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Cyber Security  

สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2563 ดังนี้ 
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ขั้นของความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 20 จัดทำแผน Cyber Security และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 
ร้อยละ 40 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้าน Cyber Security 
ร้อยละ 60 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน Cyber Security อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 80 บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่าง

สม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน 
ร้อยละ 100 ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการรักษา cyber security 

ต่อคณะทำงานดิจิทัล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กยผ. (กทส.) ดำเนินงานร่วมกับ คณะทำงานดิจิทัล และรวบรวมเสนอรายงาน 

การวัดผล :  วัดผลการดำเนินงานเป็นร้อยละความสำเร็จ โดยมีการรายงานและประมวลผลผลการดำเนินงานทุก
สิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จของระบบ cyber security 

ที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด 
(ร้อยละ 80) 

80 80 80 80 80 80 

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผน Cyber Security 
และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 

80      

ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ 

80 80 80 80 80 80 

มีการจัดทำองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน 
Cyber Security 

80 80 80 80 80 80 

 

 

 

 



 

392 
 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของระบบ 
cyber security 

ที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่ 
กำหนด 

(ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 25 25 25 40 60  60  80 

กยผ. 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 25 25 25 40 60  60  80 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ปรับปรุงระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ ปส. 

 เดือนมกราคม 2564 
 ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ ปส. อาทิ ปรับปรุงการตั้ง
ค่าของอุปกรณ์ Firewall ให้มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น การจัดหาอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  เป็นต้น
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ปรับปรุงระบบความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cyber Security) ของ ปส. อาทิ การจัดหา
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การจัดหาอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ดำเนินการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cyber Security) ของ ปส. อาทิ การ
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงความปลอดภัยของเว็บไซต์ ปส. โดยการติดตั้งในรับรอง
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อิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดหาอุปกรณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น 
 จัดทำแผนความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

 เดือนเมษายน 2564 
 บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ อาท ิตรวจสอบช่อง
โหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และทำการแก้ไขอย่างทันท่วงที เป็นต้น 
 เดือนพฤษภาคม 2564 
 บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ อาท ิตรวจสอบและ
แก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่าย 
(Firewall) เป็นต้น 
 เดือนมิถุนายน 2564 
 บริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงการ
ดำเนินการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ ปส. อาท ิการสำรวจข้อมูลรายการ
อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปส. ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเปลี่ยนทดแทนและการวางระบบความม่ันคงปลอดภัยตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณป ีพ.ศ. 
2564 เป็นต้น 
 เดือนกรกฎาคม 2564 
 บริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงการ
ดำเนินการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ ปส. โดยการจัดหาอุปกรณ์รักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 บริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงการ
ดำเนินการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ ปส. ได้แก่ การติดตั้งและใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก  (Intrusion 
Prevention System) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้าน Cyber Security แก่บุคลากร ปส. 
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 เดือนกันยายน 2564 
 บริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงการ
ดำเนินการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ ปส. ได้แก่ การติดตั้งและใช้งาน
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อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้าน Cyber Security แก่บุคลากร ปส. 
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 จำนวนขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ที่เพ่ิมข้ึน 

หน่วยวัด : ขอบข่าย 

คำอธิบาย : 

 ISO/IEC : 17025 คือ มาตรฐานสากลซ ึ ่ งเป ็นการประเม ินความสามารถทางว ิชาการของ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึง
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ รวมถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี ้เน้น
องค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้  ซึ่งได้แก่ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุม
เอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน 
หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจแก่ผู้ใช้ผลการทดสอบหรือสอบเทียบ
และใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการ
มีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพมีความสามารถทางวิชาการ  

การขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17025 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการโดยผู้บริหาร 
 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการและเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
  4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC : 17025 
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด 
 6. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใช้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
  8. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด 
 10. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการ 
 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
 13. ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17025 
 14. รักษาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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 ความสำเร็จในการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) หมายถึง การดำเนินการ
ขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้ครบทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และได้รับการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17025 
สูตรการคำนวณ : 

จำนวนขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ที่เพ่ิมข้ึน 

การวัดผล : รายงานและประมวลผลผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวชี้วัด / หน่วยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
จำนวนขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง 

ปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ที่เพ่ิมขึ้น 
(2 ขอบข่าย) 

- 2 4 6 8 10 

กพม. - 2 4 6 8 10 

หมายเหตุ : ขยายขอบข่ายการรับรองให้ได้การรับรองจากหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการจำนวน 10 ขอบข่าย 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จำนวนการขอรับรอง 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

(ISO/IEC : 17025) 
ที่กำหนดไว้ ปี 2564 

(2 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ผลการดำเนินงาน 
(2 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

กพม. 
 

แผน 
(2 ขอบข่าย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
ผลการดำเนินงาน 
(2 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ยื่นขอรับรองการทดสอบเชิงคุณภาพยูเรเนียม
และทอเรียมในตัวอย่างทางธรณีวิทยาด้วยระบบแกมมาสเปคโตรสโคปีกับ วศ. 
 เอกสารวิชาการได้รับการตีพิมพ์และแผยแพร่ในวรสารวิชาการระดับชาติ 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนมกราคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 เอกสารวิชาการได้รับการตีพิมพ์และแผยแพร่ในวรสารวิชาการระดับชาติ 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ  
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ  
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนเมษายน 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ  
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ  
อยู่ระหว่างการดำเนินงานทดสอบ วิจัย และเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในขอบข่ายการวิเคราะห์เชิงคุณภาพยูเรเนียมและทอเรียมในตัวอย่าง
ทางธรณีวิทยา 
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 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ  
อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ  
อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 เดือนกันยายน 2564 
 ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลและห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ  
อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูม ิ

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ความสำเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ  หมายถึง การเตรียมความพร้อมด้าน
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ/อุปกรณ์ บุคลากร เพื่อการพัฒนายกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ  โดยได้รับการ
ยอมรับจากสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (Bureau International des Poids et Measures: BIPM) 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกิจกรรมในกำรยกระดับมำตรวิทยำรังสีสู่ระดับปฐมภูมิท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ

จ ำนวนกิจกรรมในกำรยกระดับมำตรวิทยำรังสีสู่ระดับปฐมภูมิท่ีก ำหนดไว้
) x 100 

 

การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานแบบร้อยละสะสม โดยค่าร้อยละความสำเร็จจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับค่าฐานที่ใช้ใน
การคำนวณรายเดือน ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของค่าร้อยละความสำเร็จ และค่าฐาน 
ทุกสิ้นเดือน 
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แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมการ 
ยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ 

(ร้อยละ 100) 

- 50 100 100 100 100 

กพม. - 50 100 100 100 100 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ 
การเตรียมการ 

ยกระดับมาตรวิทยารังสี 
สู่ระดับปฐมภูมิ 
(ร้อยละ 100) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

0 0 30 40 50 60 70 80 100 100 100 100 

กพม. 
 

แผน 
 (ร้อยละ 100) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

0 0 30 40 50 60 70 80 100 100 100 100 
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รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จำนวนของการเตรียมการ 
ยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ 
ระดับปฐมภูมิ ที่กำหนดไว้ 

ปี 2564 
(1 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
( 2 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

กพม. 
 

แผน 
(1 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ผลการดำเนินงาน  
( 2 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมการยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ  ร้อยละ 100 หมายถึง 
ความพร้อมของเครื่องมือวัดระดับปฐมภูมิ บุคลากร และมีการเปรียบเทียบผลการทดลองกับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณ
รังสีระดับปฐมภูมิมีค่าความแตกต่างไม่เกิน 1% จำนวน 2 ขอบข่าย 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ผลการเปรียบเทียบผลการทดลองการวัดปริมาณรังสี Air Kerma สำหรับ W/Mo Mamography x-
ray กับประเทศจีน มีค่าความแตกต่างไม่เกิน 1% 

 เดือนมกราคม 2564 
 รอผลการเปรียบเทียบผลการทดลองกับประเทศจีน 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ได้ผลเปรียบเทียบผลการทดลองกับประเทศจีน 

 เดือนมีนาคม 2564 



 

401 
 

 อยู่ระหว่างการเขียนเอกสารทางวิชาการ 

 เดือนเมษายน 2564 
 อยู่ระหว่างการเขียนเอกสารทางวิชาการ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการตรวจเช็คเอกสารทางวิชาการ 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ระบบการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังส ีของห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังส ี ปส. 
ที่ได้รับการพัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ ได้แก่  

1. การวัดอัตราปริมาณรังสีแอร์เคอร์มาจากต้นกำเนิดรังสีซีเซียม-137 สำหรับงานป้องกันอันตราย
จากรังสี (Air Kerma, rate Cs-137: radiation protection level) 

2. การวัดอัตราปริมาณรังสีแอร์เคอร์มาจากต้นกำเนิดรังสีเอกซ์สำหรับแมมโมกราฟฟี  W/Mo 
target พลังงาน 25 28 30 และ 35 kV (Air Kerma, rate W/Mo mammography X-ray 25, 
28, 30 and 35 kV)     

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบข่ายเพิ่มเติม 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบข่ายเพิ่มเติม 

 เดือนกันยายน 2564 
 อยู่ระหว่างการพัฒนาขอบข่ายเพ่ิมเติม 
 ตรวจรับและติดตั ้งหัวว ัดกัมมันตภาพรังส ีระดับปฐมภูมิ 4 Pi coincident beta-gamma 
ที่สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาค่าขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ (Calibration 
and Measurement Capability : CMC) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ความสำเร ็จของการพ ัฒนาค ่าข ีดความสามารถในการว ัดและการสอบเท ียบ หมายถึง 
การพัฒนาค่าขีดความสามารถของการวัดและการสอบเทียบที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในฐานข้อมูล CMC 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (Bureau International des Poids et Measures: BIPM) 

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนขอบข่ำยท่ีได้รับกำรเผยแพร่ค่ำ 𝑐𝑚𝑐 ในเวบ็ไซต์ของ 𝑏𝑖𝑝𝑚

จ ำนวนขอบข่ำยท่ีก ำหนดให้ได้รับกำรเผยแพร่ค่ำ 𝑐𝑚𝑐 ในเวบ็ไซต์ของ 𝑏𝑖𝑝𝑚
) x 100 

 

การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานแบบร้อยละสะสม โดยค่าร้อยละความสำเร็จจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับค่าฐานที่ใช้ใน
การคำนวณรายเดือน ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของค่าร้อยละความสำเร็จ และค่าฐาน 
ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาค่าขีดความ 

สามารถในการวัดและการสอบเทียบ (Calibration 
and Measurement Capability : CMC)  

(ร้อยละ 100) 

- 30 60 100 - - 

กพม. - 30 60 100 - - 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การเตรียมการ 
ยกระดับมาตรวิทยารังสี 

สู่ระดับปฐมภูมิ 
(ร้อยละ 30) 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กพม. 

แผน 
(ร้อยละ 100) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 
63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
จำนวนขอบข่ายท่ีได้รับการ 

เผยแพร่ค่า CMC 
ในเว็บไซด์ของ BIPM  
ที่กำหนดไว้ ปี 2564 

(2 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

ผลการดำเนินงาน 
(0 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กพม. แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 
63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(2 ขอบข่าย) 

ผลการดำเนินงาน 
(0 ขอบข่าย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาค่าขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ ร้อยละ 100 หมายถึง 
สามารถเผยแพร่ค่า CMC ในเวปไซด์ของ BIPM จำนวน 6 ขอบข่าย 

 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 เอกสารสนับสนุนในการเผยแพร่ค่า CMC มีความพร้อม 100% อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารให้กับ
คณะกรรมการพิจารณา 
 เดือนมกราคม 2564                                                                                      
 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ของเอกสารทางวิชาการ  

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ของเอกสารทางวิชาการ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ (เอกสารสนับสนุน) ได้รับการตีพิมพ์ 

 เดือนเมษายน 2564 
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารสนับสนุน 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารสนับสนุน 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารสนับสนุน 
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 เดือนกรกฎาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารสนับสนุน 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารสนับสนุน 

 เดือนกันยายน 2564 
 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารสนับสนุน 
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ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 
(ISO/IEC : 17043) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ISO/IEC : 17043 เป ็นมาตรฐานสากลว ่าด ้วยข ้อกำหนดสำหร ับการทดสอบความชำนาญ
ห้องปฏิบัติการซึ่งหน่วยรับรองฯ ใช้สำหรับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและการดำเนินงานของผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชำนาญห้องปฏ ิบ ัต ิการ  (Proficiency Testing Provider, PT Provider) เพ ื ่อยกระด ับและขีด
ความสามารถในการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเพ่ือ
เป็นการลดลดค่าใช้จ่ายในสมัครเข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับผู้จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตร การจัดทำโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ ในการเป็นผู้จัดทำโครงการทดสอบความ
ช ำ น า ญ ห ้ อ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  แ ล ะส า ม า ร ถ น ำ ไป ด ำ เ น ิ น ก า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง แ ล ะม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ
 การขอการรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17043 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการโดย
ผู้บริหาร 
 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื ่อดำเนินการและเฝ้าระวังระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการ  
 4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจ ัดทำระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17043 
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด 
 6. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใช้ระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 
  8. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการทดส อบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื ่อให้ม ั ่นใจว่าระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามข้อกำหนด   
 10. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ และมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 
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 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ
 13. ได้ร ับการประเม ินจากหน่วยงานร ับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17043 
 14. รักษาระบบระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จ
ในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) หมายถึง การเนินการ
ขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการได้ครบทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และ
ได้รับการรับรองจาก ISO/IEC : 17043 
สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนกิจกรรมในกำรขอรับรองระบบคุณภำพ กำรทดสอบควำมช ำนำญทำงห้องปฏิบัติกำรท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรขอรับรองระบบคุณภำพ กำรทดสอบควำมช ำนำญทำงห้องปฏิบัติกำรท่ีก ำหนดไว้ 
) x 100 

 

การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานแบบร้อยละสะสม โดยค่าร้อยละความสำเร็จจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับค่าฐานที่ใช้ใน
การคำนวณรายเดือน ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของค่าร้อยละความสำเร็จ และค่าฐาน 
ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 2568 

ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพ 
การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ  

(ISO/IEC : 17043) (ร้อยละ 100) 

- 50 100 - - - 

กพม. - 50 100 - - - 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จใน 
การขอรับรองระบบคุณภาพ 
การทดสอบความชำนาญ 

0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทางห้องปฏิบัติการ 
(ISO/IEC : 17043) 

(ร้อยละ 50) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ 35) 
0 0 5 10 10 10 10 20 25 25 30 35 

กพม. 

แผน 
(ร้อยละ 50) 

0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 35) 

0 0 5 10 10 10 10 20 25 25 30 35 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จำนวนขั้นตอนการขอรับ
รองระบบคุณภาพการ 

ทดสอบความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการ(ISO/IEC : 

17043) ที่กำหนดไว้ 
 ปี 2564 

(7 ขั้นตอน) 

1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 

ผลการดำเนินงาน  
(5 ขั้นตอน) 

0 0 1 1 1 1 1 2 4 3 4 5 

กพม. 
 

แผน 
(7 ขั้นตอน) 

1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ผลการดำเนินงาน  
(5 ขั้นตอน) 

0 0 1 1 1 1 1 2 4 3 4 5 

หมายเหตุ :  ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ  
(ISO/IEC : 17043) ร้อยละ 50 หมายถึง มีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด มีการทดลองใช้ และมีการ
ประกาศใช้ระบบคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17043 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนมกราคม 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17043 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17043 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เดือนมีนาคม 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17043 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนเมษายน 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17043 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงาน 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคุณภาพด้านมาตรวิทยารังสีตามมาต
รฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติเรียบร้อยแล้ว 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและกำหนดนโยบาย 
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 เดือนสิงหาคม 2564 
 มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงสร้างพื ้นฐานระบบคุณภาพด้านมาตรวิทยารังสีตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อกำหนดแผนงาน และ
นโยบายในการขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว 
 เดือนกันยายน 2564 
 ดำเนินการเปรียบเทียบผลการทดสอบความชำนาญด้านการวัดกัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์โดย
เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ (Dose Calobrator) ร่วมกับสถานประกอบการทางรังสีและโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 
22 หน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

411 
 

ตัวช้ีวัดที่ 15 
 ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน

(ISO/IEC : 17034) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ISO/IEC : 17034 เป็นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับรองความสามารถในการผลิตวัสดุอ้างอิงและการรับรองว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางสากลในการผลิตและการ
กำหนดค่าวัสดุ 

 การขอการรับรองเป็นหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17034 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 

 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการและเฝ้าระวังหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตาม
มาตรฐาน 

 4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำระบบหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตาม
มาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17034 

 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด 

 6. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 

 7. การประกาศใช้หน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 

  8. ปฏิบัติตามหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 

 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั ่นใจว่าหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตาม
มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนด 

 10. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐานและมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 

 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
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 13. ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตาม
มาตรฐานของ ISO 17034 

 14. รักษาระบบหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034) หมายถึง การเนินการขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐานได้ครบ
ทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจาก ISO/IEC : 17034 

สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2564 – 2567 ดังนี้ 

ขั้นของความสำเร็จ 
(แบบสะสม) 

การดำเนินการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ร้อยละ 25 
 

1. ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17034 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำระบบประกันคุณภาพโดยผู้บริหาร 
3. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการและเฝ้าระวังระบบประกันคุณภาพ 
4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำระบบประกันคุณภาพให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17034 

2564 

ร้อยละ 50 1. จัดทำเอกสารที่เก่ียวข้องตามข้อกำหนด 
2. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำข้ึน/ปรับปรุงเอกสาร 
3. การประกาศใช้หน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตาม
มาตรฐาน 

2565 

ร้อยละ 75 1. ปฏิบัติตามหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยผลิตหรือจัดเตรียม
วัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนด   
3. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
4. ประชุมทบทวนการบริหารงานหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทาง
รังสีตามมาตรฐานและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยผลิตหรือ
จัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 

2566 

ร้อยละ 100 1. เตรียมขอการรับรองคุณภาพหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทาง
รังสีตามมาตรฐาน  

2567 
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ขั้นของความสำเร็จ 
(แบบสะสม) 

การดำเนินการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

2. ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุ
อ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐานของ ISO/IEC : 17034 
3. รักษาระบบหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ 

(
จ ำนวนกิจกรรมในกำรขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้ำงอิงทำงรังสี ตำมมำตรฐำนท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้ำงอิงทำงรังสี ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว้ 
) x 100 

 

การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานแบบร้อยละสะสม โดยค่าร้อยละความสำเร็จจะไม่สัมพันธ์โดยตรงกับค่าฐานที่ใช้ใน
การคำนวณรายเดือน ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของค่าร้อยละความสำเร็จ และค่าฐาน 
ทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองหน่วยผลิตหรือ

จัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034) (ร้อยละ 100) 

- 25 50 75 100 - 

กพม. - 25 50 75 100 - 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 
63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ร้อยละความสำเร็จในการ
ขอรับรองหน่วยผลิตหรือ

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 
63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
จัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสี

ตามมาตรฐาน  
(ISO/IEC : 17034) 

(ร้อยละ 25) 
ผลการดำเนินงาน 

(ร้อยละ 25) 
0 0 3 5 10 10 20 20 22 22 25 25 

กพม. 

แผน 
 (ร้อยละ 50) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 25) 

0 0 3 5 10 10 20 20 22 22 25 25 

 

รายละเอียดค่าเป้าหมาย : 

 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จำนวนขั้นตอนการขอ
รับรองหน่วยผลิตหรือ

จัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทาง
รังสตามมาตรฐาน  

(ISO/IEC : 17034) ที่กำหนด
ไว้ ปี 2564 
(4 ขั้นตอน) 

1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 

ผลการดำเนินงาน  0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(4 ขั้นตอน) 

กพม. 
 

แผน 
(7 ขั้นตอน) 

1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 

ผลการดำเนินงาน  
(4 ขั้นตอน) 

0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 

หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน ISO/IEC : 
17034 ร ้อยละ 25 หมายถึง ม ีการศึกษาข ้อกำหนด มีการให ้ความเห็นชอบ มีการแต่งต ั ้ งคณะทำงาน 
และมีการกำหนดนโยบาย 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ศึกษาขอ้กำหนด ISO/IEC : 17034 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนมกราคม 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17034 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17034 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17034 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนเมษายน 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 17034 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงาน 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคุณภาพด้านมาตรวิทยารังสีตามมาต
รฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติเรียบร้อยแล้ว 
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 เดือนกรกฎาคม 2564 
 อยู่ระหว่างการร่างแผนงานและกำหนดนโยบาย 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคุณภาพด้านมาตรวิทยารังสีตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือกำหนดแผนงาน และ
นโยบายในการขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว 

 เดือนกันยายน 2564 
 อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ISO/IEC : 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ  ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม  

 การขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 9001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำระบบประกันคุณภาพโดยผู้บริหาร 

 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการและเฝ้าระวังระบบประกันคุณภาพ 

  4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ISO/IEC : 9001 

 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด 

 6. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 

 7. การประกาศใช้ระบบประกันคุณภาพ 

  8. ปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ 

 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด 

 10. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานของระบบประกันคุณภาพและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ประกันคุณภาพ 

 12. เตรียมขอการรับรองระบบประกันคุณภาพ 

 13. ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรับรองระบบประกันคุณภาพของ ISO/IEC : 9001 

 14. รักษาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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 ความสำเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) หมายถึง 
การดำเนินการขอรับรองระบบประกันคุณภาพได้ครบทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบู รณ์ และได้รับการรับรองจาก 
ISO/IEC : 9001 โดยผลิตภัณฑ์ (ภารกิจหลัก) ของ ปส. ประกอบไปด้วย 
 1. ดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาตให้กับกิจการที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และ/หรือใช้สารกัมมันตรังสี 
 2. ดำเนินการออกใบอนุญาตสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  เจ้าหน้าที่ดำเนินการทาง
เทคนิคเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 3. ประเมินความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 4. ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ด้านความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัย 
 5. ออกกฎระเบียบด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์  และ
การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 
 6. รายงานการดำเนินการตามพันธกรณีและข้อผูกพันระหว่างประเทศ 
 7. รายงานและการดำเนินการตามมติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2563 – 2565 ดังนี้ 

ขั้นของความสำเร็จ 
(แบบสะสม) 

การดำเนินการ 

ร้อยละ 30 
(ปี 2562) 

1. ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 9001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำระบบประกันคุณภาพโดยผู้บริหาร 
3. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการและเฝ้าระวังระบบประกันคุณภาพ 
4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC : 9001 (ดำเนินการแล้วในปี 2562) 

ร้อยละ 40 
 (ปี 2563) 

1. จัดทำเอกสารที่เก่ียวข้องตามข้อกำหนด (ในหมวด Leadership, Core Process) 
2. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำข้ึน/ปรับปรุงเอกสาร 

ร้อยละ 60 
(ปี 2564) 

1. จัดทำเอกสารที่เก่ียวข้องตามข้อกำหนด (ในหมวด Supporting Process,  
Management/Tools, Monitoring & Evaluation) 
2. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำข้ึน/ปรับปรุงเอกสาร 

ร้อยละ 80  
(ปี 2564) 

1. ตรวจสอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดทั้งระบบ  
2. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำข้ึน/ปรับปรุงเอกสารในภาพรวมทั้งระบบ 

ร้อยละ 100  1. การประกาศใช้ระบบประกันคุณภาพ  
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(ปี 2565) 2. ปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ 
3. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด  
4. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
5. ประชุมทบทวนการบริหารงานของระบบประกันคุณภาพและมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพ 
6. เตรียมขอการรับรองระบบประกันคุณภาพ 
7. ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรับรองระบบประกันคุณภาพของ ISO/IEC : 9001 
8. รักษาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

การว ัดผล : ว ัดผลการดำเน ินงานแบบร ้อยละสะสม โดยผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ (ผชช. ) และคณะทำงาน ISO 
ซึ่งจะต้องรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน และประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จในการทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติ
งานที่ได้จัดทำข้ึนและปรับปรุงเอกสารให้ครบถ้วนตาม

แผนที่กำหนด 
40      

ร้อยละความสำเร็จในการทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติ
งานที่ได้จัดทำข้ึนและปรับปรุงเอกสารให้ครบถ้วนตาม

แผนที่กำหนด 
 60     

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อขอการรับรอง
ระบบประกันคุณภาพ 

 80     

ร้อยละความสำเร็จของการได้รับการรับรองระบบ 
ประกันคุณภาพของ ISO/IEC : 9001 

  100    

ร้อยละความสำเร็จของการรักษาระบบประกัน 
คุณภาพของ ISO/IEC : 9001 อย่างต่อเนื่อง 

    100 100 
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แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จในการทด
ลองใช้ข้ันตอนการ 

ปฏิบัติงานท่ีได้จัดทำข้ึน 
และปรับปรุงเอกสารให้ 

ครบถ้วนตามแผนท่ีกำหนด 
(ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 70) 

0 0 0 0 0 10 10 10 10 50 50 70 

ผชช. 
 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 70) 

0 0 0 0 0 10 10 10 10 50 50 70 

หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จในการทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้นและปรับปรุงเอกสารให้ครบถว้น
ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 80) ของการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด (ในหมวด Leadership, Core 
Process) และทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร (คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนการ
ดำเนินงานทั้งหมด) 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ไม่มีการดำเนินงาน 

 เดือนมกราคม 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานในเดือนนี้ 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานในเดือนนี้ 
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 เดือนมีนาคม 2564 
 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด (ในหมวด Leadership) 

 เดือนเมษายน 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
 เดือนสิงหาคม 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

 เดือนกันยายน 2564 
 ไม่มีการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
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ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ISO/IEC : 27001 เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
มาตรฐานนี้เป็นต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ 
ซึ่งจะให้การรับรองว่าองค์กรได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญา
อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ 

 การขอการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 27001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศโดยผู้บริหาร 

 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการและเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 

 4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC : 27001 

 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด 

 6. ทดลองใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 

 7. การประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 

  8. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 

 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั ่นใจว่ามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศเป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

 10. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ และมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 

 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 

 13. ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศของ  ISO/IEC : 
27001 
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 14. รักษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 ความสำเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) หมายถึง การ
เนินการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศได้ครบทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และได้รับการรับรอง
จาก ISO/IEC : 27001 

สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2563 ดังนี้ 

ขั้นของความสำเร็จ 
(แบบสะสม) 

การดำเนินการ 

ร้อยละ 10 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 27001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 40 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศโดยผู้บริหาร 
ร้อยละ 80 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการและเฝ้าระวังมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
ร้อยละ 100 กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้

องตามมาตรฐาน ISO/IEC : 27001 

การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานแบบร้อยละสะสม โดยรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความสำเร็จของการขอรับรองมาตรฐาน 
ความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

(ร้อยละ 80) 
80 80 80 80 80 80 

- ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 27001 และข้อกำหนด
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ให้ความเห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศโดยผู้บริหาร 
- แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการและเฝ้าระวัง 
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 

80      
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ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
- กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำมาตรฐาน
ความปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ISO/IEC : 27001 
- ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทดลองใช้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 80     

- ประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
พร้อมทั้งตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศเป็นไปตาม
ข้อกำหนด และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน 

 80     

- ประชุมทบทวนการบริหารงานมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
- เตรียมขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ 

 80     

- ได้รับการประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยสารสนเทศของ ISO/IEC : 27001 

  80    

- รักษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

  80 80 80 80 
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แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของ
การขอรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัสารสนเทศ  

(ISO/IEC : 27001) 
(ร้อยละ 80) 

0 0 10 10 10 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 25 25 25 25 60 60 80 

กยผ. 
 

แผน 
 (ร้อยละ 80) 

0 0 10 10 10 40 40 40 60 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 25 25 25 25 60 60 80 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 27001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เดือนมกราคม 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 27001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุง
ระบบ และอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ปส. เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC : 27001
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 27001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุง
ระบบ และอุปกรณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ปส. เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC : 27001 

 เดือนมีนาคม 2564 
 ศึกษาข้อกำหนด ISO/IEC : 27001 และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง และทบทวนนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
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 เดือนเมษายน 2564 
 ทบทวนนโยบายความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 
 จัดทำคำของบประมาณโครงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เดือนพฤษภาคม 2564 
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ปส. ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 
  จัดทำคำของบประมาณโครงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เดือนมิถุนายน 2564 
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ปส. ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 
 จัดทำคำของบประมาณโครงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เดือนกรกฎาคม 2564 
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ปส. ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ปส. โดยการจัดหาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ปส. ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 อาทิ การติดตั ้งและใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) เป็นต้น  
 
 เดือนกันยายน 2564 
  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ปส. ให้สอดคล้องตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 อาทิ การติดตั ้งและใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 

อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) เป็นต้น  

 



 

427 
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ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ือการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ือการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแล
ทางนิวเคลียร์ ทั้งในส่วนบุคลากร ปส. และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 1.การจัดการข้อมูลบุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 

   1.1แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ได้แก่ 

   - การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคน ตำแหน่งงาน และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านบุคลากรการกำกับ
ดูแลความปลอดภัย 

   - วางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง SARCoN 

   - การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง 

   1.2การพัฒนาบุคลากรปส.ด้วยหลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. 

   1.3การจัดประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดความคาดหวัง/ความต้องการในการ
รับการพัฒนาสมรรถนะ  

 2.การพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 
  2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 
  2.2 การพิจารณาและกำหนดหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากร ปส. ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ปส. (Qualification staffs/ระบบการประเมิน) 
   - ฝึกอบรมตาม Individual training need/ระบบการประเมิน 
   - การพัฒนาหลักสูตร Leadership 
  2.3 การพิจารณาและกำหนดหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากรภายนอก (ระบบการ
ประเมิน/ฐานข้อมูลบุคลากร) 
  2.4 การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดตั้งศูนย์ฯ  รวมทั้งพัฒนาช่อง
ทางการถ่ายทอดความรู้ อาท ิการฝึกอบรม หลักสูตรออนไลน์ E-learning 
  2.5 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ขององค์กร 
 3. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์  อาทิ แสดงประวัติการดำเนินงานด้านการ
กำกับดูแลความปลอดภัยของ ปส. Hall of frame 



 

429 
 

 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
สูตรการคำนวณ : 
 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2563 ดังนี้ 

ขั้นของความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 20 ศึกษาและทบทวนข้อมูลด้านการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง 

SARCoN และการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) และแผนสืบทอด
ตำแหน่ง 

ร้อยละ 40 การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคน ตำแหน่งงาน และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านบุคลากร         
การกำกับดูแลความปลอดภัย 

ร้อยละ 60 การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง 
SARCoN และการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) และแผนสืบทอด
ตำแหน่ง 

ร้อยละ 80 - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ที่ได้รับการเห็นชอบ
จาก ลปส. 
- พัฒนาระบบจัดการความรู้ขององค์กร 

ร้อยละ 100 นำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ไปสู่การปฏิบัติ และจัดประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียและกำหนดความคาดหวัง/ความต้องการในการรับการพัฒนาสมรรถนะ 

การวัดผล : วัดผลการดำเนินงานแบบร้อยละสะสม โดยรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
การจัดการข้อมูลบุคลากรด้านการกำกับ 

ดูแลทางนิวเคลียร์ 
80      

พัฒนาระบบจัดการความรู้ขององค์กร 80 80     
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับ 

ดูแลทางนิวเคลียร์ 
 80 80    

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ถาวรด้านการกำกับ 
ดูแลทางนิวเคลียร์ 

  80 80 80 80 
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แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 
63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 64) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 64) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ร้อยละความสำเร็จในการจัด 
ตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อ 
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 

(ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

สลก. 
 

แผน  
(ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์  และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ที่ได้รับการเห็นชอบจาก ลปส. รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ
องค์กร 
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ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ปส. 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 1. ผู ้รับบริการ หมายถึง ผู ้ที ่ขอรับบริการตามภารกิจหลักของสำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ  ซึ่ง
ประกอบด้วยงานบริการ ดังนี้ 

  1.1 งานบริการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้ง มีไว้ในครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซึ่ง
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 

  1.2 งานขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

  1.3 งานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 

  1.4 งานบริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีกับผู้ขอรับบริการ ณ ศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

 2. ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ดังนี้ 

  2.1 ประเภทงานบริการ 

  2.2 วันและเวลาเปิดให้บริการ 

  2.3 สถานที่ให้บริการ 

  2.4 ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ 

  2.5 สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ 

  2.6 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ  

 3. เกณฑ์การให้คะแนน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจของ ปส. ที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในการรับบริการตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป* 

 4. กพร.ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการสำรวจ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการ
สำรวจ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการต่อ ลปส. เป็นประจำทุกเดือน  

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนผู้รับบริกำรท่ีพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ ปส.

จ ำนวนผู้รับบริกำรตำมภำรกิจของ ปส.ท้ังหมดท่ีมำรับบริกำรในแต่ละเดือน
) x 100 
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การวัดผล : กอญ., กพม. และ ศปส. จัดเก็บข้อมูลโดยวัดผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าฐานที่ใช้ในการคำนวณ
แบบสะสม และประมวลผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส หลังจากนั้น กพร. จึงนำข้อมูลจากทั้ง 3 หน่วยงานมา
ประมวลผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาสอีกครั้ง 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวชี้วัด / หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของ ปส. (กอญ. กพม. และ ศปส.) 

- 80 82 84 86 88 

2. ร้อยละความสำเร็จของจัดทำรายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ปส. (กพร.) 

- 100 100 100 100 100 

แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้
รับบริการที่มีต่อการให้ 

บริการของ ปส. 
(ร้อยละ 80) 

- - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

รวมผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 0 0 0 0 0 45.45 0 0 86.05 0 0 100 

กอญ. 
 

แผน  
(ร้อยละ 80) 

- - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 100) 

0 0 0 0 0 45.45 0 0 86.05 0 0 100 
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หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กพม. 
 

แผน 
(ร้อยละ 80) 

- - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 100) 

0 0 0 0 0 75 75 95 93.50 88.86 0 100 

ปสภ. 

แผน.  
(ร้อยละ 80) 

- - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 100) 

0 0 26.32 0 0 66.67 0 55.60 6.67 0 0 100 

ร้อยละความสำเร็จของจัด
ทำรายงานผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจผู้รับบริการ 
และข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการให ้

บริการของ ปส.  
(ร้อยละ 100) 

- - 100 - - 100 - - 100 - - 100 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 100) 

0 0 0 0 0 50 0 0 100 0 0 100 

กพร. 

แผน 
(ร้อยละ 100) 

- - 100 - - 100 - - 100 - - 100 

ผลการดำเนินง
าน 

(ร้อยละ 100) 
0 0 0 0 0 50 0 0 100 0 0 100 
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ผลการดำเนินงาน : 

 1. กอญ.  

หลักสูตร/โครงการ 

วันที่ / 
ช่วงเวลาที่มีการ
สำรวจความพึง

พอใจ 

จำนวนผู้ที่มี
ความพึงพอใ

จ (คน) 

จำนวนผู้รับ
บริการ (คน) 

ร้อยละ 

รวม  389 389 100 
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 157 157 100 
1. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ต.ค. – ธ.ค. 2563 63 63 100 
2. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 86 86 100 
3. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 5 5 100 
4. ผู้รับบริการงานรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

3 3 100 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 196 196 100 
1. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ม.ค. – มี.ค. 

2564 
95 95 100 

2. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 88 88 100 
3. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 3 3 100 
4. ผู้รับบริการงานรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

10 10 100 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 36 36 100 
1. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี เม.ย. – มิ.ย. 

2564 
14 14 100 

2. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 21 21 100 
3. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 1 1 100 
4. ผู้รับบริการงานรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

0 0 0 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 0 0 0 
1. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ก.ค. – ก.ย. 

2564 
0 0 0 

2. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 0 0 0 
3. ผู้รับบริการงานออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ 0 0 0 
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หลักสูตร/โครงการ 

วันที่ / 
ช่วงเวลาที่มีการ
สำรวจความพึง

พอใจ 

จำนวนผู้ที่มี
ความพึงพอใ

จ (คน) 

จำนวนผู้รับ
บริการ (คน) 

ร้อยละ 

รวม  389 389 100 
4. ผู้รับบริการงานรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

0 0 0 

 2. กพม. 

หลักสูตร/โครงการ 

วันที่ / 
ช่วงเวลาที่มีการ
สำรวจความพึง

พอใจ 

จำนวนผู้ที่มี
ความพึงพอใ

จ (คน) 

จำนวนผู้รับ
บริการ (คน) 

ร้อยละ 

รวม  94 94 100 
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 20 20 100 
1. ผู้รับบริการงานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัด
รังสี 

ต.ค. – ธ.ค. 2563 20 20 100 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 30 30 100 
1. ผู้รับบริการงานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัด
รังสี 

ม.ค. – มี.ค. 
2564 

30 30 100 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 40 40 100 
1. ผู้รับบริการงานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัด
รังสี 

เม.ย. – มิ.ย. 
2564 

40 40 100 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 4 4 100 
1. ผู้รับบริการงานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัด
รังสี 

ก.ค. – ก.ย. 
2564 

4 4 100 
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 3. ศปส. 

หลักสูตร/โครงการ 

วันที่ / 
ช่วงเวลาที่มีการ
สำรวจความพึง

พอใจ 

จำนวนผู้ที่
มีความพึง
พอใจ (คน) 

จำนวนผู้รับ
บริการ 
(คน) 

ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 15 20 75 
กรุณารายงานผลการดำเนินงาน เช่น “สำรวจความพึง
พอใจผู้ใช้บริการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจำภูมิภาค” 

19 - 20 ต.ค. 63 15 20 75 

ตุลาคม 2563    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 31 ตุลาคม 
2563 

 

3 9 33.33 

พฤศจิกายน 2563    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์- 
ให้คำปรึกษาด้านการสอบข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
 

1 - 30 
พฤศจิกายน 

2563 
 

2 7 28.57 

ธันวาคม 2564     
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
 
 
 

1 - 31 ธันวาคม 
2563 

0 3 0 
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หลักสูตร/โครงการ 

วันที่ / 
ช่วงเวลาที่มีการ
สำรวจความพึง

พอใจ 

จำนวนผู้ที่
มีความพึง
พอใจ (คน) 

จำนวนผู้รับ
บริการ 
(คน) 

ร้อยละ 

มกราคม 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 31 มกราคม 
2564 

0 3 0 

กุมภาพันธ์ 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึง
ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

4 5 80 

มีนาคม 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึง
ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 10 มีนาคม 
2564 

1 1 100 
 

เมษายน 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์- 
ให้คำปรึกษาด้านการสอบข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
 
 

1 - 30 เมษายน 
2564 

0 5 0 
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หลักสูตร/โครงการ 

วันที่ / 
ช่วงเวลาที่มีการ
สำรวจความพึง

พอใจ 

จำนวนผู้ที่
มีความพึง
พอใจ (คน) 

จำนวนผู้รับ
บริการ 
(คน) 

ร้อยละ 

พฤษภาคม 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 31 
พฤษภาคม 2564 

1 7 14.29 

มิถุนายน 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 30 มิถุนายน 
2564 

0 3 0 

กรกฎาคม 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 31 กรกฎาคม 
2564 

0 3 0 

สิงหาคม 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
 
 

1 - 31 สิงหาคม 
2564 

0 1 0 
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หลักสูตร/โครงการ 

วันที่ / 
ช่วงเวลาที่มีการ
สำรวจความพึง

พอใจ 

จำนวนผู้ที่
มีความพึง
พอใจ (คน) 

จำนวนผู้รับ
บริการ 
(คน) 

ร้อยละ 

กันยายน 2564    
- ให้คำปรึกษาด้านการขอรับใบอนุญาตและใบแจ้งมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ 
- ให้คำปรึกษาด้านการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

1 - 30 กันยายน 
2564 

0 1 0 

 

 4. กพร. 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 อยู่ระหว่างรงบรวมข้อมูล 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 50 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 100 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดที่ 22 
 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 1. นวัตกรรมการให้บริการ หมายถึง การปรับปรุง/พัฒนาหรือออกแบบกระบวนการที่สรรค์สร้าง
ข้อเสนอ (Offering) ใหม ่ๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ และทำให้เกิดคุณค่า (Value) แก่ผู้รับบริการ
ของ ปส. ทั้งผู้รับบริการภายนอกและผู้รับบริการภายใน 

 2. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  คือ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 – 2565 

สูตรการคำนวณ : 

 กำหนดเป็นร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2563 ดังนี้ 

ขั้นของความสำเร็จ การดำเนินการ 
ร้อยละ 20 ศึกษาและสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่

มีต่อเทคโนโลยีการให้บริการของสำนักงาน 
ร้อยละ 40 วิเคราะห์ และทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการและนโยบายของรัฐบาล 
ร้อยละ 60 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติแล้วเสร็จ และ

นำเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาเห็นชอบ 
ร้อยละ 80 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติผ่านความเห็นชอบจาก

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และประกาศใช้ 
ร้อยละ 100 เผยแพร่แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติแก่บุคลากรทุกระดับ 

เพ่ือให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การวัดผล :  กยผ. (กทส.), คณะทำงานดิจิทัลของ ปส. ดำเนินการ และ กพร. สรุปรวบรวมรายงาน โดยรายงาน
ผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2568 : 
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ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

80 - 100 - 100  

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการให้ 
บริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน 

ปรมาณูเพ่ือสันติ 

 80 85 90 95 100 

 
แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความสำเร็จของการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลของสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

(ร้อยละ 80) 

0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 70) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70  

กพร. 

แผน. 
 (ร้อยละ 80) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ 70) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70  

ผลการดำเนินงาน : 

 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนมกราคม 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนมีนาคม 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนเมษายน 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนพฤษภาคม 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนมิถุนายน 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนกรกฎาคม 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนสิงหาคม 2564 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 เดือนกันยายน 2564 
 คณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. (พ.ศ. 2565 – 2568) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 
 - 2565 ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรียบร้อยแล้ว (https://www.oap.go.th/images/documents/it/form-it) 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  พ.ศ. 2566- 
2568 ซึ่งกำหนดการประชุมคณะทำงานดิจิทัลฯ ปลายเดือนกรกฎาคม 2564 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- เนื่องจากปัจจุบันมีการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับดิจิทัลหลายกระบวนงานทั้งกระบวนงานหลักและ

กระบวนงานสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 

จึงควรมีการรวบรวมแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานมาไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ พ.ศ. 2566 – 2568 เพ่ือให้เห็นภาพรวมทิศทางการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และง่ายต่อการ

นำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จึงควรทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2566 – 2568 ให้สอดคล้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกันกับทิศ

ทางการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ด้วย 

 -  การปฏิบัติราชการในยุค New Normal จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงาน
เพ่ือให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ดังนั้น ปส. ควรมีการ
เตรียมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้ง Up-skill และ Re-skill ด้านดิจิทัลบุคลากรของ ปส. ในทุกระดับเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ราชการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ที่ชัดเจน โดยในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ควรกำหนดทิศทาง แผนงาน/โครงการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กรด้วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของผู้รับบริการที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คำอธิบาย : 

 1. ผู ้รับบริการ หมายถึง บุคลากรจากสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ที่รับบริการต่างๆ ตามภารกิจหลักของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อาท ิ

  - งานบริการขอรับใบอนุญาต มีไว้ในครอบครอง ใช้ รวมทั้งนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
และเครื่องกำเนิดรังสี 

  - งานบริการรับรองและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

  - งานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 

 2. ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล มาตรฐานความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Safety culture) 

 3. ร้อยละของผู้รับบริการที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สามารถเก็บข้อมูลการตอบแบบสำรวจ/
แบบสอบถามจากผู้รับบริการของ ปส. ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จาก ปส. อาท ิ

  - การขอรับบริการ ณ จุด One Stop Service 

  - การเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จาก ปส. 

  - การจัดนิทรรศการต่าง ๆ 

  - การเยี่ยมชมภารกิจ ปส. 

  - การศึกษาความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที ่ปส. จัดเตรียมไว้ อาท ิเอกสารเผยแพร่เว็บไซส์ Mobile 
Application E-learning  

สูตรการคำนวณ : 

(
จ ำนวนของผู้รับบริกำรของ ปส.ท่ีมีควำมตระหนักในเร่ืองควำมปลอดภัยฯ

จ ำนวนของผู้รับบริกำรของ ปส.ท้ังหมดท่ีท ำแบบส ำรวจ
) x 100 

 

การวัดผล : เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน และประมวลผลการดำเนินงานทั้งหมดเม่ือสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
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แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 : 

ตัวช้ีวัด / หน่วยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ร้อยละของผู้รับบริการท่ีตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย 

(ร้อยละ 80) 
75 80 80 85 85 90 

กยผ. (ร้อยละ 80) 75 80 80 85 85 90 
 
แผนการดำเนนิงาน : 

หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละของผู้รับบริการ 
ที่ตระหนักในเรื่องความ 
ปลอดภัย (ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 
 

80 
 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 93.76) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.76 

กยผ. 

แผน  
(ร้อยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผลการดำเนินงาน  
(ร้อยละ 93.76) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.76 

หมายเหต ุ  :  ร ้อยละของผ ู ้ร ับบร ิการท ี ่ตระหน ักในเร ื ่องความปลอดภ ัย ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นการประเมินความตระหนักเบื้องต้นของผู้รับบริการที่มีต่อความปลอดภัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นต้นไป จะมีการออกแบบสอบถามที่เน้นการสำรวจความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการมากข้ึน 
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ผลการดำเนินงาน : 

หลักสูตร/โครงการ 
วันที่ / 

ช่วงเวลาที่มีการจัด
กิจกรรม 

จำนวนผู้ร่วมกิ
จกรรมที่ม ี
ทัศนคติท่ีดี 

(คน) 

จำนวนผู้ 
ตอบแบบ 

ประเมิน (คน) 
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1    
ไม่มผีลการดำเนินงาน     
มกราคม 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน .....    
กุมภาพันธ์ 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน .....    
มีนาคม 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน .....    
เมษายน 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน .....    
พฤษภาคม 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน .....    
มิถุนายน 2564 182 141 94.38 
การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ 
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2564 

22 - 23 มิ.ย. 64 
และ 1 ก.ค. 64 

86 56 94.64 

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่อ 
อายุใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2564 

24 - 25 มิ.ย. 64 
และ 2 ก.ค. 64 

96 85 94.12 

กรกฎาคม 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน 
 

.....    

สิงหาคม 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน .....    
กันยายน 2564    
ไม่มผีลการดำเนินงาน .....    
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ภาคผนวก ง  

รายจ่ายลงทุนทีไ่ม่สามารถเบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แต่มีการก่อหนี้ผกูพันและกันเงินเบิกจา่ยเหลื่อมปไีว้แล้ว   
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รายละเอียดรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีการก่อหนี้ผูกพันและกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว จำนวน 105 รายการ วงเงิน 68,276,690.50 บาท ดังนี้ 

 
ลำดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย 

(บาท) 
1 อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี สบค. 49,000,392 
2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ กพม. 649,704 
3 จ้างขนย้ายหัววัดรังสี 4 Pi จำนวน 1 งาน กพม. 100,100 
4 จ้างขนย้ายเครื่องอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์จำนวน 2 เครื่อง กพม. 345,943.84 
5 จ้างขนย้ายหัวรังสี จำนวน 1 งาน กพม. 399,645 
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กพม. 144,450 
7 จัดซื้อ Liquid Nirtogen จำนวน 800 กิโลกรัม กตส. 47,080 
8 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง SEM จำนวน 1 เครื่อง กพม. 112,350 
9 จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ กพม. 37,450 
10 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ กพม. 148,114.75 
11 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 

2 เครื่อง 
กตส. 16,000 

12 เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ สำหร ับงานประมวลผล แบบที ่  1     
พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด 

กตส. 25,800 

13 เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง กตส. 26,970 
14 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่

น้อยกว่า 12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
กตส. 19,260 

15 เก้าอ้ีสำนักงานจำนวน 20 ตัว สลก. 76,826 
16 ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด สลก. 266,900.80 
17 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 

10 เครื่อง 
กยผ. 300,000 
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ลำดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย 
(บาท) 

18 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 6 
เครื่อง 

กยผ. 132,000 

19 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานพร้อมโปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายจำนวน 3 ชุด 

กตส. 89,880 

20 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 5 ชุด กตส. 180,500 
21 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 

เครื่อง 
กตส. 36,000 

22 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 
1 จำนวน 2 เครื่อง 

กตส. 34,000 

23 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อม
ติดตั้งชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 1 ชุด 

กตส. 25,800 

24 ระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อม ูลการจ ัดการกาก
กัมมันตรังสีกับหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของ ปส. จำนวน 
1 ระบบ 

กอญ. 3,369,847.05 

25 ระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี จำนวน 1 ระบบ 

กอญ. 3,369,847.05 

26 ระบบการทำสำเนาข้อมูล (Data Replication) ของระบบ E-
License จำนวน 1 ระบบ 

กอญ. 113,420 

27 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
จำนวน 2 เครื่อง 

กอญ. 36,000 

28 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง 

กอญ. 20,000 

29 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้งชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 

กอญ. 70,000 

30 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จำนวน 2 เครื่อง 

สลก. 29,560 
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ลำดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย 
(บาท) 

31 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
จำนวน 3 เครื่อง 

สลก. 68,940 

32 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง 

สลก. 54,000 

33 ระบบค้นหาและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 ระบบ สลก. 128,400 
34 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด สลก. 105,200 
35 ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) จำนวน 1 ชุด กอญ. 277,258.40 
36 ฉากกั้นห้อง จำนวน 1 ชุด สลก. 12,740.36 
37 อุปกรณ์สำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด กยผ. 29,093.30 
38 ระบบถ่ายภาพในพ้ืนที่เข้าถึงยาก จำนวน 1 ชุด กตส. 70,620 
39 ปั๊มดูดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง กพม. 74,900 
40 หัววัดรังสีแบบ Thin Window Soft X-Ray จำนวน 1 หัว กพม. 200,000 
41 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คน  

ประจำเดือน ก.ย.64 
ส่วนกลาง 58,174 

42 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบจัดซื ้อจัดจ้างและ
บริหารงานพัสดุ ประจำปี 2564 

ส่วนกลาง 53,500 

43 จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LaserJet M1132 ส่วนกลาง 5,243 
44 ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 

ระบบ 
สลก. 200,000 

45 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 
6 เครื่อง 

กยผ. 165,636 

46 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ กตส. 37,215.40 
47 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ กตส. 11,831.05 
48 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 12 รายการ กตส. 26,520.04 
49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ กตส. 16,648.95 
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ลำดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย 
(บาท) 

50 จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์
และรังสี และระบบบูรณาการข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกผ่าน
ระบบ NSW จำนวน 1 ระบบ 

กอญ.  656,250 

51 จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์
และรังสี และระบบบูรณาการข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกผ่าน
ระบบ NSW จำนวน 1 ระบบ 

กอญ. 300,000 

52 จัดซื ้อ Simulated filter สำหรับปรับเทียบระบบวัดรังสี
แกมมา จำนวน 1 รายการ 

กพม. 192,600 

53 จ้างทำแท่นรองหัววัด ขนาด 5.5*12*3.5 นิ้ว กพม. 6,955 
54 จ้างผลิตวัสดุสื ่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน CTBTO ใน

รูปแบบเสื้อ และหน้ากากผ้า 3 ชั้น 
กพม. 50,300 

55 จ้างส่งหัววัดสำหรับดำเนินการสอบเทียบ จำนวน 2 งาน กพม. 160,346.26 
56 จ้างส่งหัววัดสำหรับดำเนินการสอบเทียบ จำนวน 1 งาน ส่วนกลาง 11,224.22 
57 จัดซื้อสารกัมมันตรังสีมาตรฐาน จำนวน 1 รายการ กพม. 143,380 
58 ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน จำนวน 24,750 บาท/คัน/เดือน 

สำหรับเดือน ก.ค.-ก.ย.64 
ส่วนกลาง 148,500 

59 จัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ 
Cisco Webex จำนวน 1 สิทธิ์ 

ส่วนกลาง 25,680 

60 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงาน ประจำปี 
2564 ประจำเดือน ก.ย.64 

ส่วนกลาง 187,000 

61 จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 8 รายการ ส่วนกลาง 79,820 
62 จ้างซ่อมหัววัดรังสีของระบบตรวจวัดสำหรับวิเคราะห์รังสี

แกมมาในอากาศจำนวน 1 งาน 
ส่วนกลาง 180,000 

63 จ้างผลิตสื ่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส.ในรูปแบบ
แบคครอปและโรลอัพจำนวน 1 งาน 

ปสภ. 162,640 

64 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 
เครื่อง 

กอญ. 39,870 
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ลำดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย 
(บาท) 

65 ชุดอุปกรณ์ต ิดตามการขนส่งว ัสด ุก ัมมันตร ังส ีประจำ
ยานพาหนะแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด 

กอญ. 81,812.20 

66 ระบบฐานข้อมูล T-QUATRO จำนวน 1 ระบบ กอญ. 303,880 
67 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด 

และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 
ชุด 

กอญ. 132,170 

68 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมติดตั้งชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน    
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด 

กอญ. 23,900 

69 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง 
พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 

ปสภ. 205,000 

70 เก้าอ้ีสำนักงานจำนวน 20 ตัว สลก. 81,106 
71 โต๊ะห้องประชุม จำนวน 11 ตัว สลก. 108,284 
72 เก้าอ้ีห้องประชุม จำนวน 30 ตัว สลก. 97,905 
73 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ,000 

บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
สลก. 41,944 

74 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ,000 
บีทียู จำนวน 7 เครื่อง 

สลก. 205,975 

75 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ,000 
บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 

สลก. 68,480 

76 พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง สลก. 26,964 
77 พัดลมโคจร ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง สลก. 12,840 
78 พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สลก. 5,350 
79 พัดลมไอเย็น จำนวน 6 เครื่อง สลก. 44,940 
80 ชุดลำโพงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด กอญ. 11,500 
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ลำดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย 
(บาท) 

81 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเชื้อเพลิงเบนซินพร้อมปรับปรุง
และติดตั้งบนรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ จำนวน  1 ระบบ 

กตส. 497,000 

82 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กพม. 203,100 
83 เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบหมุนเวียน จำนวน 1 เครื่อง กพม. 149,800 
84 เครื ่องกวนน้ำทะเล สำหรับน้ำทะเลประมาณ 20 ลิตร 

จำนวน 3 ชุด 
กพม. 78,966 

85 เครื ่องกวนน้ำทะเล สำหรับน้ำทะเลประมาณ 50 ลิตร 
จำนวน 2 ชุด 

กพม. 292,110 

86 เตาให้ความร้อนแบบหลุมพร้อมการปั่นกวน ขนาด 250 มล. 
จำนวน 3 ชุด 

กพม. 70,620 

87 เตาให้ความร้อนแบบหลุมพร้อมการปั่นกวน ขนาด 500 มล. 
จำนวน 3 ชุด 

กพม. 89,880 

88 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหน้าจอแสดงภาพ จำนวน 
1 ชุด 

กพม. 180,000 

89 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมติดตั้งชุด
โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จำนวน 50 เครื่อง 

กอญ. 1,200,000 

90 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อม
ติดตั้งชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 3 เครื่อง 

กอญ. 111,000 

91 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำปี 2564 ส่วนกลาง 34,667 
92 จ้างบร ิการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร ์ประจำ 

ประจำปี 2564 ประจำเดือน ก.ย.64 
ส่วนกลาง 13,589 

93 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2564 ประจำเดือน ก.ย.
64 

ส่วนกลาง 35,000 

94 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ อ.1 ชั้น 2 จำนวน 
1 งาน 

ส่วนกลาง 12,000 
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ลำดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณที่ขอกัน/ขยาย 
(บาท) 

95 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 13 เครื่อง สลก. 21,450 
96 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ ประจำปี 2564 ประจำเดือน ก.ย.64 
ส่วนกลาง 214,950 

97 จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำกลั่น Water Purification จำนวน 
1 รายการ 

กพม. 70,085 

98 เก้าอ้ีสำนักงานจำนวน 20 ตัว กตส. 96,300 
99 เครื่องสูบลมสำหรับทำสุญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง กพม. 19,000 
100 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ประจำปี 2564 
ส่วนกลาง 70,000 

101 จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ กตส. 5,300 
102 จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ กพม. 33,186.05 
103 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564 ส่วนกลาง 105,410.78 
104 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อย

กว่า65 นิ้ว พร้อมขาตั้งพ้ืนแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด 
กอญ. 31,000 

105 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จำนวน 
1 เครื่อง 

กพม. 25,900 

รวม 68,276,690.50 
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ภาคผนวก จ  

รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลการดำเนนิงานรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1. โครงการดำเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 1,428,000 บาท งบดำเนินงาน 1,428,000 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 853,567.43  บาท คิดเป็นร้อยละ 59.77 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.17 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

กิจกรรมที่ 1 การ
บริหารจัดการศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

20 
(4.89) 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การบริหาร
จัดการศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาค 
(ร้อยละ 80) 

1.1 จ้างเหมาบุคลากร 
(ระดับปริญญาตรี) 
1.2 จ้างเหมาพนักงาน
ทำความสะอาด 
1.3 ค่าไฟฟ้า ศปส. 
(ภาคตะวันออก) 
1.4 ค่าไปรษณยี ์

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ศปส.ดำเนินการ 
1. จ้างเหมาบุคลากร (ระดับปรญิญาตรี) เดือน
กันยายน 2564 จำนวน 3 คน  
2. จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด เดือน
กันยายน 2564 
3. ชำระค่าไฟฟ้า ศปส. (ภาคตะวนัออก) เดือน
กันยายน 2564 

4. ชำระค่าไปรษณีย์ เดือนกันยายน 2564 

579,000 - การเบิกจ่ายล่าช้า 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจรับพัสดุและ
การส่งเอกสารข้ามจังหวัด 

กิจกรรมที่ 1.1 จ้างเหมา
บุคลากร (ระดับปริญญา
ตรี) 

   ม.ค. - ก.ย. 
64 

จ้างเหมาบุคลากร (ระดับปริญญาตรี) เดือน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
ค่าลงทะเบียน หลักสตูร เทคนิคการจัดทำ TOR ที่
มีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 2 

405,000 - การเบิกจ่ายล่าช้า 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจรับพัสดุและ
การส่งเอกสารข้ามจังหวัด 

กิจกรรมที่ 1.2 จ้างเหมา
พนักงานทำความ
สะอาด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด เดือน
พฤศจิกายน - กันยายน 2564 
ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหา
แอนติเจนด้วย 

108,000 - การเบิกจ่ายล่าช้า 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจรับพัสดุและ
การส่งเอกสารข้ามจังหวัด 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

กิจกรรมที่ 1.3 ค่าไฟฟ้า 
ศปส. (ภาคตะวันออก) 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ค่าไฟฟ้า ศปส. (ภาคตะวันออก) เดือนตุลาคม - 
กันยายน 2564 

60,000  

กิจกรรมที่ 1.4 ค่า
ไปรษณีย ์

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ค่าไปรษณีย์ เดือนตุลาคม - กันยายน 2564 6,000 - การเบิกจ่ายล่าช้า 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการส่งเอกสารข้าม
จังหวัด 

กิจกรรมที่ 2 การกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจา
การใช้พลังงานปรมาณู
ในส่วนภมูิภาค 

25 
(0.48) 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การกำกับดูแล
ความปลอดภัย
จากการใช้
พลังงานปรมาณ ู
(ร้อยละ 80) 

2.1 การสร้างความรู้
ความเข้าใจในการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานปรมาณู
สำหรับผู้ประกอบการใน
ส่วนภูมภิาค 
2.2 เข้าร่วมและการ
ออกตรวจสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีและ
ติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบในภูมิภาค 
2.3 การจัดสอบ
เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีแบบ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ศปส. ดำเนินการ 
- มอบหมายนายบรรเจิด  อินแก้ว ศปส. 
ส่วนกลาง เดินทางไปราชการ ณ ศปส.ภาคใต้ 
ตั้งแต่วันท่ี 21 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 
(เบิกจ่ายรายเดือน) 
- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็น 
1. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access 
Point) แบบท่ี 1 จำนวน 4 ตัว สำหรับจัดสอบ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ในพื้นที่
ภูมิภาค  
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 เครื่อง 
พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการฯ และ
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั (อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดซื้อ) 

313,700 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ



 

458 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

E-online ในแต่ละ
ภูมิภาค 
2.4 การสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

กิจกรรมที่ 2.1 การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การกำกับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานปรมาณูสำหรับ
ผู้ประกอบการในส่วน
ภูมิภาค 

   ธ.ค. 63 - มี.ค. 
64 

- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 
เครื่อง พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 
และชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อ) 

60,000 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

กิจกรรมที่ 2.2 เข้าร่วม
และการออกตรวจสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีและ
ติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบในภูมิภาค 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ศปส. ภาคตะวันออกและ หศปส. เข้าร่วมประชุม คทง. 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบแสดงผลข้อมลู
สารเคมีที่มีความเสี่ยงและการเผชิญเหต ุในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวดัระยอง 
- ศปส. ภาคตะวันออก ดำเนินการเฝ้าระวังการ
ลักลอบนำเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และ
ติดตามตรวจวัดรังสีในพื้นที่ปลอดภัย (Safety 
Zone) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 (ยกเลิก) 

126,100 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ



 

459 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 26 มีนาคม 2564 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 30 เมษายน 2564 (ยกเลิก) 
-  ศปส. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เข้าตรวจ
พิสูจน์วัสดุกมัมันตรังสีที่บรรจุในกล่องไปรษณีย์
ต่างประเทศ ณ ด่านศลุกากรหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ตั้งแต่วันท่ี 21 – 22 เมษายน 2564 
- ศปส. ภาคใต้ ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทาง
รังสี ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม จังหวัด
สงขลา วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- นายบรรเจดิ  อนิแก้ว ศปส. ส่วนกลาง เดินทางไปราชการ 
ณ ศปส.ภาคใต ้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 30 กันยายน 
2564 (เบกิจ่ายรายเดือน) 
- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนนิการปรับแผนเปน็
จัดซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบ
ที่ 1 จำนวน 4 ตัว สำหรับจดัสอบเจา้หนา้ที่ความปลอดภัย
ทางรังสี (RSO) ในพื้นที่ภูมภิาค 

กิจกรรมที่ 2.3 การจัด
สอบเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีแบบ 
E-online ในแต่ละ
ภูมิภาค 

   มี.ค. 63 - 
มิ.ย. 64 

- ศปส. ภาคใต้ ดำเนินการจดัสอบเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีแบบ E-online ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ใน
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้สอบ 17 คน  

25,400 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ



 

460 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 
เครื่อง พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 
และชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อ) 

กิจกรรมที่ 2.4 การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

   พ.ค. 64 - ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 
เครื่อง พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ 
และชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อ) 

102,200 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

กิจกรรมที่ 3 การเฝ้า
ระวังภัยและเตรียม
ความพร้อมในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

20 
(5.42) 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การเฝา้ระวังภยั
ทางรังสี และ
เตรียมความ
พร้อมกรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังส ี
(ร้อยละ 80) 

3.1 การอบรมพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ การ
ตรวจจบั การลักลอบ และ
ตอบสนองดา้นความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีในลุ่มแม่น้ำโขง 
๓.๒ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางดา้น
วิเคราะห์กมัมันตรังสีใน
สิ่งแวดลอ้ม 

ก.พ. - ส.ค. 
64 

ศปส. ดำเนินการ 
- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดซื้ออุปกรณส์ำหรบัการระงับเหตุ
เบื้องต้นกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรังสี  

252,200  



 

461 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

๓.3 การตรวจวัด Does 
Rate และเก็บตัวอย่าง
ในสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 3.1 การ
อบรมพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ การ
ตรวจจับ การลักลอบ 
และตอบสนองด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีใน
ลุ่มแม่น้ำโขง 

   มี.ค. 64 - นายเกษม  ดีศรี ศปส. ส่วนกลาง เดินทางไป
ราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น 
- ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมหารือ
โครงการเตรยีมความพร้อม ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตามแนวชายแดน จังหวัด
นครพนม ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม จังหวัด
นครพนม วันท่ี 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 
ผู้เข้าร่วม 30 คน 
- ศปส. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เข้าร่วมฝึกอบรมเตรียม
ความพรอ้ม ด้านความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลยีร์ ตาม
แนวชายแดน จังหวดันครพนม ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ 
จังหวัดนครพนม วันที่ 24 - 26 พฤศจกิายน 2563 ผูเ้ข้าร่วม 
51 คน 

135,300  

กิจกรรมที่ 3.2 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านวิเคราะห์
กัมมันตรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

   ก.พ. 64 - ศปส. มีแผนดำเนินงานร่วมกับ กพม. โดย
ดำเนินการจัดประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวเิคราะห์กัมมันตรังสี
ในสิ่งแวดล้อม รูปแบบออนไลน์ (กำหนดจัด
กิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564) 

93,500  



 

462 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดซื้ออุปกรณส์ำหรบัการระงับเหตุ
เบื้องต้นกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรังส ี

กิจกรรมที่ 3.3 การ
ตรวจวัด Does Rate 
และเก็บตัวอย่างใน
สิ่งแวดล้อม 

   มิ.ย. 64 - 
ส.ค. 64 

- ศปส. ภาคเหนือ ตรวจวัด Dose Rate ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564  
- ศปส. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ตรวจวัด Dose Rate ณ 
จังหวัดขอนแกน่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 มนีาคม 2564 
- ศปส. ภาคใต้ ตรวจวัด Dose Rate ณ จังหวัด
สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 

23,400  

กิจกรรมที่ 4 การ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีในส่วนภมูิภาค 

25 
(3.44) 

ระดับ
ความสำเร็จใน
การเรยีนรู้และ
เข้าใจด้าน
นิวเคลียร์และ
รังส ี
(ร้อยละ 80) 

4.1 อบรมสร้างความรู้
สร้างความตระหนักด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ให้กับ
ผู้นำชุมชน และ
ประชาชน 
4.2 อบรมสร้างความรู้
สร้างความตระหนักด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ให้กับ
อาจารย์ นักเรยีน และ
นักศึกษา 
4.3 การเข้าร่วมกิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร ์

ธ.ค. 63 - ก.ย. 
64 

ศปส. ดำเนินการ 
- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดจ้างผลติสื่อประชาสัมพันธ์ตรา
สัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแบ็คดรอป (Backdrop) 
และโรลอัพ (Roll up) สำหรับการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ (อยูร่ะหว่างดำเนินการจดั
จ้าง) 

220,600 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ



 

463 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

4.4 การเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์

กิจกรรมที่ 4.1 อบรม
สร้างความรู้สร้างความ
ตระหนักด้านนิวเคลียร์
และรังสี ให้กับผู้นำ
ชุมชน และประชาชน 

   ม.ค. - ก.ค. 
64 

- ศปส. ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อม รมว.อว. ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม จังหวัดลำปาง 
ตั้งแต่วันท่ี 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วม 39 
คน 
- ศปส. ภาคเหนือ เข้าร่วมจดันิทรรศการ อววน. 
ขับเคลื่อนไทยลงสู่พื้นที่ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันท่ี 
11 - 14 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วม 400 คน 
- ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจดั
กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วม 35 คน 
- ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจดั
กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน” โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 
ผู้เข้าร่วม 59 คน 
- ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดกิจกรรม 
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน” โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จังหวัด
ขอนแก่น วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

67,200 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดจ้างผลติสื่อประชาสัมพันธ์ตรา
สัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแบ็คดรอป (Backdrop) 
และโรลอัพ (Roll up) สำหรับการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ (อยูร่ะหว่างดำเนินการจดั
จ้าง) 

กิจกรรมที่ 4.2 อบรม
สร้างความรู้สร้างความ
ตระหนักด้านนิวเคลียร์
และรังสี ให้กับอาจารย์ 
นักเรียน และนักศึกษา 

   ธ.ค. 63 - มิ.ย. 
64 

- ศปส. ภาคเหนือ ร่วมกับ กฝป. จัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ โรงเรยีนพระธาตุพิทยาคม 
จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันท่ี 22 - 26 ธันวาคม 2563 
- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดจ้างผลติสื่อประชาสัมพันธ์ตรา
สัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแบ็คดรอป (Backdrop) 
และโรลอัพ (Roll up) สำหรับการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ (อยูร่ะหว่างดำเนินการจดั
จ้าง) 

66,400 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

กิจกรรมที่ 4.3 การเข้า
ร่วมกิจกรรมคาราวาน
วิทยาศาสตร ์

   พ.ค. - ก.ค. 
64 

- ศปส. ภาคเหนือ เข้าร่วมจดักิจกรรม “คาราวาน
วิทยาศาสตร์” อพวช. ประจำปี 2564 ณ โรงเรียน
แม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วันท่ี 15 - 19 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 300 คน 
- ศปส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัด
กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์” อพวช. 
ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

77,000 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันท่ี 12 – 15 มกราคม 
2564 (ระงับเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
COVID-19) 
- ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดจ้างผลติสื่อประชาสัมพันธ์ตรา
สัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแบ็คดรอป (Backdrop) 
และโรลอัพ (Roll up) สำหรับการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ (อยูร่ะหว่างดำเนินการจดั
จ้าง) 

กิจกรรมที่ 4.4 การเข้า
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

   ส.ค. 64 - ศปส. ยกเลิกการจัดกจิกรรม และดำเนินการ
ปรับแผนเป็นจัดจ้างผลติสื่อประชาสัมพันธ์ตรา
สัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบแบ็คดรอป (Backdrop) 
และโรลอัพ (Roll up) สำหรับการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ (อยูร่ะหว่างดำเนินการจดั
จ้าง) 

10,000 - เจ้าหน้าท่ีประจำ ศปส. 
ส่วนกลางมีเพยีง 2 คน ทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

กิจกรรมที่ 5 การ
ติดตามและประเมินผล 

10 
(0) 

ร้อยละของ
เป้าหมาย
ประจักษ์ใน
บทบาทของ
สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ
(ร้อยละ 80) 

การประชุมสรุปผลการ
ดำเนินการของ 
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาคประจำป ี

ก.ย. 64 ศปส. จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติภูมภิาค เพื่อไปสูอ่งค์กรนำด้าน
การกำกับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และ
รังสี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ณ ปส. (รูปแบบออนไลน์) 
ในวันท่ี 14 กันยายน 2564 

62,500  



 

466 
 

2. โครงการการพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ (กอญ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 1,373,005 บาท งบดำเนินงาน 1,373,005 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 142,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.39 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วัดและเฝ้าระวัง
ปริมาณรังสีที่ให้กับ
ผู้ป่วยในทางการแพทย์ 

20 ร้อยละของผูเ้ข้า
อบรมมีเข้าใจ
วิธีการและ
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 
(ร้อยละ 80) 

ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีและ
ขั้นตอนการดำเนินการ 
และสามารถดำเนินการ
ได้ภายหลังการอบรม 

ธ.ค. 63 - 
ก.พ. 64 

 267,705  

กิจกรรมที่ 1.1 การ
อบรมและดูงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมของ
โรงพยาบาลสำหรับการ
เริ่มต้น CT Dose 
Registry ของประเทศ
ไทย 

    - ติดต่อ/ประสาน ในการจัดการอบรมและดูงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสำหรับการ
เริ่มต้น CT Dose Registry ของประเทศไทย  
- กำหนดการจัดการอบรม ดังน้ี  
  ครั้งที่ 1 วันท่ี 15 มกราคม 2564 
  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 29 มกราคม 2564 
  ครั้งท่ี 3 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 
  ครั้งท่ี 4 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 
  ครั้งท่ี 5 วันท่ี 12 มีนาคม 2564 

 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัส 
โคโรนา 2019  
จึงปรับรูปแบบ : 
- เป็นการจัดอบรมฯ ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
- มีค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ค่าตอบแทนวิทยากรใน
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ได้รับอนุมตัิจัดอบรม ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มกราคม 
2564 ณ อาคารศูนย์ความก้าวหนา้ทางวิชาการ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ได้รับอนุมตัิเปลีย่นแปลงรปูแบบการจัดอบรม 
ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 เป็นการบรรยายผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในสว่นของ
ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐในการจัดอบรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกการจัดการอบรม
และดูงานเพื่อเตรยีมความพร้อมของโรงพยาบาล
สำหรับการเริ่มต้น CT Dose Registry ของ
ประเทศไทย ครั้งท่ี 3 ถึงครั้งท่ี 5 
- จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล
สำหรับการเริ่มต้น CT Dose Registry ของ
ประเทศไทย ครั้งท่ี 1 (วันท่ี 15 มกราคม 2564)  
และ ครั้งท่ี 2 (วันท่ี 22 มกราคม 2564) เป็นการ
บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- จบการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1.1 

การจัดอบรมฯ ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

กิจกรรมที่ 1.2 การ
วางแผนการสำรวจ

    - ติดต่อ/ประสาน ในการจัดประชุมการวาง
แผนการสำรวจปริมาณรังสีจาก CT Simulation  

 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ปริมาณรังสีจาก CT 
Simulation 

- ได้รับอนุมตัิจัดประชุมฯ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 2564 ณ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- จบการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1.2 

ไวรัส 
โคโรนา 2019  
จึงปรับรูปแบบ : 
- เป็นการจัดประชุมฯ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(จำนวนคนส่วนน้อย) และ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(จำนวนคนส่วนใหญ่)  

กิจกรรมที่ 2 การ
ประชุมและการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผู้ประเมินและ
จัดทำร่างมาตรฐาน
ระบบ National 
QUATRO Audit 

80 ร้อยละของผูเ้ข้า
ประชุมมีความ
เข้าใจในการเพิ่ม
ศักยภาพผู้
ประเมินและ
จัดทำร่าง
มาตรฐานระบบ 
National 
QUATRO 
Audit 
(ร้อยละ 80) 

1. มีผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางรังสรีักษา
ที่เข้าร่วมโครงการผ่าน
การฝึกอบรมเป็นคณะ
ผู้ตรวจประเมณิคุณ
ภาพรังสรีักษาของ
ประเทศไทย 
2. มีร่างมาตรฐานระบบ 
National QUATRO 
Audit เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการตรวจ

ม.ค. 64 - 
ส.ค. 64 

 1,105,300  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาลทางรังสี
รักษา 

กิจกรรมที่ 2.1 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้ประเมิน 

    - ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทาง
การแพทย์ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 ซึ่งได้รับ
อนุมัติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- ขออนุมัติปรับแผนปฏบิัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบดำเนินงานโครงการพัฒนาการกำกับดูแล   
การใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาส
ที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับอนุมตัิ 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
- ขออนุมัติจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล Thai 
Quality Assurance Team for Radiation 
Oncology (T-QUATRO) จำนวน 1 ระบบ เมื่อ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564  
- ขออนุมัติจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล Thai 
Quality Assurance Team for Radiation 
Oncology (T-QUATRO) จำนวน 1 ระบบ เมื่อ

 ปรับกิจกรรมจาก “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้ประเมิน” 
เป็น “การจัดจ้างพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู Thai 
Quality Assurance 
Team for Radiation 
Oncology (T-QUATRO) 
จำนวน 1 ระบบ” 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันท่ี 5 
สิงหาคม 2564  
- การจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมลู T-QUATRO 
จำนวน 1 ระบบ อยู่ในข้ันตอนกระบวนการพัสด ุ
- ดำเนินการจดัจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล T-
QUATRO จำนวน 1 ระบบ เรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างการส่งมอบ 

กิจกรรมที่ 2.2 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้ประเมิน 

    - ขออนุมัติปรับแผนปฏบิัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบดำเนินงานโครงการพัฒนาการกำกับดูแล
การใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาส
ที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับอนุมตัิ 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีกำหนดการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประเมิน 
ตั้งแต่วันท่ี 28-29 สิงหาคม 2564 ณ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
- ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพผู้ประเมิน ตั้งแต่วันท่ี 25-26 กันยายน 
2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 เปลี่ยนกำหนดการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จาก 
“วันท่ี 28-29 สิงหาคม 
2564”  
เป็น “วันท่ี 25-26 
กันยายน 2564” 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
 
 



 

471 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

มหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
ซึ่งได้รับอนุมตัิ เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 
- ขอยกเลิกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้ประเมิน ตั้งแต่วันท่ี 25-26 กันยายน 
2564 เนื่องจากการอบรมดังกล่าวต้องใช้
ห้องปฏิบัติการภายในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล แต่
สถานการณ็การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ยังมีความรุนแรงของการแพร่
ระบาดอยูม่าก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่ง
ได้รับอนมุัติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564   
- ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 
เครื่อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับอนุมัต ิ
เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 เพื่อรองรับการใช้
ระบบฐานข้อมลู T-QUATRO  
- ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 7 
เครื่อง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับอนุมัต ิ
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 เพื่อรองรับการใช้
ระบบฐานข้อมลู T-QUATRO 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- การจัดซื้อคอมพิวเตอรืโนต๊บุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 
และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 7 เครื่อง อยู่ใน
ขั้นตอนกระบวนการพสัดุ  
- ดำเนินการจดัซื้อคอมพิวเตอรืโนต๊บุ๊ก จำนวน 1 
เครื่อง และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 7 เครื่อง 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบ 

กิจกรรมที่ 2.3 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์และจัดทำ
ร่างมาตรฐานระบบ 
National QUATRO 
Audit 

    - ติดต่อ/ประสาน เพื่อการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรฐาน
ระบบ National QUATRO Audit 
- กำหนดการจัดประชุม ระหว่างวันท่ี 20 - 22 
มกราคม 2564 
- ได้รับอนุมตัิจัดประชุม ตั้งแต่วันที่ 20-22 
มกราคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์
พอร์ต กรุงเทพฯ 
- ได้รับอนุมตัิให้ยกเลิกการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรฐาน
ระบบ National QUATRO Audit และมีหนังสือ/
บันทึกข้อความ ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมและ
วิทยากร เรื่อง แจ้งยกเลิกการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรฐาน

 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
จึงปรับรูปแบบ : 
- เป็นการจัดประชุมฯ ณ 
ปส. (จำนวนคนส่วนน้อย) 
และผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(จำนวนคนส่วนใหญ่) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ระบบ National QUATRO Audit เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
- ติดต่อ/ประสาน ในการจัดประชุม ยังไม่มี
กำหนดการจดัประชุม เนื่องจากผูเ้ข้าร่วมประชุม
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม เพราะจงัหวัดกำหนดให้
มีการกักตัว 14 วัน หลังเดินทางกลับจาก
กรุงเทพมหานคร 
- ติดต่อ/ประสาน เพื่อการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรฐาน
ระบบ National QUATRO Audit 
- ได้รับอนุมตัิจัดประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑๙-2๑ 
พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์
พอร์ต กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID – 19 จึงขออนุมัติเปลี่ยน
สถานท่ีจัดประชุม จาก “โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ” เป็น “ห้องประชุมชั้น ๒ 
อาคาร ๑๐ ปส.” และเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสร์่วมด้วย 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๙-2๑ พฤษภาคม 2564 
ณ อาคาร ๑๐ ปส. และประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
- จบการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2.3 
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3. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (กพม.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 7,242,150 บาท งบดำเนินงาน 1,439,050 บาท งบลงทุน 5,703,100 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 100,000 บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,503,598.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.99 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ x 90 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
วิเคราะห์และประเมิน
ปริมาณรังสีภาคพ้ืนดิน 

10 รายงานการ
วิเคราะห์และ
ประเมินปริมาณ
รังสีภาคพื้นดิน  
(1 ฉบับ) 

วิเคราะหจ์ำนวน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและ
อาหาร/จดัเก็บข้อมลู 

ต.ค. 63 –  
  ก.ย.64 

ผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนการดำเนิน
กิจกรรมที่ 1,2,3  

182,335 งบประมาณที่่ไม่ได้ใช้จะเป็น
การออกเก็บตัวอย่างอาหาร
และสิ่งแวดล้อม(ต่างจังหวัด) 
เนื่องจากสถาณการณ์โควิด-
19 
(ค่านำ้มันรถ) 

กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนา
เทคนิคการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

    ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ดำเนินการแผนการใช้จ่ายเงิน (กิจกรรมที่ 1)    
   - สรุปผลการขออนุมัติการจัดซือ้รายการวสัดุ
วิทยาศาสตร์ ให้กับ กตน.    

  

กิจกรรมที่ 1.2 การ
ประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อ
ประชาชน 

   ต.ค. 63 - 
   ก.ย. 64 

- ดำเนินการเคลียร์เอกสารสำคัญ เรื่องการยืมเงินจากฝ่าย
คลัง สำหรับจัดซื้อตัวอย่างอาหารจาก จังหวัดสงขลา และ
ได้รับใบสำคัญ เมื่อวันที่ 8  ก.ย.64 (= 6,000 บาท) 
- ดำเนินการตรวจรับพสัดุและไดเ้คลยีรเ์อกสาร  
 ใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว (= 300 บาท)  

 ไม่มีปัญหาในการขนส่ง
ตัวอย่างอาหารจาก
จังหวัด สงขลาไปยัง 
กทม (เดือน ส.ค.64) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

-รายงานผลการดำเนินกจิกรรม การขออนุมัติจดัซื้อ/ออก
เก็บตวัอยา่งสิ่งแวดล้อมและยกเลิกการเดินทางออก
ต่างจังหวัด นครราชสีมา, นครนายก (ไตรมาสที่ 4) ให้กับ 
กตน.   
- รายงานผลการวดัปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอยา่ง
สิ่งแวดลอ้มและอาหาร (เดือน ต.ค.63- ก.ย. 64) ให้กับ กตน.   

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19ไม่สะดวกในการ
จัดซ้ือนมจาก จ.ราชบุรี, 
จ.นครราชสีมา ไตรมาส 
4) 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจวัด
กัมมนัตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือขอการ
รับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

6 ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
เพื่อยื่นขอการ
รับรอง 
(ร้อยละ 80) 

พัฒนาบุคลากรและเพิม่
ประสิทธิภาพการทำงาน
ตามขอบข่าย 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดส่งใบมอบงาน (จ้างเหมาบุคลากร) และ  
  ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัตงิานตาม
ขอบเขต 
  งาน (TOR) เดือนกันยายน จำนวน 1 ฉบับ 
- จัดส่งใบมอบงาน (จ้างเหมาบุคลากร) และ  
  ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัตงิานตาม
ขอบเขต 
  งาน (TOR) เดือน สิงหาคม จำนวน 1 ฉบับ 
- จัดส่งใบมอบงาน (จ้างเหมาบุคลากร) และ  
  ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัตงิานตาม
ขอบเขต 
  งาน  (TOR) เดือน กรกฎาคม จำนวน 1 ฉบับ 
เป็นไปตามแผนการดำเนินกิจกรรม 

142,500  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 3 การเฝ้า
ระวังภัยทางรังสีใน
บรรยากาศ 

7 รายงานการ
วิเคราะห์
ปริมาณรังสีใน
บรรยากาศ 
(1 ฉบับ) 

วิเคราะหจ์ำนวน
ตัวอย่างฝุ่นและอากาศ 
จากสถานีเฝ้าระวังภัย
ทั่วประเทศ 

 พ.ย. 63 -     
ก.พ. 64 

เป็นไปตามแผนการดำเนินกิจกรรม 45,000  

กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาเทคนิคการ
ตรวจวัด
กัมมนัตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

7 เทคนิคท่ีไดร้ับ
การพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล  
(1 เทคนิค) 

เทคนิคการวิเคราะห์  
H-3/Sr-90 ในตัวอย่าง
ทางทะเล 

ต.ค. 63 - 
มิ.ย. 64 

- ขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมประต ู 170,000  

กิจกรรมที่ 5 การศึกษา
การสะสมและการ
เคลื่อนย้ายของสาร
กัมมนัตรังสีในสิ่งมชีีวิต 
และสิ่งแวดล้อม ใน
ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ 

10 สิ่งมีชีวิตที่นำมา
ศึกษา 
(3 ชนิด) 

กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งมีชีวิตและในระบบ
นิเวศท่ีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
อาศัยอยู่ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ขออนุมัติยกเลิกซื้อตัวอย่างหอยแมลงภู่ จ. 
สุราษฏร์ธาน ี
- ขออนุมัติยกเลิกซื้อตัวอย่างหอยแมลงภู่ จ. 
ชลบุร ี
- ขออนุมัติยกเลิกซื้อตัวอย่างหอยแมลงภู่ จ. 
สมุทรสงคราม 
- ขออนุมัติยกเลิกซื้อตัวอย่างหอยนางรม จ.ชลบุร ี
- ขออนุมัติยกเลิกซื้อตัวอย่างหอย จ.ระนอง 
- ขออนุมัติยกเลิกซื้อตัวอย่างหอยแครง จ.
สมุทรสงคราม  

93,012 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ
สนับสนุนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี (อว0506/764 ลว. 
16 ส.ค. 2564) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 6 การ
ประเมินปริมาณรังสี
และผลกระทบทางรังสี
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
ประชาชนไทย ด้วย
แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ 

7 รายงานปริมาณ
รังสีและ
ผลกระทบทาง
รังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและ
ประชาชนไทย  
(1 ฉบับ) 

ผลการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีใน
ระบบนิเวศทางทะเล
จากอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน และการ
ประเมินปริมาณรังสีที่
สิ่งมีชีวิตไดร้ับ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ขออนุมัติยกเลิกเดินทางเก็บตัวอย่าง น้ำและ
อาหารทะเล (ภาคใต้)  
- ขออนุมัติยกเลิกเดินทางเก็บตัวอย่าง น้ำและ
อาหารทะเล (ภาคตะวันออก)  
- ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
 
 

409,300 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ
สนับสนุนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี (อว0506/764 ลว. 
16 ส.ค. 2564) 

กิจกรรมที่ 7 การ
รวบรวมและพัฒนา
ฐานข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมและแผนที่
ระดับกัมมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 

10 ฐานข้อมูลและ
แผนที่ระดับรังสี
ของประเทศไทย  
(1 ระบบ) 

ฐานข้อมูลและแผนที่
ระดับรังสีในระบบนิเวศ
ทางทะเล 

ต.ค. 63 - 
มิ.ย. 64 

- ขออนุมัติจัดซื้อตัวอย่างอาหารทะเลจากประเทศ
ญี่ปุ่น  

19,200  

กิจกรรมที่ 8 การ
รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และจัดทำ
เกณฑ์มาตรฐานความ

8 รายงานสภาวะ
แวดล้อมทาง
รังสีของประเทศ
ไทย 
(1 ฉบับ) 

กัมมันตภาพรังสีใน
ระบบนิเวศทางทะเล 
และการประเมินปรมิาณ
รังสีที่สิ่งมีชีวิตได้รับ 

ม.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- จัดประชุม MOU ร่วมกับมหาวทิยาลัยบูรพา  
วันท่ี 17 ก.ย. 64 

6,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ปลอดภัยทางรังสีต่อ
สิ่งมชีีวิตและประชาชนไทย 
กิจกรรมที่ 9 การเข้า
ร่วมเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

7 ผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่นำเสนอใน
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
(1 เรือ่ง) 

บทความวิจัย/วิชาการ ม.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

- ดำเนินการเอกสาร เรื่องการยืมเงินจากฝ่ายคลัง
สำหรับค่าธรรมเนียมในการลงวารสารทางวิชาการ  

100,000 *ปรับแผนการ
ดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 10 การเข้า
ร่วมเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ 

7 ผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่นำเสนอใน
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
(2 เรือ่ง) 

บทความวิจัย/วิชาการ ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- ดำเนินการเอกสาร เรื่องการยืมเงินจากฝ่ายคลัง
สำหรับค่าธรรมเนียมในการลงวารสารทางวิชาการ 

39,600 *ปรับแผนการ
ดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 11 การ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน CTBT และ
ประยุกต์ใช้ข้อมลูจาก
ระบบเฝ้าตรวจระหว่าง
ประเทศ 

5 หน่วยงานที่นำ
ข้อมูลของสถานเีฝ้า
ตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสี และ
สถานีตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนของ
พิภพ ไปใช้ในงาน
ด้านต่างๆ  

การประชาสัมพันธ์
ภารกิจของ CTBTO 
และข้อมลูจากสถานี  
เฝ้าตรวจระหว่าง
ประเทศ เช่น RN65 
PS41 เป็นต้น 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

 111,120  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(1 หน่วยงาน) 
กิจกรรมที่ 11.1 การ
เดินทางติดต่อ 
ประสานงานกับสถานี
วัดความสั่นสะเทือนของ
พิภพ PS41 ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- อนุมัติยกเลิกการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด 
(จ.เชียงใหม่)  
- ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 2 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณโครงการ
สนับสนุนการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี (อว0506/764 ลว. 
16 ส.ค. 2564) 

กิจกรรมที่ 11.2 ค่า
จัดทำเอกสารและของที่
ระลึกเผยแพร่การ
ดำเนินงาน CTBTO ใน
ประเทศไทย 

   ม.ค. 64 – 
มี.ค. 64 

- ขออนุมัติจัดทำของที่ระลึกเผยแพร่การ
ดำเนินงาน CTBTO ในประเทศไทย  

  

กิจกรรมที่ 12 การ
ประเมินปริมาณรังสีใน
สาธารณชนและ
ผู้ปฏิบัติงานทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

8 จำนวน
ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์
ที่เข้ารับการ
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดปรมิาณ
รังสีของผู้ปฏิบตัิงานทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

ก.พ. 64 - 
ก.ค. 64 

จัดชื้อสารกัมมันตรังสีมาตรฐาน จำนวน 1 
รายการ 

162,240 *ปรับแผนการ
ดำเนินงาน 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(150 คน) 
กิจกรรมที่ 13 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

8 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การจัดซื้อ 
(ร้อยละ 70) 

พัฒนาศักยภาพการ
ตรวจวัดและประเมินค่า
ปริมาณรังสีจากภายใน
ร่างกายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 
64 

 58,743 *ปรับแผนการ
ดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 13.1 จัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี ค่าบำรุงรักษา 
ซ่อมแซมและปรับเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

   ธ.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

จัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน11 
รายการ 

58,743  

กิจกรรมที่ 13.2 
ทดสอบความชำนาญใน
การวิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการกับ
หน่วยงานอ่ืน ที่เป็นท่ี
ยอมรับ 

   เม.ย. 64 - 
มิ.ย. 64 

จัดจ้างทำแท่นรองหัววัดรังสี ขนาด 3.5*12*3.5 
นิ้ว จำนวน 1 รายการ  

  

กิจกรรมที่ 14 จัดหา
ครุภัณฑ์ 2 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ต.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

 5,703,100  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

1. ระบบวิเคราะห์รังสี
บีตา-แอลฟาแบบลคิวิด
ซินทิลเลชัน จำนวน 1 
ระบบ 

   ธ.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

เบิกเงินเรียบร้อยแล้ว 
 

5,500,000  

2. เครื่องเก็บตัวอย่าง
อากาศ จำนวน 3 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ทำหนังสือติดตามการส่งมอบ 
(กำหนดครบสัญญาส่งมอบสินค้า 30 มิย.64) 

203,100  

 

 

 

 

 

 

 



 

483 
 

4. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 10,219,400 บาท งบดำเนินงาน 1,190,000 บาท งบลงทุน 9,029,400 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 9,575,060.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.69 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
เตรียมความพร้อมใน
การระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

10 จำนวน (ร่าง) 
แผนฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังส ี
(1 แนวทาง) 

มีการขับเคลื่อนแผน
แม่บทในการเฝา้ระวัง 
เตรียมความพร้อม ระงับ 
และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 
2561 - 2565 ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ  

ธ.ค. 63 - ส.ค. 
64 

- ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างแผนฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสตีามข้อสังเกตุของ
คณะอนุกรรมการ ฯ 2,400 บาท 

34,900 ใช้งบประมาณจาก
โครงการพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ
เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 

กิจกรรมที่ 1.1 การ
ประชุมจัดทำแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี พ.ศ. .... (คน
ภายใน) 

   ธ.ค. 63 - ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนฯ  
5 มีนาคม 2564 12,200 บาท 

 ใช้งบประมาณจาก
โครงการพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ
เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.2  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
(จำนวน 3 ครั้ง)  (คน
ภายใน) 

   ก.พ. 64 - 
ส.ค. 64 

โปรดใส่รายละเอียด  โปรดใส่รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 2 การ
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

40 บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมี
ความรู้
ความสามารถใน
การระงับเหตุ
ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังส ี
(100 คน) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีเพิ่มขึ้น  

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 
64 

โปรดใส่รายละเอียด 687,700 ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากงบดำเนินงาน
เป็นงบลงทนุเพื่อจดัซื้อ
เครื่องผลติกระแสไฟฟ้าแบบ
เช้ือเพลิงเบนซนิพรอ้ม
ปรับปรุงและตดิตัง้บนรถ
ห้องปฏิบตัิการเคลื่อนที่
สำนกังานปรมาณเูพื่อสันติ 
ซึ่งมีค่าใช้จา่ยจำนวน 
๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเกา้
หมื่นเจด็พันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
เตรียมความพร้อม และ

   ธ.ค. 63 โปรดใส่รายละเอียด 141,200 โปรดใส่รายละเอียด 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี  (คน
ภายใน) 
กิจกรรมที่ 2.2 การ
ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
หรือจ.ชลบุรี หรือ  
จ.สมุทรปราการ  
(คนภายนอก) 

   มิ.ย. 64 -การฝึกอบรมการประเมินแผนฉุกเฉินและการ
รายงานเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยจะจัดฝึกอบรมฯ ท้ังหมด
จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ อาคาร ๑๐ ปส. 
โดยมีคา่ใช่จ่ายจำนวน ๙๑,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 546,500 
 

โปรดใส่รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 3 การ
เตรียมความพร้อมกรณี
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีกรณีนำเข้า-
ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี
ตามแนวชายแดน 

30 "มีรายงานการ
ประเมินความเสีย่ง
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลยีร์และรังสี  
หรือเหตุความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลยีร์ที่มี
ผลกระทบทางรังสี
รุนแรงต่อประชาชน
และสิ่งแวดลอ้ม 

"มีรายงานการประเมิน
ความเสีย่งเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี  
หรือเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่
มีผลกระทบทางรังสี
รุนแรงต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นภยั
คุกคามสำคัญต่อความ
มั่นคงของประเทศ 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมวันที่ 25 - 28 
เมษายน 2564 จำนวน 49,680 บาท 

183,600 โปรดใส่รายละเอียด 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

หรือเป็นภัยคกุคาม
สำคญัต่อความ
มั่นคงของประเทศ 
สำหรบัการนำเข้า-
ส่งออกวสัดุ
กัมมันตรังสตีาม
แนวชายแดน" 
(1 รายงาน) 

สำหรับการนำเข้า-
ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี
ตามแนวชายแดน 
"  

กิจกรรมที่ 4 การ
บริหารจัดการและ
ดำเนินงานโครงการเฝ้า
ระวังภัยและเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

20 ร้อยละ
ความสำเร็จขอ
การบริหาร
จัดการโครงการ
เฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความ
พร้อมฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์
และรังส ี
(ร้อยละ 80) 

การดำเนินงานโครงการ
เฝ้าระวังฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ธ.ค. 63 - ก.ย. 
64 

- จัดซื้อ liquid nitrogen จำนวน 500 กิโลกรัม
จำนวน 70,620 บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการ ร้านเหล็กรวมเศษ จังหวัด
ระยอง 1,680 บาท 
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับออกปฏบิัติงานกรณี
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางร่วมสังเกตการณ์ PTT จังหวัดระยอง 
2,020 บาท 
- ค่าเดินทางไปสำรวจรังสีเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิด 
จังหวัดสมุทรปราการ 1,225 บาท 
- ค่าเดินทางไปร่วมประชุม JUSTMAGTHAI 100 
บาท 

 283,800 โปรดใส่รายละเอียด 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ค่าเดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมเพื่อ
เตรียมพร้อมในการซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 1,340 บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัดเชียงใหม่ 7,160 
บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัดเพชรบุรี 
ประชุม 300 บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัดลพบุรี ประชุม 
4,340 บาท  
- ค่าเดินทางไปราชการในวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ณ บริษัท โฟรซ์ันส์ อีสเทิรน์ สตีล 
(ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบงึ จังหวัดชลบุรี 
6,485 บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวัดชลบุรี 2,380 
บาท 
- ค่าซ้อมบำรุงรถฉุกเฉินทางรังสี ทะเบียน ฮน 
๘๒๔๗ กรุงเทพมหานคร 7,910 บาท 
- ค่าจัดประชุม ปส. - สมช. วันท่ี 4 มีนาคม 2564 
จำนวน 700 บาท 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ค่าซ้อมบำรุงรถฉุกเฉินทางรังสี ทะเบียน ฮน 
๘๒๔๖ กรุงเทพมหานคร 10,400 บาท 
- ค่าเดินทางไปประชุม JUSTMAGTHAI 9-11 
มีนาคม 2564 จำนวน 300 บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการ บริษัท โอริกซ์ จำกัด วันที่ 
12 มีนาคม 2564 จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 680 
บาท 
- ค่าเดินทางไปราชการ โรงพยาบาลสริิกิติ์ จำกัด 
วันท่ี 4 -5  เมษายน 2564 จ.ชลบุรี 5,860 บาท 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารร่างแผนฉุกเฉนิทางนิวเคลียร์
และรังสี จำนวน 33 เล่ม พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จำนวน 7,340 บาท 
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ 
รายการ จำนวน 53,500 บาท 
- ค่าประกันรถห้องปฏิบตัิการเคลือ่นที่ ปส. 
จำนวน 130,038 บาท 
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ 
รายการ จำนวน 24,717 บาท 
- ค่าประกันรถปฏบิัติการฉุกเฉินจำนวน ๒ คัน 
ปส. จำนวน 28,044.70 บาท 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ค่าจัดประชุม ปส.  วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 
จำนวน 2,850 บาท 
- ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน 
84,352.38 บาท 
- ค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ๑ รายการ จำนวน 5,300 
บาท 
- จัดซื้อลิควิดไนโตรเจน  (ก.ค.) จำนวน 47,080 
บาท 
- จัดซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์จำนวน ๔ รายการ 
จำนวน 47,229.80 บาท 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน 
16,648.95 บาท 

กิจกรรมที่ 5 จัดหา
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

 9,029,400  

1. ระบบตรวจสอบทาง
รังสีกรณีฉุกเฉินทางรังสี 
จำนวน 1 ตัว 

   ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

ดำเนินการจัดซื้อระบบตรวจสอบทางรังสีกรณี
ฉุกเฉินทางรังสี จำนวน 1 ตัว 

9,029,400  
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5. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 680,000 บาท งบดำเนินงาน 680,000 บาท ปรับแผน 438,246 บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 481,152.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.76                  350,942 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.08 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1  
การทบทวนแผนการ
ดำเนินงานของ ปส. 
พ.ศ. 2566 - 2570 

30 จำนวนรายงาน
ผลการประชุมฯ 
(1 ฉบับ) 

มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์/แนวทางการ
ดำเนินงาน และตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัตริาชการของ 
ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) 

พฤษภาคม - 
กรกฎาคม 

2564 

 261,375  

กิจกรรมที่ 1.1 การประชุม
รับฟังความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์  กล
ยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน 
และตวัช้ีวัด 

   20 พฤษภาคม 
2564 

- จัดการประชุมรับฟังความคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการ
ดำเนินงาน และตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ห้อง
ประชุมใหญ่ วันที่ 20 พ.ค. 64 เวลา 09.30 น. 

9,500  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.2 การประชุม
รับฟังความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
แผนการดำเนินงาน/โครงการ
รายยุทธศาสตร ์จำนวน 4 
ครั้ง 

   มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

2564 

- การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน/โครงการราย
ยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์  

16,275  

กิจกรรมที่ 1.3 การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ปส. ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

   ส.ค. – ก.ย. 
2564 

- จัดประชุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
จำนวน 5 ครั้ง (30 ก.ค. ส.ค. 20 ก.ย. 1 ต.ค. 64) 

235,600  

กิจกรรมที่ 1.3.1 การ
ประชุมจัดทำแผนงาน/
โครงการตาม (ร่าง) 

     17,400  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

แผนปฏิบัตริาชการ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) จำนวน 4 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 1.3.2 การประชุม
เรยีงลำดบัความสำคญัของ
แผนงาน/โครงการตาม (รา่ง) 
แผนปฏิบตัริาชการ ปส. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
จำนวน 1 ครั้ง 

    -  ประชุมการนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 4 ต.ค. 13.30 น. 
ห้องประชุมใหญ ่

6,200  

กิจกรรมที่ 1.3.3 การ
ประชุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 
(2560 - 2569) จำนวน 
4 ครั้ง 

     24,800  

กิจกรรมที่ 1.3.4 
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบ

     187,200  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู ติดตั้งห้อง 
กนผ. 4 เครื่อง และห้อง 
ผกยผ. 2 เครื่อง 
กิจกรรมที่ 2 
การประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสนับสนนุ
การกำกับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
(ติดตามผลการ
ดำเนินงานไตรมาสที่ 
4) 

10 จำนวนรายงาน
ผลการประชุมฯ 
(1 ฉบับ) 

การติดตามและ
ประเมินผล ผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ และ
การจัดทำตัวช้ีวัดใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ก.ค.- ส.ค. 
2564 

- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลและทาง
นิวเคลียร์และรังสี ครั้งท่ี 4/2564  

4,650  

กิจกรรมที่ 3 การ
ประชุมคณะทำงาน
เร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 1. จำนวน
รายงานการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวนและ
จัดทำแผนการ

การติดตามและ
ประเมินผล ผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่กหนดไว้ และการ
จัดทำตัวช้ีวัดให้มี
ประสิทธิภาพ 

มี.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

 6,975  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ดำเนินงานของ 
ปส.  
2. จำนวน
รายงานผลการ
ดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผน
ที่กำหนดไว้ และ
การจัดทำ
ตัวช้ีวัดให้มี
ประสิทธิภาพ 
(1 ฉบับ) 

กิจกรรมที่ 3.1 การ
ประชุมคณะทำงาน
เร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2564 (ติดตามผล
การดำเนินงานไตรมาสที่ 
3) 

   ก.ค.- ส.ค. 
2564 

- จัดประชุมคณะทางานเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 
3/2564 รอบท่ี 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 
13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 
อาคาร 1 ปส. 

  

กิจกรรมที่ 4 การ
เตรียมความพร้อมใน

30 จำนวนรายงาน
ผลการประชุม

ข้อเสนอแนะและคำ
ช้ีแจงในการจัดทำ

มิ.ย. 64 - ก.ย. 
64 

โปรดใส่รายละเอียด 19,375  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

การชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

เตรียมความ
พร้อมในการ
จัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 
2564 
(1 ฉบับ) 

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 4.1 การ
ประชุมเตรียมความ
พร้อมในการช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายขั้น
กรรมาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ก.ค.- ส.ค. 
2564 

- จัดประชุมช้ีแจงกับคณะกรรมาธกิารวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันท่ี 10 ก.ค.64 
เวลา 09.00-22.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ปส. 
อาคาร 1 /งบประมาณส่วนกลาง ปส. (5,760 
บาท) 
- จัดประชุมราชการเรื่อง ประชุมการเตรียมความ
พร้อมในการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ันกรรมาธิการ กับ
หน่วยงานภายใน ปส.(945 บาท) 
- ประชุมราชการ เรื่อง จัดประชุมช้ีแจงกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (7,750 บาท) 
- จัดประชุมช้ีแจงต่อคณะกรรมาธกิารวิสามญั
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 
วันท่ี 22 ก.ค.64 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง
ประชุมใหญ่ ปส. 
- จัดประชุมและขอเชิญเข้าร่วมประชุมช้ีแจงต่อ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเช่ือมโยง
งบประมาณกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
วุฒิสภา วันที 29 ก.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 
น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร 1 ปส. 

กิจกรรมที่ 4.2 การการ
ประชุมแนวทางการ
ติดตามและจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และเตรียม
ความพร้อมการขอ

   ก.ย. 2564 - ประชุมการเตรียมความพร้อมจดัทำแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
เตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 
2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ช้ัน 2 อาคาร 1 ปส. และแบบออนไลน์ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานภายใน ปส. 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

งบประมาณปี พ.ศ. 
2566 

สามารถจัดทำปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กิจกรรมที่ 4.3 การ
ประชุมผูต้รวจราชการ
กระทรวง อว.  

   มิ.ย. 2564 - จัดการประชุมตรวจราชการดำเนินงานของ ปส. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันท่ี 17 มิ.ย.64 
เวลา 09.30-16.30 น. ห้องประชุม 103 อาคาร 4 
ปส. 

  

กิจกรรมที่ 5 
การบริหารจัดการและ
ดำเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่การปฏิบัติ 

20 ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การบริหาร
จัดการและ
ดำเนินโครงการ 
(ร้อยละ 90) 

การดำเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มิ.ย. – ก.ย. 
2564 

- จัดซื้อ Monitor (2,800 บาท) 
- จัดซื้อ Battery (940 บาท) 
- จัดซื่อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ (96,540 
บาท) 
- เครื่องเจาะกระดาษ (3,980 บาท) 
- ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (12,205 บาท) 
- ขออนุมิตจ้างถ่ายเอกสาร (3,637.50 บาท) 

145,817  
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6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย (กยผ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 1,579,185 บาท งบดำเนินงาน 1,140,785 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 987,536.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.83 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
ดำเนินการตาม
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์
และรังส ี
: การประชุมเครือข่าย
หน่วยงาน
ภายในประเทศเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและพัฒนา
แนวทางการ
ประสานงานตาม
สนธิสัญญา อนุสญัญา 
และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

20 
 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การดำเนินการ
ตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลยีร์
และรังส ี
(ร้อยละ 90) 

ประเทศไทยสามารถ
ดำเนินการตาม
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์
และรังสีได้อย่าง
ครบถ้วน  

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

(ร้อยละ ๕) 
 
- การประชุมหารือการปรับปรุงรายชื่อผู้
ประสานงานทางวิชาการกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ ของ ปส. เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้
ประสานงานทางวิชาการให้เป็นปจัจุบันและ
เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบภายใน
หน่วยงาน ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2563  
ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยมี ลปส. เป็นประธาน 
และมผีู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน 
 
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของไทย
ในกรอบ IAEA และ CTBTO                       
ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 

25,840  



 

499 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยมี ลปส. เป็นประธานและ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาความร่วมมือเชิง
วิชาการระหว่าง
ประเทศไทยกับ IAEA 

30 
(0) 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือเชิง

การดำเนินงานภายใต้
ความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระหว่างประเทศไทยกับ
ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

ต.ค. 63 - 
เม.ย. 64 

(ร้อยละ 70) 499,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

วิชาการระหว่าง
ประเทศไทยกับ 
IAEA 
(ร้อยละ 90) 

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กิจกรรมที่ 2.1 การ
ประชุม/สัมมนาเพื่อ
พัฒนาร่างข้อเสนอ
โครงการความร่วมมือ
เชิงวิชาการระหว่าง
ประเทศไทยกับ IAEA 

   ต.ค. 63 - ธ.ค. 
63 

(ร้อยละ ๐)   

กิจกรรมที่ 2.2 การ
ประชุม RCA NR/NLO 

   เม.ย. 64 (ร้อยละ 7๐) 
 
การประชุม NRM ครั้งท่ี 43 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันท่ี 27 – 29 เมษายน 2564 ณ 
ห้องประชุม 103 ปส. 
 
การประชุมคณะทำงานเตรยีมการเป็นประธาน
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมภิาค
สำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝกึอบรมในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภมูิภาค

 โปรดใส่รายละเอียด 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

เอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี ๒/2564 ในวันพุธที่ 21 
เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. 
การประชุมคณะทำงานเตรยีมการเป็นประธาน
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมภิาค
สำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝกึอบรมในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภมูิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัศุกร์ที่ 19 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ช้ัน 
1 ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน 

กิจกรรมที่ 3 การ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
บทบาทของเครือข่าย 
ASEANTOM 
: การประชุม/ฝึกอบรม
ระหว่างประเทศ ภายใต้
กรอบ ASEANTOM 

10 
(0) 

จำนวนเรื่องที่
ได้รับการพัฒนา
หรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความ
ร่วมมือกับ
ภายใต้กรอบ 
ASEANTOM 
(1 เรื่อง) 

ประเทศไทยมีบทบาท
สำคัญในการผลักดัน
และพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี
ภายใต้เครือข่าย 
ASEANTOM   

ก.ค. 64 - ก.ย. 
64 

(2 เรื่อง) 
การประชุมประจำปี ครั้งที่ 7 ของเครือข่าย
ASEANTOM ตั้งแต่วันท่ี 24 – 25 พฤศจิกายน 
2563 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ช้ัน 2  
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน 
 
การประชุมประจำปี ครั้งที่ 8 ของเครือข่าย 
ASEAMTOM ตั้งแต่วันท่ี 5 – 9 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องประชุม 103 ช้ัน 1 อาคาร 4 ปส. โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน 

71,200 
 
 
 
 
 
 

8,525 

 



 

502 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายและ
หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 
: การประชุม/ฝึกอบรม
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

30 
(0) 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายและ
หน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลยีร์
และรังส ี
(ร้อยละ 90) 

ประเทศไทยมีความ
ร่วมมือกับเครือข่ายและ
หน่วยงานระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่เป็นรูปธรรม
  

มี.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

(ร้อยละ 90) 
 
การฝึกอบรมออนไลนห์ลักสูตร Train the 
Trainer Programme ซึ่งจัดโดย ปส. ร่วมกับ 
World Institute for Nuclear Security (WINS) 
ตั้งแต่วันท่ี 23 – 27 พฤศจิกายน 2563  
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 4 ช้ัน 2 ปส. 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและผูร้่วมสังเกตการณ ์
จำนวน 20 คน 
 
การประชุม 2nd Meeting of the STF for the 
50th Anniversary of the RCA Meeting ใน
รูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
ห้องประชุม 120 ช้ัน 1 อาคาร 4 โดยม ี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน 
 
การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับโจทย์
การฝึกในโครงการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์
ระหว่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ ด้านการ
จัดการภัยจากนิวเคลียร์เเละรังสีภายใต้ MOU 

520,800 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ระหว่าง ปส. กับ NSSC ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 
เมษายน 2564 ณ โรงแรมแซนด์ดนูส์ เจ้าหลาว 
บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุร ี
 
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ฝึกอบรมปรับมาตราฐานภายใตโ้ครงการฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนวิเคลียร์และรังสี 
ภายใต้ MOU ระหวา่ง ปส. กับ NSSC 
(สาธารณรัฐเกาหลี) ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 ณ 
ห้องประชุม ศปร. อาคาร 10 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
ออนไลน์ จำนวน 10 คน 
 
การฝึกอบรม IAEA National Workshop on 
Applying the IAEA General Safety 
Requirement Part 3 ตั้งแต่วันท่ี 9 – 11 
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 โดย
มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ประกอบด้วยบุคลากร
ใน ปส. จำนวน 21 คน และบุคลากรภายนอก 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

จำนวน 16 คน รวมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 
37 คน 

กิจกรรมที่ 5 การ
ดำเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการโครงการ 

10 
(0) 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การดำเนินการ
เพื่อบริหาร
จัดการโครงการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ 90) 

การดำเนินการโครงการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ก.พ. 64 - 
ก.ย. 64 

(ร้อยละ 80) 
 
ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ์และชุดลูกดรัมของ
เครื่องพิมพ์จำนวน 2 รายการ  
(เดือนพฤษภาคม 2564) 
ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ์และชุดลูกดรัมของ
เครื่องพิมพ์จำนวน 2 รายการ  
(เดือนมิถุนายน 2564) 

23,945  
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7. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (กยผ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 1,109,250 บาท งบดำเนินงาน 1,109,250 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 898,422.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.99 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะและ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ด้านการกำกับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

27 จำนวนแนวทาง
และ/หรือแผนการ
ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประเมินสมรรถนะ
และพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
ของหน่วยงาน
กำกับดูแลความ
ปลอดภัยทาง
นิวเคลยีร์และรังส ี
(1 แนวทาง) 

มีแนวทางการประเมิน
สมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงานกำกับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี  

พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

 299,500  

กิจกรรมที่ 1.1 การ
ประชุมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงานกำกับดูแล

   พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

การดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังนี ้
1. ดำเนินการประสานงานเพ่อจัดทำ

รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการองค์
ความรู้ร่วมกับประธานคณะกรรมการ 

8,400 ปัญหาและอุปสรรค 
- สถานการณโ์รคระบาด
ติดเชื้อไวรสัทำให้ไม่
สามารถจัดการประชุมได้
ตามแผนที่วางไว้ 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของ
คณะกรรมการและ
คณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จำนวน 12 ครั้ง 

2. ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งท่ี 1/2564 รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานศัพ
ทานุกรมฯ 

3. หาแนวทางในการจัดกิจกรรม KM Day 
รูปแบบใหม่แทนการจดัในรูปแบบเดิมซึ่งยัง
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ทั้งนี้ หากเดือนมิ.ย. - ก.ค. 64 
สถานการณ์คลีค่ลาย อาจดำเนินการจัด
กิจกรรมเรื่องประวตัิศาสตร์ ปส. และ
เหตุการณ์โคบอลต์-60 

คณะทำงานเตรียมการจัดทำพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์และนิทรรศการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
- จัดการประชุมหารือการออกแบบและจดัทำ
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการถาวร ณ อาคารมาตร
วิทยารังสีแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 
10.0๐ – 14.๐0 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน 
 
- จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดทำ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการดา้น
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ครั้งท่ี 

- การเชิญบุคคลภายนอก
เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน 
ทำให้กำหนดเวลาการจดั
ประชุมได้ค่อนข้างยาก 
- ผู้รับผดิชอบไม่มีองค์
ความรู้และประสบการณ์
ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการถาวร 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อาจนำเงินเหลือจา่ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มาใช้สำหรับการออกแบบ
แทน 
การแก้ไขปัญหา 
- ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ใน
การจัดประชุมคณะทำงาน 
และจัดส่งข้อมูล 
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

1/2564 วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 – 
12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน 
 
- รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้องกับพิพิธภัณฑต์่าง ๆ 
เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ของ 
ปส. ต่อไป 
 
- จัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทา
นุกรมนิวเคลียร์ ครั้งท่ี 1/2564  
(วันพุธท่ี 2 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 – 16.00 น.) ณ 
ห้องประชุมใหญ่ ปส. มีผู้เข้าประชุม 11 คน 
 
- จัดประชุม คกก. จัดการความรู้ของ ปส. ครั้งท่ี 
2/2564 (วันท่ี 22 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 – 12.00 
น. ณ ห้องประชุม 313 อาคาร 1 ปส.)  มีผู้เข้า
ประชุม 16 คน 
 
- มีกำหนดจัดประชุมคณะทำงานทบทวนและ
จัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ครั้งที่ 2/2564 (14 
ก.ค. 64) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. 

ออกแบบพิพิธภัณฑ์และ
นิทรรศการถาวร 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(เลื่อนไมม่ีกำหนดเนื่องจากประธานติดภารกิจ
เร่งด่วน) 
 
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ 
ปส. ครั้งท่ี3/2564 (แบบออนไลน์) วันท่ี 23 ก.ค. 
64 มีผู้ประชุม 12 คน 
 
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ 
ปส. ครั้งท่ี4/2564 (แบบออนไลน์) วันท่ี 30 ส.ค. 
64 มีผู้ประชุม 13 คน 
 
- กำหนดจัดประชุมคณะทำงานทบทวนและ
จัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที ่2/2564 
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 
16.00 น. 

กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรม
การจัดทำสมรรถนะ
เฉพาะในแต่ละตำแหน่ง
งาน (ณ ปส. จำนวน ๒ 
ครั้ง) 

   ธ.ค. 63 - มิ.ย. 
64 

- ดำเนินการปรบัปรุงคำสั่งคณะทำงานประเมิน
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. เรียบร้อยแล้ว
และหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงาน
ร่วมกับประธานคณะทำงานแล้ว ทั้งนี้เบื้องต้น
ประธานแจ้งว่าให้จัดประชุมหลังสงกรานต์ แต่

19,000 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 19 อาจยังไมส่ามารถ
จัดประชุมได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 64 
 
- มีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน SARCoN 
ครั้งท่ี 1/2564 (29 ก.ค. 64) รูปแบบออนไลน์ 
(เลื่อนเป็นวันท่ี 17 กันยายน 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์) 
 

 
 

420 

 
 
 

กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรม
การจัดทำสมรรถนะ
เฉพาะในแต่ละตำแหน่ง
งาน  (ใน ตจว. จำนวน 
๑ ครั้ง) 

   ม.ค. 64 - 
มี.ค. 64 

 
 
- จัดโครงการอบรมให้ความรู้การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่
บุคลากร ปส. และบุคลากรภายนอก” จำนวน 2 
ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 

(สำหรับบุคลากร ปส. จำนวน 50 คน) 
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 

(สำหรับหน่วยงานภายนอกจำนวน 20 คน) 
 
 

265,100 
 
 
 
 
 
 

32,800 
 

5,200 

 
 
- ลปส อนุมัติแล้ว 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- จัดซื้อหมึกพิมพ์และดรมัสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น 
brother MFC-9140CDN/ เครื่องพิมพ์รุ่น HP 
office jet 7110 รวมจำนวน 9 รายการ  

กิจกรรมที่ 1.4 การ
ถ่ายทอดความรูเ้พื่อ
พัฒนาสมรรถนะและ
เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานกำกับดูล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี (KM 
Day) จำนวน 4 ครั้ง   

   ธ.ค. 63 - ก.ย. 
64 

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งท่ี 
2/2564 วันท่ี 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ใหญ่ เห็นควรให้มีการจดัถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วกับการดำเนินงานร่วมกับปส. 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการหาแนวทาง
ดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งเรื่องโคบอลต์-60 
ในวันท่ี 26 เมษายน 2564 ในโอกาสครบรอบ
การสถาปนา 60 ปี ปส. แตเ่นื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจดักิจกรรมได้ตามที่
วางแผน 
 
- กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) 
จำนวน 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายน 2564 แต่
ทั้งนี้จากมติที่ประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติใหเ้ลื่อนการจดั
กิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์โควคิ 19 จะ
คลี่คลาย 

7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,750 

 



 

511 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

26 จำนวนผู้ได้รับ
การถ่ายทอด
ความรู้/แนะ
แนวการศึกษา
เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากร
ด้านนิวเคลยีร์
และรังส ี
(300 คน) 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
ถ่ายทอดความรู/้แนะ
แนวการศึกษา  

ม.ค. 64 - 
มิ.ย. 64 

 296,350  

กิจกรรมที่ 2.1 การ
ถ่ายทอดความรูด้้าน
นิวเคลียร์และรังสี 
จำนวน 1 ครั้ง 

   ม.ค. 64 - 
ก.พ. 64 

ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์ "รักอะตอม" ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันท่ี 23 - 25 ธ.ค.63) 
ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จ.นา่น 

261,000 
(ขออนุมัติ  
221,000) 

 

กิจกรรมที่ 2.2 แนะ
แนวการศึกษา/การวิจัย
ทางด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

   มิ.ย. 64 7 ธ.ค. 63 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาด้านนิวเคลียร์และการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
25 ม.ค. 64 จากการหารือร่วมกับ ผกยผ. เห็น
ควรนำงบประมาณส่วนน้ีใช้ในการจัดอบรมต่อ
อายุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรงัสีแทน  
 

35,350 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติ20,900 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- จัดการอบรมและการทดสอบฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (WebEx) ครั้งท่ี 3/2564  
วันท่ี 2 - 3 ก.ย. 64 และ วันที่ 8 ก.ย. 64 
(สำหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีที่
ใบอนุญาตหมดอายุเดือน พ.ย. - ธ.ค. 64 และ 
ม.ค. 65 จำนวนประมาณ 593 คน) โดยมีผูเ้ข้า
อบรม  ๙๕ คน 
 
- จัดการอบรมและการทดสอบฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (WebEx) ครั้งท่ี 4/2564  
วันท่ี 6 - 7 ก.ย. 64 และ วันที่ 9 ก.ย. 64 
(สำหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีที่
ใบอนุญาตหมดอายุเดือน พ.ย. - ธ.ค. 64 และ 
ม.ค. 65 จำนวนประมาณ 593 คน) 
โดยมผีู้เข้าอบรม ๑๐๔ คน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติ 
20,900 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 

41 จำนวนบุคลากร
ภาครัฐและ
เอกชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรภาครัฐและ
เอกชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านความ

พ.ย. 63 - 
ก.ค. 64 

 456,900  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(RSO : Radiation 
Safety Officer) 

ด้านความ
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และ
รังส ี
(300 คน) 

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี  

กิจกรรมที่ 3.1 จัดสอบ
เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี 
ประจำปี 2564 สอบ
ภาคทฤษฎี จำนวน 60 
ครั้ง 

   พ.ย. 63 - 
ก.ค. 64 

ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 26 ต.ค. 63 = 18 คน 
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 27 ต.ค. 63 = 19 คน 
ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 28 ต.ค. 63 = 27 คน 
ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 29 ต.ค. 63 = 11 คน 
ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 30 ต.ค. 63 = 14 คน 
ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 12 พ.ย. 63 =  17 คน 
ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 13 พ.ย. 63 = 20 คน 
ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 16 พ.ย. 63 = 13 คน 
ครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 17 พ.ย. 63 =  18 คน 
ครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 18 พ.ย. 63 =  15 คน 
ครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 14 ธ.ค. 63 = 27 คน 
ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 15 ธ.ค. 63 = 29 คน 
ครั้งท่ี 13/2564 วันท่ี 16 ธ.ค. 63 = 31 คน 
ครั้งท่ี 14/2564 วันท่ี 17 ธ.ค. 63 = 26 คน 
ครั้งท่ี 15/2564 วันท่ี 18 ธ.ค. 63 = 19 คน 
ครั้งท่ี 16/2564 วันท่ี 1 มี.ค. 64 = 7 คน 

60,000 ปัญหาและอุปสรรค 
- เลื่อนการจัดสอบ ไตร
มาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) 
เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดระลอกใหม่ของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ครั้งท่ี 17/2564 วันท่ี 2 มี.ค. 64 = 6 คน 
ครั้งท่ี 18/2564 วันท่ี 3 มี.ค. 64 = 8 คน 
ครั้งท่ี 19/2564 วันท่ี 4 มี.ค. 64 = 3 คน 
ครั้งท่ี 20/2564 วันท่ี 19 ก.พ. 64 = 17 คน 
(ศปส. สงขลา) 
ครั้งท่ี 21/2564 วันท่ี 17 ก.พ. 64 = 12 คน 
ครั้งท่ี 22/2564 วันท่ี 18 ก.พ. 64 = 9 คน 
ครั้งท่ี 23/2564 วันท่ี 19 ก.พ. 64 = 12 คน 
ครั้งท่ี 24/2564 วันท่ี 22 ก.พ. 64 = 6 คน 
ครั้งท่ี 25/2564 วันท่ี 23 ก.พ. 64 = 15 คน 
ครั้งท่ี 26/2564 วันท่ี 17 มี.ค. 64 = 10 คน 
ครั้งท่ี 27/2564 วันท่ี 18 มี.ค. 64 = 7 คน 
ครั้งท่ี 28/2564 วันท่ี 19 มี.ค. 64= 7 คน 
ครั้งท่ี 29/2564 วันท่ี 22 มี.ค. 64= 9 คน 
ครั้งท่ี 30/2564 วันท่ี 23 มี.ค. 64= 8 คน 
ครั้งท่ี 31/2564 วันท่ี 19 เม.ย. 64 = 
ครั้งท่ี 32/2564 วันท่ี 20 เม.ย. 64 = 
ครั้งท่ี 33/2564 วันท่ี 21 เม.ย. 64 = 
ครั้งท่ี 34/2564 วันท่ี 22 เม.ย. 64 = 
ครั้งท่ี 35/2564 วันท่ี 23 เม.ย. 64 = 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัทางรังสี
รูปแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) 
สำหรับผู้มสีิทธ์ิทดสอบทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ
เลื่อนทดสอบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
COVID-19  
ครั้งท่ี 1/2564  
- 25 มิ.ย. 64 = 2 คน 
- 28 มิ.ย. 64 = 4 คน 
 
ครั้งท่ี 2/2564 (5 - 7 ก.ค. 64) = 13 คน 
ครั้งท่ี 3/2564 (12 - 14 ก.ค. 64) = 10 คน 
ครั้งท่ี 4/2564 (19 - 21 ก.ค. 64) = 30 คน 
ครั้งท่ี 5/2564 (9 - 11 ส.ค. 64) = 12 คน 
ครั้งท่ี 6/2564 (16 - 18 ส.ค. 64) = 9 คน 
ครั้งท่ี 7/2564 (23 - 25 ส.ค. 64) = 24 คน 
ครั้งท่ี 8/2564 (13 - 15 ก.ย. 64 = 22 คน 
ครั้งท่ี 9/2564 (20 - 22 ก.ย. 64 = 13 คน 
ครั้งที่ 10/2564 (27 - 29 ก.ย. 64 = 33 คน* (*
นับจากยอดผู้กดจองวันสอบในระบบ*) 
 

- เลื่อนการจัดสอบ รอบ 
เม.ย. -  พ.ค. 64  
เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดระลอกใหม่ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัทางรังสี 
ระดับต้นประเภทวัสดุกัมมันตรังสี (วัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ 5 เฉพาะชนิดปิดผนึก) 
แบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam)  
ครั้งท่ี 1/2564 (22 ก.ค. 64) = 2 คน 
ครั้งท่ี 2/2564 (29 ก.ค. 64) = 9 คน 
ครั้งท่ี 3/๒๔๖๔ (5 ส.ค. ๖๔) = 4 คน 
ครั้งท่ี 4/2564 (19 ส.ค. 64)  = 4 คน 
ครั้งท่ี 5/2564 (26 ส.ค. 64)  = 2 คน 
ครั้งที่ 6/2564 (2 ก.ย. 64 = 3 คน 
ครั้งที่ 7/2564 (9 ก.ย. 64) = 1 คน 
ครั้งที่ 8/2564 (16 ก.ย. 64) = ไม่มีผู้เข้า
ทดสอบ 
ครั้งที่ 9/2564 (23 ก.ย. 64) = 1 คน 

กิจกรรมที่ 3.2 จัดสอบ
เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี 
ประจำปี 2564 สอบ
ภาคปฏิบตัิ จำนวน 60 
ครั้ง 

   ธ.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

ภาคปฏิบัติระดับกลาง 
ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 26 ต.ค 63 = 1 คน 
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 28 ตค. 63 = 1 คน 
ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 29 ต.ค. 63 = 4 คน 
ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 12 พ.ย. 63 = 9 คน 
ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 16 พ.ย. 63 = 2 คน 

30,000 - เลื่อนการจัดสอบ ไตร
มาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) 
เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดระลอกใหม่ของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 18 พ.ย. 63 = 3 คน 
ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 14 ธ.ค. 63 = 6 คน 
ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 16 ธ.ค. 63 = 11 คน 
ครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 17 ธ.ค 63 = 9 คน 
ครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 1 มี.ค. 64 = 5 คน 
ครั้งท่ี 11/2546 วันท่ี 3 มี.ค. 64 = 1 คน 
ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 4 มี.ค. 64 = 3 คน 
ครั้งท่ี 13/2564 วันท่ี 17 ก.พ. 64 = 9 คน 
ครั้งท่ี 14/2564 วันท่ี 19 ก.พ. 64 = 3 คน 
ครั้งท่ี 15/2564 วันท่ี 22 ก.พ. 64 = 2 คน 
ครั้งท่ี 16/2564 วันท่ี 17 มี.ค. 64 = 3 คน 
ครั้งท่ี 17/2564 วันท่ี 18 มี.ค. 64 = 4 คน 
ครั้งท่ี 18/2564 วันท่ี 22 มี.ค. 64 = 5 คน 
ครั้งท่ี 19/2564 วันท่ี 19 เม.ย. 64 = 
ครั้งท่ี 20/2564 วันท่ี 21 เม.ย. 64 = 
ครั้งท่ี 21/2564 วันท่ี 22 เม.ย. 64 = 
วันที่ 25 ส.ค. 64  = 1 คน 
 
ภาคปฏิบัติระดับสูง 
ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 27 ต.ค. 63 = 1 คน 
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 30 ต.ค. 63 = 3 คน 

 - เลื่อนการจัดสอบ รอบ 
เม.ย. 64  เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาด
ระลอกใหม่ของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 
- เลื่อนการจัดสอบ รอบ 
พ.ค. 64  เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาด
ระลอกใหม่ของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 13 พ.ย. 63 = 1 คน 
ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 17 พ.ย. 63 = 2 คน 
ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 18 ธ.ค 63 = 4 คน 
ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 2 มี.ค. 64 = ไม่มผีู้สมคัร 
ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 5 มี.ค. 64 = ไม่มผีู้สมคัร 
ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 18 ก.พ. 64 = 1 คน 
ครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 23 ก.พ. 64 = 1 คน 
ครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 19 มี.ค. 64 = ไม่มีผูส้มัคร 
ครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 23 มี.ค. 64 = ไม่มีผูส้มัคร 
ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 20 เม.ย. 64 = 
ครั้งท่ี 13/2564 วันท่ี 23 เม.ย. 64 = 
 

กิจกรรมที่ 3.3 การ
ฝึกอบรมหลักสตูร
เพิ่มพูนความรูเ้พื่อการ
ต่ออายุใบรับรอง/
ใบอนุญาตเจ้าหนา้ที่
ความปลอดภัยทางรังสี 
จำนวน 8 ครั้ง 

   พ.ย. 63 - 
ก.พ. 64 

ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 24 - 25 พ.ย. 63 = 53 คน 
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 26 - 27 พ.ย. 63 = 56 คน 
ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 1 - 2 ธ.ค. 63 = 50 คน 
ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 14 - 15 ธ.ค. 63 = 22 คน 
ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 18 - 19 มี.ค. 64 = 41 
ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 23 - 24 มี.ค. 64 = 46 
ครั้งท่ี 7 - 8/2564 วันท่ี 25 - 26 มี.ค. 64 = 55 
ครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 30 - 31 มี.ค. 64 = 41 
ครั้งท่ี 10/2564 วันท่ี 1 - 2 เม.ย. 64 = 26 

366,900 
(ครั้งท่ี 1 – 4 

ขออนุมัติ 
145,800) 

 
 
 

(ครั้งท่ี 5 – 8 

ปัญหาและอุปสรรค 
- การมอบหมายงานจาก 
กอจ. เพื่อให้ กบฝ. 
ดำเนินการแทนทำให้ต้อง
ศึกษารายละเอียดและ
ข้อมูลเพื่อดำเนินการอย่าง
ละเอียดและรอบด้าน 
- รายละเอียดบางส่วนยัง
ไม่แน่นอนทำให้อาจเกิด
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 6 - 7 พ.ค. 64 
มีผู้สมัคร 48 คน (สำหรับใบอนุญาติหมดอายุ 
ก.ค. 64) 
ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 20 - 21 พ.ค. 64 
มีผู้สมัคร 22 คน 
ครั้งท่ี 13/2564 วันท่ี 1 - 2 มิ.ย. 64 
มีผู้สมัคร 21 คน 
ครั้งท่ี 14/2564 วันท่ี 8 - 9 มิ.ย. 64 
มีผู้สมัคร 34 คน 
ครั้งท่ี 15/2564 วันท่ี 15 - 16 มิ.ย. 64 
มีผู้สมัคร 26 คน 
ครั้งท่ี 16/2564 วันท่ี 17 - 18 มิ.ย. 64 
มีผู้สมัคร 47 คน 
***(ครั้งท่ี 12 - 16/64 สำหรับใบอนุญาต
หมดอายุ ก.ย. 64)*** 
 
หมายเหต ุ
เลื่อนการอบรมครั้งท่ี 11 - 16/64 ออกไป
เนื่องจากสถานการณ์โควดิแพร่ระบาด  
และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจดัการอบรม
และการทดสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) 

ขออนุมัติ 
106,600) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความล่าช้าในการ
ดำเนินงาน 
- ต้อง  อำนาจการ
ตัดสินใจจากฝ่ายบริหาร 
การแก้ไขปัญหา 
- ศึกษาข้อมูลและหารือ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
- นำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงานเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว 
- ตั้งข้อสังเกตุ สอบถาม 
และเร่งลงมือปฏิบตัิเพื่อ
หาทางแก้ไข 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

แทนการอบรมรูปแบบปกต ิ โดยวางแผนจัดอบรม
ออนไลนจ์ำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ในเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 
 
- จัดการอบรมและการทดสอบเพีอ่ประกอบการ
ยื่นคำขอใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งท่ี 
1/2564 ตั้งแต่วันท่ี 22 - 23 มิ.ย. 64 
(ภาคบรรยาย) และวันท่ี 1 ก.ค. 64 (ภาคปฏิบัติ) 
มีผู้เข้าอบรม 86 คน 
 
- จัดการอบรมและการทดสอบเพีอ่ประกอบการ
ยื่นคำขอใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งท่ี 
2/2564 ตั้งแต่วันท่ี 24 - 25 มิ.ย. 64 
(ภาคบรรยาย) และวันท่ี 2 ก.ค. 64 (ภาคปฏิบัติ) 
มีผู้เข้าอบรม 96 คน 
 
- จัดการอบรมและการทดสอบเพีอ่ประกอบการ
ยื่นคำขอใบอนุญาตเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,900 
 
 
 
 
 
 

20,900 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

รังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) เพิ่มเติม 
วันท่ี 4 - 6 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม ๓๐ คน 

 
 

20,900 
กิจกรรมที่ 4 การจัด
กิจกรรมประเมินตนเอง
ด้านความพร้อมของ
ประเทศในโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

4 ระดับ
ความสำเร็จใน
การประเมิน
ตนเองด้าน
ความพร้อมของ
ประเทศใน
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
พลังงาน
นิวเคลียร์และ
รังส ี
(ร้อยละ 80) 

มีการประเมินตนเอง
ด้านความพร้อมของ
ประเทศในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี  

มี.ค. 64 การประชุม National Workshop on Self-
Assessment of Regulatory Infrastructure 
for Safety (แบบออนไลน์) วันท่ี 23 - 25 ก.พ.
64 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. มี
ผู้เข้าร่วม 35 คน 

40,000 
(ขออนุมัติ 
33,750) 

จัดการอบรมแบบออนไลน ์

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
บริหารจัดการโครงการ
เพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

2 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การบริหาร
จัดการโครงการ 
(ร้อยละ 80) 

มีการบรหิารจดัการและ
ดำเนินโครการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี  

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ต.ค. 63 
-  ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระหว่าง
วันท่ี 12 - 25 ต.ค. 63 
 
- ขออนุมัติจัดจ้างทำตรายาง 
 

16,500 ปัญหาและอุปสรรค 
- การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหน่วยงาน ทำให้
ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ใน
การดำเนินงานบางส่วน
ใหม่ อาทิ ตรายาง เลข
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันท่ี 6-
7 , 13-14 , 21 และ 27 มี.ค. 64) 
 
 

หนังสือ ช่ือย่อหน่วยงานท่ี
บุคลากรยังสับสนอยู่  
การแก้ไขปัญหา 
- แบ่งหนา้ที่งานอย่างชัดเจน 
และเตรียมการจัดหาอปุกรณ์ใน
การทำงานแต่เนิน่ ๆ   
- ใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการ
ดำเนินงาน 
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8. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ (กยผ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 697,000 บาท งบดำเนินงาน 697,000 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 454,902.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.27 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์ และสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี

100 จำนวนครั้งของ
การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารดา้น
นิวเคลียร์และ
รังสี รวมถึงการ
ผลิตเอกสาร
เผยแพรฯ่ ของ 
ปส. ไมต่่ำกว่า 
1,000 ครั้ง 

ความถี่ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
  

ม.ค. 64 - 
ส.ค. 64 

 697,000  

กิจกรรมที่ 1.1 ผลติสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย 
และสื่อประชาสมัพันธ์
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
วารสารปรมาณเูพื่อสันติ 

   ม.ค. 64 - 
ส.ค. 64 

 
- รายงานประจำปี (40,660 บาท) ส่งงานแล้ว 
- ขออนุมติจัดทำสื่อนิทรรศการเพือ่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ปส. ได้แก่ Backdrop, Roll up  (ส่งงาน
เรียบร้อยแล้ว) 

380,000 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างการวางแผน
และจัดเตรียมข้อมลูการ
จัดทำ 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

รายงานประจำปี     
แผ่นพับ โปสเตอร์     
แบ็คดรอป บอร์ด
นิทรรศการ เป็นต้น 

- จัดทำวารสารปรมาณเูพื่อสันติ ประจำปี 2564 
จำวน 2 ฉบับ   
 

 

กิจกรรมที่ 1.2 
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุ 

   ก.พ. 64 - 
มี.ค. 64 

- ประชาสัมพันธ์ผา่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย Fm 88 เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

100,000  

กิจกรรมที่ 1.3 
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
อื่น ๆ อาทิ สื่อออนไลน ์

   ต.ค.63-ก.ย. 
64 

- ทำการประชาสมัพันธ์ออนไลนผ์า่นข่าวแจกและ
สื่อออนไลน์ของ ปส. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ต.ค. 62 
จำนวน 166 ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (พ.ย. 63 
จำนวน 160 ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (ธ.ค. 63 
จำนวน  223  ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (ม.ค. 64 
จำนวน  209  ครั้ง) 

 30,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (ก.พ. 64 
จำนวน 215 ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (มี.ค. 64 
จำนวน 45 ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (เม.ย. 64 
จำนวน 298 ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (พ.ค. 64 
จำนวน  218  ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (มิ.ย. 64 
จำนวน  109  ครั้ง) 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (ก.ค. 64 
จำนวน  97 ครั้ง) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านข่าวแจกและสื่อ
ออนไลน์ของ ปส. โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (ส.ค. 64 
จำนวน  100 ครั้ง) 
-- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านขา่วแจกและสื่อ
ออนไลนข์อง ปส. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ก.ย. 64 
จำนวน  117 คร้ัง) 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.4 การผลิต
สื่อตราสัญลักษณ์ ปส. 
ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
สมัยนิยม 

   ก.พ. 64 - 
ส.ค. 64 

 
- ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์ตรา
สัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบเข็มกลดั  
- อยู่ระหว่างจ้างผลติสื่อประชาสมัพันธ์กระเป๋าผ้า 
สปันบอนด์ (88,275 บาท) ส่งมอบงานแล้ว อยู่
ระหว่างการเบิกจ่าย 
- อยู่ระหว่างจ้างผลติสื่อประชาสมัพันธ์หน้ากากผ้า 
(90,000 บาท) ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 

155,000 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ขออนุญาตกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ (69,550) 
อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและขัน้ตอนการ
เบิกจ่ายฯ 

กิจกรรมที่ 1.5 "การ
บริหารจดัการด้าน
ประชาสมัพันธ์อื่น ๆ 
การบริหารจัดการด้าน
ประชาสมัพันธ์อื่น ๆ 
อาทิ การปรับปรุงสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ปส.  
ในรูปแบบแอปพลิเคชัน 
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสมัพันธ์และสื่อ
เผยแพร่ การส่งบุคลากร
เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ความรู้ และการเดินทาง
ไปราชการ ตจว. ท่ี

   มี.ค. 64 - 
ส.ค. 64 

1. ขออนุมัติจัดประชุมคทง.เอกสารวิชาการ ครั้งท่ี
1/2563  
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเพ่ืออัดรปูพร้อมกรอบ  
3. ขออนุมัติจัดประชุมคทง.เอกสารวิชาการ ครั้งท่ี
2/2563 
4. ขออนุมัติจัดประชุมคทง.เอกสารวิชาการ ครั้งท่ี
3/2563 
5. ขออนุมัติจัดส่งบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรของ
กรมประชาสัมพันธ ์
6. ขออนมุัติจัดประชุม คกก. ข้อมลูข่าวสาร ครั้งที่ 
2/2563 
7. ขออนุมัติจัดประชุมคทง.เอกสารวิชาการ ครั้งท่ี 
1/2564  
8. ขออนุมัติจัดประชุม คกก. ข้อมลูข่าวสาร ครั้งที่ 
1/2564  
9. ขออนุมัติจัดประชุม คทง.เอกสารวิชาการ ครั้ง
ที่ 2/2564 

32,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสมัพันธ์" 

9. ขออนุมัติซื้อหมึก  
10. ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มอบเงินให้
โรงพยาบาล (481.50 บาท)  
11. ขออนุมัติจัดประชุม คทง.เอกสารวิชาการ ครั้ง
ที่ 3/2564  
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9. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (กยผ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 680,000 บาท งบดำเนินงาน 680,000 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 521,395 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.68 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
สร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร ์

98 ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจต่อความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
และรังส ี
(ร้อยละ 80) 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจต่อความปลอดภยั
จากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสไีม่ตำ่
กว่าร้อยละ 80 

พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

ร้อยละของประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจต่อความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ( 
ร้อยละ 98 ) 

670,000  

กิจกรรมที่ 1.1 
นิทรรศการงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

   ต.ค 63 - อยู่ระหว่างการดำเนินการผลดิ ซึ่งจะทำการจัด
แสดงตั้งแต่วันท่ี 13 – 23 พฤศจิกายน 2563 ณ 
อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี และ
จะส่งมอบงานภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

500,000  

    พ.ย. 63 ดำเนินการจ้างจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 
2563 ตั้งแต่วันท่ี 13- 23 พฤศจิกายน 2563  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.2 งานถนน
สายวิทยาศาสตร ์

   ม.ค. 64 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานจัด
กิจกรรมภายในเดือนมกราคมถูกเลื่อนออกไป 

 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ดำเนินการประสานการจดั
กิจกรรมผ่านโทรศัพท์และ
สื่อออนไลนร์่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
60 ปี "60 ปี ปรมาณูคู่
ไทย" 

   เม.ย. 64 -ขออนุมัติจ้างผลติโลเ่ชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาส
งานสถาปนาครบรอบ 60 ปี ปส. ประจำปี พ.ศ. 
2564 จำนวน 5 ช้ิน  

5,350 - เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้
ยกเลิกการดำเนินงาน
จัดกิจกรรม เหลือ
เพียงแต่การมอบดล่
เชิดชูเกียรติให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กิจกรรมที่ 1.4 
นิทรรศการสัญจร อาทิ 
กิจกรรมเยี่ยมชม Road 
show คาราวาน
วิทยาศาสตร์ร่วมกับ 
อพวช. 

   พ.ค. 64 -ขออนุมัติจ้างผลติโลเ่ชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาส
งานสถาปนาครบรอบ 60 ปี ปส. ประจำปี พ.ศ. 
2564 จำนวน 5 ช้ิน 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

    ต.ค. 63 - ขออนุมัติค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ 
มหาวิทยานวมินทราธริาช ศึกษาดงูานสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 
- ขออนุมัติค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรุี ศึกษาดูงานสำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 
- ขออนุมัติค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 
ศึกษาดูงาน ณ ปส. วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

  

กิจกรรมที่ 2 การ
บริหารจัดการด้านการ
สร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
อื่น ๆ อาทิ            
ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ด้านการสร้าง

2 ระดับ
ความสำเร็จใน
การดำเนินงาน
ของกิจกรรม 
(ร้อยละ 80) 

การบริหารจัดการด้าน
ประชาสมัพันธ์อื่น ๆ 
อาทิ ผลิตสื่อนิทรรศการ
เคลื่อนที่ของ ปส. ผลิต
ตราสญัลักษณส์ำนักงาน ฯ 

พ.ย. 63 -ขออนุมัติค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการ
ถ่ายทำภาพนิ่งเพื่อประกอบการจดัทำนิทรรศการ
เสมือนจริง : Virtual OAP วันท่ี 31 ตุลาคม 2563  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ความตระหนัก บอร์ด
นิทรรศการ 
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10. โครงการพัฒนาศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (กตส.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 15,993,435 บาท งบดำเนินงาน 893,435 บาท งบลงทุน 15,100,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 15,679,156.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.03 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานส่วนหน้า 
(คนภายนอก) 

40 จำนวนบุคลกรที่
ได้รับการพัฒนา 
(40 คน) 

เจ้าหน้าท่ีด่านศลุกากร
และเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
ตรวจจับและการ
ตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

พ.ย. 63 - ดำเนินการจดัฝึกอบรมการเตรยีมความพร้อม
ด้านความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามแนวชายแดน ระหว่างวันท่ี 24-26 
พฤศจิกายน 2563 จำนวน 239,828 บาท 

273,000  

กิจกรรมที่ 2 การ
เตรียมความพร้อมใน
การตอบสนองเหตุ
ความมั่นคงทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

40 จำนวนมติที่
ประชุม/รายงาน
การประเมิน
ความเสีย่งเหตุ
ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังสี และเหตุ

มีรายงานการประเมิน
ความเสีย่ง เหตุความ
มั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์ที่มีผลกระทบ
ทางรังสีรุนแรงต่อ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม หรือเป็นภยั

ม.ค. 64 - 
ก.ค. 64 

- การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุความ
มั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี ณ จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 15-
20 มกราคม 2564 จำนวน 69,520 บาท 
 

236,360 -  ด ำ เน ิ นการยกเลิ ก
กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการตอบสนอง
เหต ุ ความม ั ่ นคงทาง
น ิวเคล ียร ์และร ังสี  ณ 
จ ั งหว ัดส ุ ราษฎร ์ธานี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ความมั่นคง
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ที่มี
ผลกระทบทาง
รังสีรุนแรงต่อ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
หรือเป็นภัย
คุกคามสำคัญต่อ
ความมั่นคงของ
ประเทศ 
(1 แนวทาง/มิติ) 

คุกคามสำคัญต่อความ
มั่นคงของประเทศ 

และจังหวัดสงขลา ตั้งแต่
ว ั นที่  4-17 กรกฎาคม 
2564 จำนวน 140,000 
บาท 
-  ด ำ เน ิ นการยกเลิ ก
กิจกรรม การเตรียมความ
พร้อมในการตอบสนอง
เหต ุ ความม ั ่ นคงทาง
น ิวเคล ียร ์และร ังสี  ณ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
บ ุ ร ี ร ัมย ์  และจ ั งหวัด
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 
19-23 กรกฎาคม 2564 
จำนวน 57,200 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การ
บริหารจัดการและ
ดำเนินงานโครงการเฝ้า
ระวังภัยและเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

20 ร้อยละ
ความสำเร็จขอ
การบริหาร
จัดการ
ดำเนินการฯ 
(ร้อยละ 80) 

การดำเนินงานโครงการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ต.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

- ค่าเดินทางไปราชการตา่งจังหวัดชลบรุกีารตรวจสภาพ
ความสมบรูณ์ของเครื่องยนต ์อุปกรณแ์ละเครื่องมือทั้งหมด
ภายในรถหอ้งปฏิบตัิการฯ (1-20 ธันวาคม 2563) จำนวน 
43,790 บาท 
- ค่าหมึกพมิพ์ จำนวน 71,101.50 

384,075  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ค่าต่ออายปุระกันภัยเครื่องบนิไร้คนขบั จำนวน7,000 
บาท 
- ค่าจดัประชุมคณะทำงานเพื่อจดัทำแผนฯ 5 มีนาคม 2564 
จำนวน 8,040 บาท 
- ค่าจดัซื้อตู้กันน้ำพลาสติกใส จำนวน ๒ รายการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน 15,397.30 บาท 
- ค่าจดัซื้ออุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์จำนวน 11 รายการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน 18,564.50 บาท 
- ค่าจดัซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 146,400 บาท 
- จัดซือ้อุปกรณท์ำความสะอาดรถ จำนวน 26,520.04 บาท 

กิจกรรมที่ 4 จัดหา
ครุภัณฑ์ 2 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 63 - ม.ค. 
64 

 15,100,000  

1. เครื่องวิเคราะห์
ไอโซโทปกัมมันตรังสี
แกมมา จำนวน 2 
เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอโซโทป
กัมมันตรังสีแกมมา จำนวน 2 เครือ่ง 

2,600,000  

2. ระบบตรวจจับทาง
รังสี สำหรับเฝ้าระวัง
การก่อการร้ายทาง

   ต.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

ดำเนินการจัดซื้อระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับ
เฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 
ระบบ 

12,500,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

นิวเคลียร์ จำนวน 1 
ระบบ 
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11. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน (กพม.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 2,933,010 บาท งบดำเนินงาน 1,216,010 บาท งบลงทุน 1,717,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,555,915.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.14 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
เครือข่ายด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

40 ร้อยละขอ
จำนวน
เครือข่ายดา้น
ความมั่นคง
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ 100) 

มีเครือข่ายที่เขม้แข็งทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ธ.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งบันทึกขออนุมัติจัดการ
ฝึกอบรมฯ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
พร้อมส่งประมาณการค่าใช้จ่ายแลว้ 

490,190 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 
อาจทำให้ต้องเลื่อนการ
จัดฝึกอบรม หรือปรบั
รูปแบบการอบรมให้
เหมาะสม 

กิจกรรมที่ 1.1 การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์สำหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนหน้า 

  จัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนหน้า 

ธ.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตดิ้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์สำหรับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานส่วนหน้า
แบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 โดย
มีเข้าอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 192 คน จาก 31 
หน่วยงาน 

355,000 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 
ปรับรูปแบบการอบรม
เป็นแบบออนไลน ์
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.2 
International 
Training Course on 
Introduction to 
Nuclear Forensics 
(IAEA) 

  เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 
IAEA เพื่อจัดการ
ฝึกอบรมฯ ที่กำหนดไว ้

ธ.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ประสานงานกับผู้แทนของ IAEA ด้านรูปแบบ
การจัดฝึกอบรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 

53,700 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 
ทำให้ต้องเลื่อนการจดั
ฝึกอบรม เป็นเดือน
พฤศจิกายน 2565 

กิจกรรมที่ 1.3 
Regional Training 
Course on Nuclear 
Forensics 

  เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 
ISCN/JAEA เพื่อจดัการ
ฝึกอบรมฯ ที่กำหนดไว ้

ธ.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ประสานงานกับผู้แทนของ ISCN/JAEA ด้าน
รูปแบบการจดัฝึกอบรม รายละเอยีดค่าใช้จ่าย
เบื้องต้น 

82,800 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 
ทำให้ต้องเลื่อนการจดั
ฝึกอบรมอย่างไม่มีกำหนด 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธี
ตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์
ทางนิวเคลียร์ 

60 ระดับ
ความสำเร็จใน
การพัฒนาวิธี
ตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทาง
นิวเคลียร์ตาม
แผนที่กำหนดไว้ 
(ร้อยละ 100) 

มีศักยภาพการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
นิวเคลียร์ เพื่อความ
มั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์ต่อประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารคู่มอืคุณภาพ 
ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏบิัติงาน เอกสารสนับสนุน 
และแบบฟอรม์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 131  ฉบับ 
ตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินของ วศ.  

- ค่าธรรมเนยีมใบรับรองห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 

- จัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ICP-MS) 

- จัดซื้อวัสดสุิ้นเปลือง ARGON GASES (Ar) 
(He) (N2) 

- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 

725,820 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ 

- จัดจ้างบำรุงเครื่องทำน้ำกลั่น 1 รายการ 
 

กิจกรรมที่ ๒.๑ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบตัิการ กา๊ซ
อาร์กอน ไนโตรเจน และ
ฮีเลียม ความบริสทุธิ์สูง สาร
มาตรฐาน 

  มีวัสดุและอุปกรณ์
สิ้นเปลืองใน
ห้องปฏิบัติการเพยีงพอ
ต่อการใช้งาน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

จัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ดังนี ้
 
- Cryospeed Nitrogen (Top Up - Dewar)  
- แบตเตอรีส่ำหรับเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 
รายการ  
- วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ   
- แผ่นเหล็กรองรับตัวอย่างพร้อมตัวยึด จำนวน 
1 รายการ  
- จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์ 
Notebook Dell vostro 3750 
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ
(SEM storage)   
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 12 รายการ 
- จัดจ้างบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 
รายการ 

54,510 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ ๒.๒ 
ค่าใช้จ่ายในการขอรับ
รอง ISO/IEC 17025 
และการสอบเทียบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
การจัดการของเสีย การ
ทำ Intercomparison 
C-MEX  

  เครื่องมือและอุปกรณม์ี
ความพร้อมและได้รับ
การสอบเทียบ ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงในการขอรับ
รอง ISO/IEC 17025 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการ
ตรวจเบื้องต้นห้องปฏิบตัิการฯเพี่อขอการ
รับรอง ISO/IEC 17025 วันท่ี 14 ตุลาคม 
2563 
- ค่าฝึกอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ISO/IEC 17025  
- จ้างสอบเทียบวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 
รายการ  
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน  ISO/IEC 
17025 ของห้องปฏิบัติการ ฯค่าอาหาร อาหาร
ว่าง และเครื่องดืม่ในการตรวจเบือ้งต้น
ห้องปฏิบัติการฯ วันที ่
14 ธันวาคม 2563 
 
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ CMX-7  

130,000 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๒.๓ 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ จัดทำ

  มีการเผยแพรผ่ลงาน
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 20,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

โปสเตอร์เผยแพร่
ผลงาน 
กิจกรรมที่ ๒.๔ 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บำรุงเชิงป้องกัน ICP-
MS SEM XRD และ
อุปกรณ์อื่น ๆ 

  เครื่องมือและอุปกรณ์
ได้รับการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- จัดจ้างซ่อมอุปกรณป์รับแรงดันไฟฟ้า 12/24V 
- 350W  
- จัดจ้างสอบเทียบเตาเผาสารตัวอย่างและเตา
อบสารตัวอยา่ง  
- จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง SEM  
- จัดซื้อชุดความร้อน XEROX C3300 ของ
เครื่อง printer  
- จัดซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 4 
รายการ  
- จ้างซ่อมตู้ดูดควันไอสารเคมีของ
ห้องปฏิบัติการเคมีรังส ี
- จัดซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 
รายการ  

520,000  

กิจกรรมที่ 3 จัดหา
ครุภัณฑ์ 4 รายการ 
ประกอบด้วย 

   พ.ย. 63 - 
มี.ค. 64 

 1,717,000 
 

 

1. ซอฟต์แวร์สำหรับใช้
กับเครื่อง Gamma 

   พ.ย. 63 - 
มี.ค. 64 

- อยู่ระหว่างจัดส่งวัสด ุ
 

1,500,000 เนื่องจากเครื่องมือ
วิเคราะหฯ์ ที่มีอยู่เดิมมี
ระบบควบคมุการทำงาน
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

Spectroscopy  
จำนวน 1 ชุด 

ที่เช่ือมโยงกับ
ระบบปฏิบตัิการวินโดวส์ 
7 เท่านั้น แต่ในซอฟต์แวร์
ที่ต้องการจัดซื้อเกือบ
ทั้งหมดถูกพัฒนาเพื่อ
รองรับระบบปฏิบัติการ
รุ่นใหม่ (เช่น Windows 
10) ทำให้มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการร่าง
ขอบเขตของงาน 

2. กล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง จำนวน 1 เครื่อง 

   พ.ย. 63 - 
มี.ค. 64 

ตรวจรับพสัดุเรียบร้อยแล้ว 50,000  

3. เครื่องดูดจ่าย
สารละลาย จำนวน 2 
ชุด 

   พ.ย. 63 - 
มี.ค. 64 

ตรวจรับพสัดุเรียบร้อยแล้ว 32,000  

4. ตู้ดูดความช้ืนไฟฟ้า 
จำนวน 3 ชุด 

   พ.ย. 63 - 
มี.ค. 64 

ตรวจรับพสัดุเรียบร้อยแล้ว 135,000  
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12. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (สบค.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 141,885,100 บาท งบดำเนินงาน - บาท งบลงทุน 141,885,100 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 92,884,708 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.46 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ - 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

100 ระดับ
ความสำเร็จใน
การดำเนินงาน
ของโครงการ 
(ร้อยละสะสม) 

อาคารปฏิบตัิการด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

ธ.ค. 63 - ส.ค. 
64 

- จ่ายค่าก่อสร้างงวดท่ี 25 
- มีการตรวจรับงานงวดที่ 26 เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างพัสดุตั้ง
เรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

141,885,100 หมายเหตุ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาแก้ไข
สัญญาครั้งที่ 7 
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13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (กพม.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 359,500 บาท งบดำเนินงาน - บาท งบลงทุน 359,500 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 359,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
โปรแกรมจัดเก็บ
เอกสารคุณภาพ 
(Maintenance 
Agreement e-
SMART ISO System) 

40 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
(ร้อยละ 80) 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเอกสารคณุภาพ 

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

ส่งมอบซอฟแวร์โปรแกรมจัดเก็บเอกสารคณุภาพ 
e-SMART ISO เรียบร้อยแล้ว 

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ
ระบบจัดเก็บฐานข้อมลู
สำหรับห้องปฏิบัติการ 

60 ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การวางแผนการ
ออกแบบระบบ 
(ร้อยละ 80) 

- ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

อยูระหว่างการปรับเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกันเพื่อท่ีจะลงในระบบจดัเกบ็ฐานข้อมูล 

- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 จัดหา
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ค. 64 

 359,500  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

1. ปรับปรุงซอฟต์แวร์
โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
คุณภาพ e-SMART ISO 
จำนวน 1 ระบบ 

   ม.ค. 64 - 
ก.ค. 64 

๑. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ
ปรับปรุงโปรแกรมจัดเก็บเอกสารคุณภาพ e-
SMART ISO 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ
๓. บ.เมจิก ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้
ชนะการเสนอราคา เซ็นต์สญัญาเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 
๖๓ ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน 
๔. ดำเนินการอบรมการใช้ซอฟแวร์โปรแกรม
จัดเก็บเอกสารคณุภาพ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ม.ค. 
๖๔ และตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมือ่วันท่ี ๑๒ ม.ค. 
๖๔ 

359,500 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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14. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีตามมาตรฐานสากล (กพม.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 2,048,670 บาท งบดำเนินงาน 2,048,670 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,404,403.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.55 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่
องค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจด้านการวัด
ปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภมู ิ

30 ระดับ
ความสำเร็จใน
การเผยแพร่องค์
ความรูล้ะสร้าง
ความเข้าใจด้าน
การวัดปรมิาณ
รังสีในระดับปฐม
ภูม ิ
(ร้อยละ 80) 

มีการจัดกจิกรรมการ
เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ด้านมาตรวิทยา
รังสี การเปรียบเทยีบผล
การทดลอง ทดสอบ
ความชำนาญ  

พ.ย. 63 - 
ส.ค. 64 

ดำเนินงานตามแผน 276,300 ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.1 ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการพัฒนา
ระบบและมาตรฐานการ
กำกับดูแล 

   พ.ย. 63 - 
มี.ค. 64 

จัดสัมมนาหัวข้อ มาตรวิทยารังสีและการ
ประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนประเทศสู่สากล วันท่ี 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รร.สวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด กทม. (ธ.ค.๖๓) 

124,000 
 

ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.2 ทดสอบ
ความชำนาญและสร้าง

   ก.พ. 64 - 
ส.ค. 64 

วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับทดสอบความชำนาญ 10,000 ดำเนินงานตามแผน 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

เครือข่ายกับหน่วยงาน
วัดปริมาณรังส ี
กิจกรรมที่ 1.3 ทดสอบ
ความชำนาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน
วัดกัมมันตภาพรังส ี

   เม.ย. 64 - 
ส.ค. 64 

สอบเทียบอะลานีนกับ LINAC 62,300 ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.4 
เปรียบเทยีบผลการ
ทดลองกับหน่วยงาน
มาตรฐานระดับปฐมภมูิ
ในระดับนานาชาต ิ

   พ.ย. 64 - 
ส.ค. 64 

เปรียบเทยีบผลการทดลองกับ NPL ประเทศ
อังกฤษ (เม.ย. ๖๔) 

80,000 ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 2 เตรียม
ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการสำหรับ
การขยายขอบข่ายการ
รับรอง ISO/IEC 
17025 

30 ระดับ
ความสำเร็จใน
การเตรียมความ
พร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ
สำหรับการขยาย
ขอบข่ายการ
รับรอง  ISO/IEC 
17025 

ห้องปฏิบัติการฯ มีความ
พร้อมสำหรับการขยาย
ขอบข่ายการรับรอง 
ISO/IEC 17025  

พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

๑. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ (หลอดไส้
ทังสเตน สำหรับเครื่อง UV 
Spectrophotometry) ๔๕,๗๖๔ บาท 

๒. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ แผ่น
โรเดยีมกรองรังสีเอกซ์ (ม.ค.๖๔) ๑๕๖,๗๕๕ 
บาท 

๓. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ๖ รายการ (กพ.) 
๑๓,๘๖๕.๐๖ บาท 

๔. ค่ากระบอกใส่อะลานีน (กพ.) ๓๒,๑๐๐ บาท 

953,670 ดำเนินงานตามแผน 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(ร้อยละ 80) ๕. ค่า NanoDot 100 ช้ิน (กพ.) ๔๘,๑๕๐ บาท 
๖. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๙ รายการ (กพ.) 

๑๑,๘๓๕ บาท 
๗. ค่าบีกเกอร์ (มี.ค.) ๓,๑๕๖.๕๐ บาท 
๘. ค่า Alanine (เม.ย.) ๑๓๙,๔๒๑ บาท 
๙. ค่ากระบอกฉายรังสี (เม.ย.) ๒๙,๘๕๓ บาท 
๑๐. ค่าแผ่นตะกั่วสำหรับทดสอบวัสดปุ้องกันรังสี 

(พ.ค.) ๔๔,๔๐๕ บาท 
๑๑. Tube สำหรับเครื่อง ESR (พ.ค.) 

๒๐,๙๕๕.๓๔ บาท 
๑๒. ค่าแอลกอฮอล์ (พ.ค.) ๖,๔๒๐ บาท 
๑๓. ค่าวัสดรุะบบการฉายรังสีบีตา (มิ.ย.) 

๑๓๑,๖๑๐ บาท 
๑๔. ค่าตะกั่วก้อน (มิ.ย.) ๕๘,๕๐๐ บาท 
๑๕. ค่าสายสัญญาณ (มิ.ย.) ๑๔๔,๔๕๐ บาท 
ค่าโครงตะกั่ว (มิ.ย.) ๔๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ 3 รักษาและ
ถ่ายทอดค่ามาตรฐาน
การวัดรังสีตาม 
ISO/IEC 17025 

20 ระดับ
ความสำเร็จใน
การรักษาและ
ถ่ายทอดค่า

มีการรักษาและ
ถ่ายทอดค่ามาตรฐาน
การวัดรังสตีาม ISO/IEC 
17025  

พ.ย. 64 - 
ส.ค. 64 

1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ C-14 Cl-36 
และ Sr/Y-90 (กพ.) ๕๗๗,๘๐๐ บาท 
๒. หมึกพิมพ์ (กพ.) ๗,๓๘๓ บาท 
๓. ฮาร์ดดสิ ๓ชิ้น (กพ.) ๓,๓๔๐ บาท 

692,000 ไม่ม ี
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

มาตรฐานการวัด
รังส ี
(ร้อยละ 80) 

๔. I-131 จำนวน ๓ รอบ (กพ.) ๑๕,๘๘๙.๕ บาท 
๕. ค่าวัสดุสำนักงาน ๒๗ รายการ (เม.ย.) 
๑๙,๔๘๐ บาท 
๖. ค่าขนส่งสารกมัมนัตรังส ี(เม.ย.) ๔๘,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (มิ.ย.) ๑๙,๙๙๘.๓๐ บาท 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

20 ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 
(ร้อยละ 80) 

บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพสอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025  

พ.ย. 64 - 
ส.ค. 64 

ดำเนินงานตามแผน 126,700 ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 4.1 จัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี 

   ธ.ค. 63 - ส.ค. 
64 

๑. จัดอบรมการบำรุงรักษาเครื่องแกมมาสเปค 
๕๐,๖๐๐ บาท 
๒. จัด OJT ๙,๑๒๐ บาท 

76,700 ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 4.2 เข้า
อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

   พ.ย. 63 - 
ส.ค. 64 

๑. ส่งเจ้าหน้าท่ีอบรมการตรวจติดตามภายใน 20,000 ดำเนินงานตามแผน 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 4.3 เสนอ
ผลงานวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

   พ.ย. 64 - 
ส.ค. 64 

โควิด 30,000 โควิด 
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15. โครงการการพัฒนาผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่าสำหรับการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล (กพม.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 146,200 บาท งบดำเนินงาน 146,200 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 146,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการ
ตอบสนองของผลกึต่อ
ปริมาณรังสี 

20 ความก้าวหน้า
สะสมของ
การศึกษา 
(ร้อยละ 80) 

รายงานผลการศึกษา/
ผลงานท่ีได้รับการ
เผยแพร ่

พ.ย. 63 - 
ส.ค. 64 

ดำเนินงานตามแผน 1๔6,200 ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.1 วัสดุ
วิทยาศาสตร์ที่จำเป็น
สำหรับการศึกษาการ
ตอบสนองของรังสี 

   พ.ย. 63 - 
ส.ค. 64 

๑. จัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 
๓๗,๐๒๒.๐๐ บาท (มี.ค.๖๔) 
๒. อะคลลิิคโปสเตอร์ ๒๘,๖๗๖.๐๐ บาท (เม.ย.
๖๔) 
๓. จัดทำโปสเตอร์ ๑,๒๘๔ บาท (ก.พ.๖๔) 

๖๖,๒๐๐ ดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.2 ค่าจ้าง
เหมาบริการวิเคราะห์

   พ.ย. 63 - 
ส.ค. 64 

๑. จัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ 
๑๖,๔๑๙.๑๕ บาท (ม.ค.๖๔) 

๘๐,๐๐๐ ดำเนินงานตามแผน 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ตัวอย่างกับหน่วยงาน
ภายนอก 

๒. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ ๕๑,๘๖๓.๔๕ 
บาท (มิ.ย.64) 
๓. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๐,๙๓๕.๔๐ บาท (พ.ค.
๖๔) 
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16. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ (กพม.) 

งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 977,500 บาท งบดำเนินงาน 977,500 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
เตรียมความพร้อม
สำหรับจัดต้ัง
ห้องปฏิบัติการ และ
เปิดใช้งานเพ่ือการ
ให้บริการ 

100 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การเตรียมความ
พร้อมสำหรับ
จัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ 
(ร้อยละ 80) 

ห้องปฏิบัติการมีความ
พร้อมในการให้บริการ 

มี.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ดำเนินการตามแผน 977,500  

กิจกรรมที่ 1.1 ค่าวัสดุ
และค่าขนย้ายครภุัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ 

   เม.ย. 64 - 
ก.ย. 64 

๑. ย้ายเครื่อง ESR ๓๔๕,๙๔๓.๘๔ บาท 
๒. ย้ายระบบวัดรังสีแกมมาสเปค ๓๙๙,๖๔๕ 

บาท 
ย้ายหัววัดรังสี 4Pi ๑๐๐,๑๐๐ บาท 

877,500 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อาคารฯ 

กิจกรรมที่ 1.2 ค่า
ดำเนินการปรับเทียบ
เครื่องมือ 

   มี.ค. 64 - 
ส.ค. 64 

ค่าสอบเทียบหัววัดรังสีกับห้องปฏบิัติการวัดรังสี
มาตรฐานปฐมภมูิประเทศญี่ปุ่น 

100,000 โควิด 
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17. โครงการพัฒนางานตรวจสอบโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย Safety Thailand (กตส.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 637,500 บาท งบดำเนินงาน 637,500 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 62,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.82 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 ลงนาม
ความร่วมมือจัดทำ
ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยทางรังสีของ
สถานประกอบการทาง
รังสีและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับกระทรวง
อุตสาหกรรม 

25 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ
จัดทำข้อมูลด้าน
ความปลอดภัย
ทางรังสีของ
สถาน
ประกอบการ
ทางรังสี 
(1 ฉบับ) 

ได้บันทึกข้อตกลงการ
แลกเปลีย่นข้อมูลหรือใช้
ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
สำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันติกับกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ธ.ค. 63 - 
ก.พ. 64 

- เตรียมร่างบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมลู
หรือใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยได้ส่งร่างให้ กกม. และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ  
- วันท่ี 19 มกราคม 64 จัดส่งให้ กรอ. พิจารณา
อีกครั้ง 
- ได้จัดกิจกรรม MOU ในวันท่ี 23 ก.พ. 64 
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้ MOU ที่
ใช้ร่วมกัน 

33,100  

กิจกรรมที่ 2 การสร้าง
เครือข่ายผู้ตรวจสอบ 
(Inspector) ทำ
ข้อตกลงและ
กระบวนการทำงาน
ตรวจสอบที่ใช้ร่วมกัน 

25 กระบวนการ
ทำงาน
ตรวจสอบท่ีใช้
ร่วมกัน 
(ร้อยละ 70) 

ได้แบบรายงานที่ใช้
ร่วมกันระหว่าง
สำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันติกับกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ก.พ. 64 – 
พ.ค. 64 

 151,800  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2.1 จัด
ประชุมหารือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

   ก.พ. 64 - 
มี.ค. 64 

จัดประชุมประชุมร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี 1/64 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (3,800) 
ครั้งท่ี 2/64 ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2563 
(3,800) 
ครั้งท่ี ๓/๖๔ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (5,700) 
ครั้งท่ี ๔/๖๔ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
(2,850) 
ครั้งท่ี 5/๖๔ ในวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๔ (2,850) 
ครั้งท่ี 6/๖๔ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
3,230 บาท 
ครั้งท่ี ๗/๖๔ ในวันที่ 2๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(2,850) 
ครั้งท่ี ๘/๖๔ ในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
3,800 บาท 
ครั้งท่ี ๙/64 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  (2,850) 
ครั้งท่ี 1๐/๖๔ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ไม่
มีการใช้งานเนื่องจากมีการประชุม online 
๑๐๐%) 

107,200  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ครั้งท่ี ๑๑/๖๔ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ
ไม่มีการใช้งานเนื่องจากมีการประชุม online 
๑๐๐%) 
ครั้งท่ี ๑2/๖๔ ในวันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ
ไม่มีการใช้งานเนื่องจากมีการประชุม online 
๑๐๐%) 
ครั้งท่ี ๑3/๖๔ ในวันที่ 2๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ
ไม่มีการใช้งานเนื่องจากมีการประชุม online 
๑๐๐%) 
 

กิจกรรมที่ 2.2 จัด
ประชุมเพื่อสรุปข้อมลู
ร่วมกับเครือข่าย 

   เม.ย. 64 - จัดเตรยีมทำคำสั่งคณะทำงานภายใต้บันทึก
ข้อตกลงและปัจจุบันท่านเลขาลงนามตั้งแต่ง
เรียบร้อยแล้ว 
- จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน MOU กับ 
กรอ. วันท่ี 20 ก.ย.64 
- จัดประชุมร่วมกับกรมสวัสดิการคุ้งครองแรงงาน 
วันท่ี 21 ก.ย.64 

44,600  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 3 จัด
ฝึกอบรมผู้ท่ีจะเป็นผู้
ตรวจสอบจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 

25 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 
(ร้อยละ 70) 

ผู้ตรวจสอบจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมมี
ทักษะในด้านการ
ตรวจสอบทางดา้นรังส ี

พ.ค. 64 - จัดทำหัวข้อการฝึกอบรมให้กับ กรอ. ใหม่
เนื่องจากมีการปรบัแผนของโครงการ 
- เดือน เม.ย.64 ปรับแผนหัวข้อการฝึกอบรมและ
ได้กำหนดการจดัการฝึกอบรมใหมเ่นื่องจาก
สถานะการณ์โควิด 
- เดือน พ.ค.64 ทำอนุมัติการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพร้อมทั้งปรับหัวข้อการฝึกอบรมและได้
กำหนดการจดัการฝึกอบรมใหม่เปน็วันที่ 1-4 
สิงหาคม 2564 ท่ีจังหวัดระยอง 
- เดือน มิ.ย. 64 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ได้รับการอนุมัติแล้ว) 
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอบรมและ
วันท่ีจัดอบรมซึ่งได้รับการอนุมัติทัง้สองเรื่อง
เรียบร้อยแล้ว (การอบรมเป็นรูปแบบ online 
สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ส่วนวิทยากรมาบรรยาย
ที่ ปส. โดยเปลี่ยนวันจดัอบรมเป็นวันท่ี 29-27 
สิงหาคม ๒๕๖๔) 
- ดำเนินการจดัฝึกอบรมให้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานความปลอดภัย
ทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ผา่นระบบ

163,140 ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานเนื่องจาก
สถานะการณ์โควิด 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ออนไลน์ (WebEx) เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 
2564 

กิจกรรมที่ 4 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการออกตรวจ
สถานประกอบการ
ร่วมกันระหว่าง ปส. 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

25 จำนวนสถาน
ประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
และรังสีที่ไดร้ับ
การตรวจสอบ 
(2 แห่ง) 

ผู้ตรวจสอบจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมมี
ทักษะในด้านการ
ตรวจสอบทางดา้นรังส ี

พ.ค. 64 - 
ส.ค. 64 

- ประสานงานหน่วยงานที่จะไปดงูานใหม่
เนื่องจากปรับแก้สถานท่ีการศึกษาดูงาน 
- เดือน เม.ย.64 ปรับแก้สถานท่ีดฝูึกอบรมและดู
งาน  (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19) 
- เตรียมการหาข้อมลูเพื่อประสานงานหน่วยงานที่
จะไปดูงานใหม่เนื่องจากปรับแกส้ถานท่ีการศึกษา
ดูงาน (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19) 
- เตรียมหารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
รูปแบบ Online 

289,460 ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานเนื่องจาก
สถานะการณ์โควิดโดย
การดำเนินการร่วมกับ
กิจกรรมที่ 3 
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18. โครงการพัฒนาศูนย์ปรมาณูภูมิภาค จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออก (ศปส.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 2,625,000 บาท งบดำเนินงาน - บาท งบลงทุน 2,625,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,570,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.90 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 จัดหา
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

 2,625,000  

1. ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังสี 
จำนวน 1 หน่วย 

   ธ.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการ
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทาง
รังสี จำนวน 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว 
- ลปส. อนุมัติให้จดัซื้อชุดอุปกรณต์รวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี จำนวน 1 ชุด และเห็นชอบใน
รายชื่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว  
(อว 0510/517) 
- จัดทำรายงานผลการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อชุดอุปกรณ์
ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี จำนวน 1 ชุด 

2,625,000 คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ จำนวน 1 คน 
เดินทางไปราชการ ณ 
จังหวัดสงขลา ทำให้ไม่
สามารถร่วมตรวจรบั
พัสดุได ้
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ และตารางแสดง
วงเงินงบประมาณฯ) 
(อว 0510/561) 
- คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะฯ จัดทำรายงานผลการเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ สำหรบั
การจัดซื้อชุดอุปกรณต์รวจสอบสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ อยูร่ะหว่าง กพด. ดำเนินการต่อไป 
(อว 0510/27) 
- คณะกรรมการพิจารณาผลจัดทำบันทึกข้อความ
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(อว 05010/60) 
- กพด. ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างรอ 
กพด. จัดทำบันทึกข้อความเสนอลงนามแจ้งผู้ชนะ
ฯ เข้าทำสัญญา 
- ลงนามในสัญญาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว 
เป็นเงินท้ังสิ้น 2,570,000 บาท ครบกำหนดส่ง
มอบภายในวันท่ี 27 ส.ค. 64 (สัญญาซื้อขายเลขท่ี 
9/2564 ลว. 30 มี.ค. 64) 
- คณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุจดัทำบันทึกข้อความ
ขออนุมัตแิก้ไขสญัญาสำหรับการจัดซื้อชุดอุปกรณ์
ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี เนื่องจากมีการ
ยกเลิกการผลติเครื่องคอมพิวเตอรต์ามรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะที่บริษัทฯ เสนอ 
(อว0510/142) 
- อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาซื้อขาย 
- ลงนามในสัญญาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี จำนวน 1 ชุด (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิครั้งที่ 1) (สัญญาซื้อขายเลขท่ี 9/2564 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ลว. 30 มิ.ย. 64) 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯจดัทำบันทึก
ข้อความรายงานการตรวจรับพัสดชุุดอุปกรณ์
ตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางรังสี จำนวน 1 ชุด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
(อว0510/205 ลว. 9 ส.ค. 64) 



 

562 
 

19. โครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย (กอญ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 11,403,000 บาท งบดำเนินงาน - บาท งบลงทุน 11,403,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 748,854.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 45 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 จัดหา
ครุภัณฑ์ 2 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 11,403,000  

1. ระบบกำกับดูแลและ
บูรณาการข้อมูลการ
จัดการกากกัมมันตรังสี
กับหน่วยงานภายใต้
กำกับดูแลของสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 
จำนวน 1 ระบบ 

 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฯ ตามแผนท่ีวาง
ไว ้
(ร้อยละ 80) 

มีระบบการจัดการกาก
กัมมันตรังสีของประเทศ
ไทย ที่สามารถ
ตรวจสอบ ติดตามการ
จัดการกากกัมมันตรังสี
ได้ทั้งกระบวนการ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

**จัดจ้างทำ 2 ระบบในคราวเดยีวกัน*** 
ตุลาคม 2563 
- ขออนุมัติหลักการจดัทำระบบฯ ได้รับการอนุมัติ
แล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน 
(TOR) ตามคำสั่ง ท่ี 6/2564 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 
- อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณารา่ง TOR ของ
คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน มีกำหนด
เสนอ TOR ให้ฝ่ายพัสดุวันท่ี 9 พ.ย. 2563 
- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนา
ด้านดิจิทัลเพื่อการกำกับดแูลความปลอดภัยการ

5,350,000 จัดจ้างรวม วงเงิน 
7,488,549.00 บาท  
สัญญาจ้างเลขท่ี 
11/2564 ลงวันท่ี 7 
เมษายน 2564 
 
บริษัท มาสเตอ เมกเคอ 
จำกัด เป็นผูร้ับจ้าง 
 
- จ่ายเงินงวดที่ 1 
748,854.90 บาท 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสขีองประเทศ
ไทย 
พฤศจิกายน 2563 
- ขยายเวลารายงานผลการจดัทำขอบเขตของงาน
ฯ จากเดิมครบกำหนดวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
เปลี่ยนเป็นวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
- ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2563 
- ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2563 
- ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2563 
- ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันท่ี 24
พฤศจิกายน 2563 
- ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2563 
- ลปส. ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนา
ด้านดิจิทัลเพื่อการกำกับดแูลความปลอดภัยการ
ใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสขีองประเทศ
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ไทย ที่ 211.1/2563 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2563 
- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2563 
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครัง้ที่ 2 วันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2563 
- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2563 
- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 4 วันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 
- ขยายเวลารายงานผลการจดัทำขอบเขตของงาน
ฯ ครั้งท่ี 2 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 16 ธันวาคม 
2563 
- ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันท่ี 1 
ธันวาคม 2563 
- ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันท่ี 15
ธันวาคม 2563 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- รายงานผลการจัดทำร่าง TOR เสนอพัสดุ 16 
ธันวาคม 2563 
- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2563 
มกราคม 2564 
- รายงานผลการเสนอแนะ  วิจารณ์ หรือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ สำหรับการจ้าง
ทำระบบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) วันท่ี 
26 มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฯ์ ประชุมพิจารณาผลการประกวด
ราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
มีนาคม 2564 
- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 5 
มีนาคม 2564 
- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 11 
มีนาคม 2564 (คณะทำงานย่อย ทะเบียนการได้
รังสีของผู้ปฏิบตัิงาน) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 8 วันท่ี 11 
มีนาคม 2564 (คณะทำงานย่อย กอญ.) 
- ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 18 
มีนาคม 2564  
(คณะทำงานย่อย กตส./กกม.) 
เมษายน 2564 
- 7 เมษายน 2564 ลงนามสัญญากับบริษัท
ผู้พัฒนา 
- 16 เมษายน 2564 ประชุมหารือร่วมกับบริษัท
ผู้พัฒนา ทางออนไลน ์
- 23 เมษายน 2564 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งท่ี 
2/2564 ร่วมกับบริษัทผู้พัฒนา (Kick off) ทาง
ออนไลน ์
พฤษภาคม 2564 
- ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนาระบบ
การกำกับดูแลฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 
9.30 – 12.00 น. ทางออนไลน์ 
- 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ส่งงานงวดที่ 1 
- 17 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ งานงวดที่ 1 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- 19 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติขยายเวลา
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ 1 และ
ได้รับอนมุัติให้ขยายจากเดมิครบกำหนดวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็นวันที ่28 พฤษภาคม 
2564 
- 25 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะทำงานฯ 
(Team leader) ร่วมกับบริษัทผู้รบัจ้าง ครั้งท่ี 1 
เวลา 13.30 – 16.00 น. ทางออนไลน ์
- 27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ งวดที่ 1 
- 28 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะทำงานฯ 
(Team leader) ร่วมกับบริษัทผู้รบัจ้าง ครั้งท่ี 2 
เวลา 13.30 – 16.00 น. ทางออนไลน ์
มิถุนายน 2564 
- 4 มถิุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานฯ (Team 
leader) ร่วมกับบริษัทผูร้ับจ้าง ครั้งท่ี 3 เวลา 
9.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. 
- 10 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานฯ 
(Team leader) ร่วมกับบริษัทผู้รบัจ้าง ครั้งท่ี 4 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

เวลา 9.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 602 อาคาร 
9 ปส. 
- 15 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานฯ 
(Team leader) ร่วมกับบริษัทผู้รบัจ้าง ครั้งท่ี 4 
เวลา 9.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 602 อาคาร 
9 ปส. 
- 16 มิถุนายน 2564 ประชุมพิจารณา Flow 
กระบวนการอนญุาตฯ กับ กอญ. เวลา 9.30 – 
12.30 น. ทางออนไลน์ 
- 18 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานฯ 
(Team leader) ร่วมกับบริษัทผู้รบัจ้าง ครั้งท่ี 5 
เวลา 9.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 602 อาคาร 
9 ปส. 
- 25 มิถุนายน 2564 ประชุมร่วมกับบริษัทผู้
รับจ้างเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมโรงงานฯ 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ทางออนไลน ์
- 30 มิถุนายน 2564 ประชุมพิจารณา Flow 
กระบวนการตรวจสอบสถานประกอบการ กับ 
กตส. เวลา 9.30 – 12.30 น. ห้องประชุม 103 
อาคาร 4 ปส. 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กรกฎาคม 2564 
- 2 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะทำงานฯ 
(Team leader) ร่วมกับบริษัทผู้รบัจ้าง ครั้งท่ี 6 
เวลา 9.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 602 อาคาร 
9 ปส. 
- 6 กรกฎาคม 2564 ประชุมกับบริษัทผู้รับจา้ง 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ระบบการอนุญาตฯ 
และระบบตรวจสอบฯ เดิม เวลา 13.30 – 16.30 
น. ณ ห้อง กบฐ. อาคาร 1 ปส. 
- 8 กรกฎาคม 2564 ประชุมนำเสนอกระบวนการ
ทำงานของระบบการอนุญาตฯ ใหก้ับผู้บริหาร 
ปส. เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 313 
อาคาร 1  ปส. 
- 13 กรกฎาคม 2564 ประชุมกับบริษัทผู้รับจา้ง 
เรื่อง Flow การตรวจสอบสถานประกอบการฯ 
เวลา 13.30 – 15.30 น. ทางออนไลน ์
- 27 กรกฎาคม 2564 ประชุมร่วมกับบริษัทผู้
รับจ้างเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมโรงงานฯ 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางออนไลน ์



 

570 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- 27 กรกฎาคม 2564 ประชุมร่วมกับประชุม
คณะทำงานฯ (Team leader) ของ กตส. เวลา 
13.30 – 15.00 น. ทางออนไลน์ 
สิงหาคม 2564 
- 4 สิงหาคม 2564 ประชุมกับบริษัทผู้รับจ้าง 
เรื่อง ฟิวส์ข้อมูลในแบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง เวลา 
9.30 -12.30 น. ทางออนไลน์ 
- 9 สิงหาคม 2564 ประชุมกับบริษัทผู้รับจ้าง 
เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมลูกับ กรอ. เวลา 9.30 – 
12.30 น. ทางออนไลน์ 
- 17 สิงหาคม 2564 ประชุมกับบริษัทผู้รับจา้ง 
เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมลูกับ กรอ. เวลา 13.30 – 
15.30 น. ทางออนไลน์ 
- 25 สิงหาคม 2564 ประชุมกบับริษัทผู้รับจา้ง 
เรื่อง ฟิวส์ข้อมูลในแบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง เวลา 
9.30 -16.30 น. ทางออนไลน์ 
กันยายน 2564 
- 1 กันยายน 2564 ประชุมกับบรษิัทผู้รับจ้าง 
เวลา 13.00 – 15.30 น. ทางออนไลน ์
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- 8 กันยายน 2564 ประชุมกับบรษิัทผู้รับจ้าง 
เวลา 13.00 – 15.30 น. ทางออนไลน ์
- 9 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกบัประชุม
คณะทำงานฯ (Team leader) เวลา 9.30 – 
12.00 น. ทางออนไลน์ 
- 14 กันยายน 2564 ประชุมกับบริษัทผู้รับจา้ง 
เวลา 9.30 – 12.30 น. ทางออนไลน ์
- 15 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับประชุม
คณะทำงานฯ (Team leader) ของ กตส. เวลา 
9.30 – 12.00 น. ทางออนไลน ์
- 16 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับประชุม
คณะทำงานฯ (Team leader) และบริษัท
ผู้พัฒนา เวลา 9.00 – 12.00 น. ทางออนไลน์ 
- 17 กันยายน 2564 ประชุมหารอืหลักเกณฑ์การ
อนุญาตทำเครื่องกำเนิดรังสีร่วมกบั กกม. เวลา 
13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 602 อาคาร 9 
- 20 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับกลุ่ม
ตรวจสอบเครื่องกำเนดิรังสี เรื่อง ฟิวส์ข้อมูลใน
การสร้างแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ เวลา 13.30 
– 15.30 น. ทางออนไลน์ 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- 22 กันยายน 2564 ประชุมกับบริษัทผู้รับจา้ง 
เวลา 8.30 – 10.00 น. ทางออนไลน ์
- 23 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับกลุ่ม
ตรวจสอบฯ ทางอุตสาหกรรม เรื่อง ฟิวส์ข้อมูลใน
การสร้างแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ เวลา 9.30 – 
12.30 น. ทางออนไลน์ 
- 23 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับกลุ่มอนุญาต
เครื่องกำเนิดรังสี เรื่อง ฟิวส์ข้อมลูในการสร้าง
แบบฟอร์มการตรวจสอบฯ เวลา 13.30 – 15.30 
น. ทางออนไลน์ 
- 27 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับกลุ่ม
ตรวจสอบฯ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
เวลา 9.30 – 12.00 น. ทางออนไลน ์
- 27 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับประชุม
คณะทำงานฯ (Team leader)  เวลา 13.30 – 
15.30 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 
- 28 กันยายน 2564 ประชุมร่วมกับกลุ่ม
ตรวจสอบฯ ทางการแพทย์ เวลา 9.30 – 12.00 
น. ทางออนไลน์ 
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20. โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กยผ.) 
งบประมาณรวม (ปรับลด 15%) 26,697,400 บาท งบดำเนินงาน - บาท งบลงทุน 26,697,400 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 21,687,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.23 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 จัดหา
ครุภัณฑ์ 25 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ต.ค. 63 - 
ก.ค. 64 

 26,697,400  

1. ระบบวิเคราะห์ข้อมลู
เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหาร
จัดการ การใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์และรังสี 
จำนวน 1 ระบบ 

   ต.ค. 63 - 
ก.ค. 64 

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำระบบวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดา้นการบริหาร
จัดการ การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี 
จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากผู้ยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคา ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคไม่
ถูกต้องตามขอบเขตของานและเง่ือนที่กำหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

5,000,000  

2. อุปกรณ์สำหรับ
จัดเก็บข้อมลูแบบ
ภายนอก จำนวน 2 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

1,140,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย แบบท่ี 2 
จำนวน 6 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

2,100,000  

4. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) จำนวน 5 
ชุด 

   ต.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

140,000  

5. ระบบงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
1 ระบบ 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาจดัซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ออลอินวัน 
ซอฟแวร์ จำกัด ผู้รบัจ้างส่งมอบงานแล้ว 

500,000  

6. คอมพิวเตอร์แท็ปเลต็ 
จำนวน 22 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

440,000  

7. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จำนวน 3 
เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

45,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

8. อุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Next 
Generation Firewall) 
แบบท่ี 2 จำนวน 2 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

2,000,000  

9. อุปกรณ์จัดเกบ็ Log 
File ระบบเครือข่าย 
แบบท่ี 3 จำนวน 1 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

850,000  

10. อุปกรณ์ป้องกันและ
ตรวจจับการบุกรุก 
(Intrusion Prevention 
System) แบบท่ี 2 
จำนวน 2 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

2,800,000  

11. อุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุกเว็บไซต์ (Web 
Application Firewall) 
จำนวน 2 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

1,060,000  

12. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแกนหลัก 

   ต.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 

2,000,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(Core Switch) จำนวน 
2 ชุด 

รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

13. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง จำนวน 
50 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
พ.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

6,000,000  

14. เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล
แบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

1,950,000  

15. ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

273,600  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กฎหมาย จำนวน 72 
ชุด 
16. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2  
จำนวน 7 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

154,000  

17. จอรับภาพ ฃนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า จำนวน 1 
เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

24,300  

18. เครื่องมัลติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 
เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

30,300  

19. โทรทัศน์ แอล อี ดี  
(LED TV) แบบ Smart 
TV จำนวน 1 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

25,300  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

20. เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA จำนวน 3 
เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

17,400  

21. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 3 
เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

69,000  

22. สแกนเนอร์สำหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จำนวน 3 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

54,000  

23. อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จำนวน 3 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

2,100  

24. จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จำนวน 3 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

8,400  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

25. ชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส จำนวน 20 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

ลงนามสญัญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 
รายการ บริษัท โพลีเมท จำกัด ผูร้ับจ้างส่งมอบ
งานแล้ว 

14,000  
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21. โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ (กพม.) 
งบประมาณรวม 509,400 บาท งบดำเนินงาน 509,400 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.56 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
ศึกษาวิจัยและจัดทำ
มาตรฐานการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยใน
สินค้าอุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมนัตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 

60 ร้อยละผลสำเร็จ
ในการดำเนิน
กิจกรรมตาม
แผน 
(ร้อยละ 80) 

1. การจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
ในการศึกษาวิจัยและ
จัดทำมาตรฐานการ
กำกับดูแลความ
ปลอดภัยในสินค้า
อุปโภคฯ               
2. การจัดทำฐานข้อมูล
กัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสินค้าอุปโภคฯ   
3. การจัดทำร่างแนว
ปฏิบัติในการกำกับดูแล
ความปลอดภัยในสินคา้
อุปโภคฯ 

8ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

1. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานด้านการวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภค ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ ์
 
 
 
 
 
2. จัดทำฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง
สินค้าอุปโภคแผ่นแกรนิตจำนวน ๔ ตัวอย่าง และ
แผ่นยิบซัม จำนวน ๒ ตัวอย่าง จากการใช้งานใน
กรุงเทพฯ และหินคลุก จำนวน ๑ ตัวอย่าง จาก
การใช้งานในจังหวัดสงขลา 
 

180,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

สถานการณ์โควดิ - ๑๙ 
ทำให้การดำเนินการ
ล่าช้ากวา่แผนที่กำหนด
ไว้/ปรบัแผนระยะเวลา
การดำเนินการให้
เหมาะสม 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

3. ศึกษาแนวปฏิบัติในการกำกับดแูลความ
ปลอดภัยในสินค้าอุปโภคฯ โดยการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมลูที่เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดย IAEA 
ในเอกสาร GSR Part 3 และ SSG-36 

กิจกรรมที่ 2 การ
วิเคราะห์
กัมมนัตภาพรังสีใน
สินค้าอุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมนัตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 

40 ร้อยละผลสำเร็จ
ในการดำเนิน
กิจกรรมตาม
แผน 
(ร้อยละ 80) 

 ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

 329,400  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2.1 การ
ประชุมเตรียมการเพื่อ
บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

  การประชุมเพื่อบูรณา
การกับหน่วยงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และการ
นำเสนอผลการศึกษาใน
รอบปีท่ีผ่านมา 

ม.ค. 64 - 
มี.ค. 64 

๑. ประสานงานปรับเปลีย่นรูปแบบการประชุม
เนื่องจากสถานการณ์โควดิระลอกใหม่  
๒. รวบรวมหัวข้อและบทคดัย่อจากอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการ 

๖๙,๔๐๐ ไม่สามารถดำเนินการจัด
ประชุมได้ตามแผน 
เนื่องจากได้รบั
ผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด - ๑๙    
จึงทำการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ เป็นการประชุม
ออนไลน์ และจะปรบั
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

งบประมาณเป็นค่าวสัดุ
วิทยาศาสตร์ สำหรับ
จัดทำ Chamber 
สำหรับการประเมินก๊าซ
เรดอน 

กิจกรรมที่ 2.2 การ
ตรวจวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสินค้าอุปโภคที่
มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 

  การตรวจวเิคราะห์
กัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสินค้าอุปโภคฯ 

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 
64 

๑. วิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้า
อุปโภคฯ ได้แก่ แผ่นแกรนิตจำนวน ๔ ตัวอย่าง 
และแผ่นยิบซัม จำนวน ๒ ตัวอย่าง จากการใช้งาน
ในกรุงเทพฯ และหินคลุก จำนวน ๑ ตัวอย่าง จาก
การใช้งานในจังหวัดสงขลา 
๒. ประสานศูนยเ์ครื่องมือศูนยเ์ครือ่งมือวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัในการตรวจวัดตัวอยา่ง 
๓. ประสานมหาวิทยาลยัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ 
ในการจัดหาแผ่นแกรนติ จำนวน ๕ ตัวอย่าง และ
แผ่นยิบซัม จำนวน 2 ตัวอย่าง หินอ่อน จำนวน ๒ 
ตัวอย่าง ท่ีมีการใช้งานในพ้ืนท่ี ทำการเตรียม
ตัวอย่างเบื้องต้น และนำส่ง ปส. เพื่อดำเนินการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังส ี

๒๖๐,๐๐๐ มีแผนท่ีจะดำเนินการ 
และจะปรับงบประมาณ
เป็นการ 
- จัดซื้อวัสดสุำหรับ
ทดลองเพิ่มเตมิ  
- จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ในการ
พัฒนาวิธีการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีใน
สินค้าอุปโภคฯ 
- จ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงาน 
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22. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของ NORM เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง (กพม.) 
งบประมาณรวม 5,468,500 บาท งบดำเนินงาน 268,500 บาท งบลงทุน 5,200,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 49,571 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 74 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
สำรวจจุดเก็บตัวอย่าง 
เส้นทางหลักของห่วง
โซ่อาหาร และการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน และเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

70 การสำรวจพื้นท่ี
และข้อมลูฯ 
(จำนวน 2 
พื้นที่) 

รายงานการสำรวจฯ พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

มีการสำรวจพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยา่งสิ่งแวดล้อมแล้ว 
จำนวน ๑ พ้ืนท่ี  
ความสำเร็จร้อยละ ๓๓ 
 

๙๑,๐๑๒ 
(หลังจากปรับ

แผนแล้ว) 

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามแผน เนื่องจากการ
อนุมัติให้ใช้งบประมาณ
ล่าช้ากว่าแผนท่ีกำหนด
ไว้ และการระบาดของ
โรคโควดิ-19/ขออนุมัติ
ขยายการดำเนินงาน
โครงการไปจนถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๕  โดยมี
แผนการเดินทางไป
สำรวจพ้ืนท่ีรอบ ๒ ใน
เดือนธันวาคม 2564 ใน
วงเงิน 79,740 บาท 
และขอแปลง
งบประมาณทั้งหมด 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

99,988 บาท ไปใช้ใน
การจัดซื้อ "ระบบแกม
มาสเปคโตรเมทรี 
จำนวน 1 ระบบ" 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษา
พฤติกรรมการ
เคลื่อนย้ายของ NORM 
เพ่ือการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 

30 การวัดและ
วิเคราะห์
ทางด้านนิว
ไคลด์รังส ี
(จำนวน 1 
รายงาน) 

รายงานผลการวดัและ
วิเคราะห์ทางด้านนิว
ไคลด์รังส ี

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

๑. วัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง จำนวน ๕๙ ครั้ง 
๒. รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ จำนวน ๒ 
ฉบับ 
ความสำเร็จร้อยละ ๗๔ 

77,500 เนื่องจากไมส่ามารถเก็บ
ตัวอย่างได้ในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณนี้ 
จึงดำเนินการเฉพาะใน
ส่วนของตัวอย่างที่เก็บ
จากปีงบประมาณที่ผา่น
มา/ขออนุมัติขยายการ
ดำเนินงานโครงการไป
จนถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ 2.1 จัดส่ง
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 15,000 

กิจกรรมที่ 2.2 การจ้าง
วิเคราะหต์ัวอย่าง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

จ้างวิเคราะห์ XRF จำนวน 12 ตัวอย่าง  15,000 

กิจกรรมที่ 2.3 การ
เดินทางเข้าร่วมการ
ประชุมของผู้ดำเนินงาน
โครงการและหน่วยงาน
ที่มีความร่วมมือ 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 15,000 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ไม่สามารถจัดการ
ประชุมได้ตามปกติ จึง
ขอยกเลิกกิจกรรมนี ้
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2.4 วัสดุ
วิทยาศาสตร ์

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ 
รายการที่ ๑ จำนวน 6,520 บาท 
รายการที่ ๒ จำนวน 12,519 บาท 
รายการที่ ๒ จำนวน ๔,๗๘๘.๒๕ บาท 

32,500 ขออนุมัติขยายการ
ดำเนินงานโครงการไป

จนถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ 3 จัดหา
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 64 - ก.ย. 
64 

ความสำเร็จร้อยละ ๘๐ 5,200,000  

1. ระบบวัดแกมมา 
สเปคโตรเมตรี พร้อม
หัววัด HP-Ge พร้อม
สารรังสีมาตรฐาน 

   ธ.ค. 64 - ก.ย. 
64 

บริษัทท่ีได้รับการคดัเลือกลงนามในสัญญาฯ แล้ว 
ซึ่งสัญญาฯ กำหนดใหส้่งมอบภายใน 180 วัน 
(ครบกำหนดประมาณสิ้นปี 2564) 

5,200,000 - 
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23. โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ (กตส.) 
งบประมาณรวม 1,000,000 บาท งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 636,893.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.69 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
จัดทำร่างมาตรการ
ควบคุมความปลอดภัย
การจัดการกาก
กัมมนัตรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

50 ร่างมาตรการ
ควบคุม 
ความปลอดภัย
การจัดการกาก
กัมมันตรังสีใน
อุตสาหกรรม
เศษโลหะ 

การเผยแพร่ร่าง
มาตรการ 
ควบคุมความปลอดภยั 
การจัดการกาก 
กัมมันตรังสีใน 
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ปรับปรุงประเด็นร่างมาตรการเฝ้าระวังฯ ให้
เหมาะสมและเป็นไปตามมติท่ีประชุม  

500,000  

กิจกรรมที่ 1.1  
รวมรวบข้อมลูด้านเฝ้า
ระวัง การตอบสนอง 
และการควบคุมการ
ปนเปื้อนกัมมันตรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ศึกษาเอกสารเกีย่วกับการปนเปือ้นรังสีในเศษ
โลหะ 

92,640 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ของโครงการ ครั้งท่ี 1 
 วงเงิน 45200 บาท 
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ของโครงการ ครั้งท่ี 2 
วงเงิน 44,000 บาท 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

จากเอกสารใน
ต่างประเทศ และ
จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์
สำหรับการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1.2  
รวบรวมข้อมลูด้านปัญหา 
โอกาสการเกิดและผลกระทบ
จากการปนเปื้อน
กัมมันตรังสี ความตอ้งการ
พื้นฐานของอุตสาหกรรมเศษ
โลหะ โดยการประชุมหารือ
กับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

๑. ขออนุมัติการประชุมหารือกับหน่วยงาน
ภายนอก จำนวน ๓ หน่วยงาน คอื กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมศลุกากร และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ท้ังนี้รวบรวมข้อมูลแนวทางการ
ดำเนินงานและผลกระทบของปัญหาจากการ
ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษ
โลหะ 
    ครั้งท่ี 4 จำนวน 2,500 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 
    ครั้งท่ี 5 จำนวน 3,000 บาท (รอทำเอกสาร
คืนเงิน) 

39,780 คร้ังท่ี 1 (14/01/64) ใช้
ไป 1,540 บาท  
คร้ังท่ี 2 (2,9,10 /02/64 
-กรอ.,กศก.,กต.) ใช้ไป 
9,870บาท 
คร้ังท่ี 3(8/03/64-
ภายใน ปส.) ใช้ไป 2,220 
บาท 
 

กิจกรรมที่ 1.3  
ศึกษาดูงาน และเก็บตัวอยา่ง 
ณ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

1. รออนุมัติการปรับแผนกิจกรรม วงเงิน 
249,078.95 บาท 
 

179,680  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.4 วิเคราะห์
ความเป็นไปไดใ้นการจัดทำ
ร่างมาตรการเฝา้ระวังการ
ปนเปือ้นวสัดุกมัมันตรังสีใน
เศษโลหะที่นำเขา้มาใน
ราชอาณาจักร หรือส่งออก
นอกราชอาณาจกัร โดยผา่น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสยีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

1. อยู่ระหว่างจัดทำรา่งมาตรการเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในเศษโลหะที่นำเข้ามา
ในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
 

187,900  

กิจกรรมที่ 2 การคัด
แยกวัสดุกัมมนัตรังสี
ซีเซียม-๑๓๗ ออกจาก
ฝุ่นกัมมนัตรังสี
ปนเปื้อนในเศษโลหะ
ซ่ึงเกิดจากกระบวน
ผลิตโลหะโครงสร้าง
รูปพรรณ 

50 ผู้ก่อให้เกิดกาก 
กัมมันตรังสี
สามารถนำ
วิธีการคัดแยก
ไปพัฒนาเพื่อใช้
ในการบำบัด
กากกัมมันตรังสี
ด้วยตนเองตาม
กรอบท่ี
กฎหมายกำหนด 

รายงานผลการ 
วิเคราะห์ทางเคมีและ 
ทางกายภาพของฝุ่นเถ้า
โลหะ และวิธีการ 
ปรับปรุงคณุสมบตัิของ
เถ้าโลหะเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์อ่ืน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ทำการทดลอง ตามวิธีการที่วางแผนไว้ 
รวมถึงหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร
กัมมนัตรังสีออกจากฝุ่นโลหะ 
- ศึกษาคุณสมบัติของฝุ่นเถ้าโลหะปนเป้ือน
ซีเซียม-๑๓๗ 
- สรุปความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวทาง
ในการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
- สรุปผลงานวิจัยและจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

500,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2.1 การศกึษา
กระบวนการผลิตโลหะ
โครงสรา้งรปูพรรณและ
ศึกษาถึงสาเหตุการเกดิการ
ปนเปือ้น 
วัสดุกมัมันตรังสีในเถา้โลหะ
ในกระบวนผลิต 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตโลหะและ
สาเหตุการเกดิการปนเปื้อนสารกมัมันตรังสีในฝุ่น
โลหะ 
- สรุปความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนว
ทางการตรวจวิเคราะห์และวิธีการสกัด Cs-137 
ออกจากฝุ่นเหล็ก 

๑๐๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ 2.2  
การตรวจวัดค่า
กัมมันตภาพรังสขีอง
ตัวอยา่งเถา้ในเศษโลหะ ก่อน
กระบวนการคดัแยกและหลัง
กระบวนการคดัแยกวสัดุ
กัมมันตรังสีในเศษฝุน่โลหะ 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ทำการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อดลูกัษณะโครงสรา้ง
ของเถ้าโลหะปนเปื้อนสารกัมมันตรังส ี
- วิเคราะหผ์ลทีไ่ด้จากคณุสมบัติของเถ้าโลหะ
ปนเปื้อนสารกมัมันตรังส ี

294,400  
 

กิจกรรมที่ 2.3  
การวิเคราะห์และคัด
แยกวัสดุกัมมันตรังสี
ออกจากเถ้าเศษโลหะ
วิจัยในห้องปฏิบัติการ 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ทำการสกัดแยก Cs-137 ออกจากเถ้าฝุ่นโลหะ
โดยใช้น้ำกลั่น และน้ำประปา 
- ศึกษาคุณสมบตัิของฝุ่นเถ้าโลหะปนเปื้อน
ซีเซียม-๑๓๗ 

105,600  
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24. โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนความม่ันคงปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (กพม.) 
งบประมาณรวม 450,000 บาท งบดำเนินงาน 150,000 บาท งบลงทุน 300,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 149,991.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงบลงทุน 300,000   บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา
ข้อมูล ประเมนิรูปแบบ
ภัยคุกคามและศึกษาผล
การวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการ 

100 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การรวบรวม
ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และ
จัดเตรียมวสัดุ
คอมพิวเตอร์
เพื่อรองรับการ
พัฒนาโปรแกรม 
(ร้อยละ 80) 

โปรแกรมสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 1 
โปรแกรม 

ธ.ค. 63 - ก.ย. 
64 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมลูวัสดนุิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสีเพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับประมวลผลของโปรแกรม 
-จัดซื้อสารมาตรฐาน สำหรับใช้ในการสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ 4 
รายการ 
- จัดซื้อสารมาตรฐาน 3 รายการ  
- จัดซื้อสารมาตรฐาน 2 รายการ  
-จัดซื้อวัสดสุำนักงาน จำนวน 30 รายการ  
- ซื้อลิขสิทธ์โปรแกรมการประชุมออนไลน์ Cisco 
Webex Meeting (เอกรินทร์) 
 

150,000  

กิจกรรมที่ 1.1 ค่าใช้จา่ยการ
จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์ 
วัสดสุิ้นเปลืองใน

   ต.ค. 63 - 
มิ.ย. 64 

โปรดใส่รายละเอียด   
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ห้องปฏิบตัิการ เช่น แกส๊
อาร์กอน ไนโตรเจน ฮีเลียม 
สารมาตรฐาน อุปกรณ์
จัดเก็บวสัดุกมัมันตรังสี 
เป็นตน้ 
กิจกรรมที่ 1.2 
ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์
ในห้องปฏิบัติการเพื่อ
ออกแบบโปรแกรมและ
รองรับการพัฒนา
โปรแกรม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล External 
HDD, Main board, 
RAM, เครื่องกระจาย
สัญญาณ เป็นต้น 

   ต.ค. 63 - ธ.ค. 
63 

   

กิจกรรมที่ 2 จัดหา
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 63 - ก.ย. 
64 

- ตรวจรับโปรแกรมฯเสร็จเรียบร้อย และ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาท่ีจะจัดใหม้ีใน
โปรแกรมฯ 

300,000    
  
 
  

ความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนของการ
จัดทำโปรแกรมเพื่อให้ 
สามารถใช้งานได้อย่างมี
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

 

 
 
 

ประสิทธิผล / จัดทำ 
user interface ที่
ครบถ้วนเหมาะสมกับ
การใช้งาน  

1. โปรแกรมสนับสนุน
การดำเนินการด้านนติิ
วิทยาศาสตร์ทาง
นิวเคลียร ์

   ม.ค. 64 - 
มิ.ย. 64 

 300,000  
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25. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ด้านการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (กอญ.) 
งบประมาณรวม 866,100 บาท งบดำเนินงาน 334,100 บาท งบลงทุน 532,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 117,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.84  
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาระบบและ
กระบวนการคำนวณ
ด้านนิวทรอนิกส์ 
ฟิสิกสข์องเคร่ือง
ปฏิกรณ์ และเทอร์
มัลไฮดรอลิกส ์

75 ระบบและ
กระบวนการปะเมนิ
ความปลอดภยั
เครื่องปฏิกรณฯ์ 
ด้านนิวทรอนิกส์
และเทอร์
มัลไฮดรอลกิส์  
(จำนวน 3 ระบบ) 

องค์ความรู ้
กระบวนการใหม ่
ผลงานเผยแพร ่

ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

- จัดการอบรม online วันท่ี 28 – 30 มิ.ย. 
2564 
- อยู่ระหว่างจัดซื้อเอกสาร และมาตรฐานสากล  

184,100 มีการปรับแผนการใช้เงิน
เป็นการซื้อเอกสาร
มาตรฐานและซื้อวสัดุ
สำหรับการประเมิน 

กิจกรรมที่ 1.1 อบรมการ
ประเมินความปลอดภัยทาง
นิวเคลยีรโ์ดยใช้รหสัคอม
คอมพิวเตอร ์MCNP-6, 
SNAP/ PARCS-TRACE และ
แบบ PSA 

   พ.ค. 64 - 
มิ.ย. 64 

- จัดการอบรม online เรื่อง Introduction to 
MCNP6 วันท่ี 28 – 30 มิ.ย. 2564 
- จะจัดการอบรมเรื่อง SAPHIRE ในเดือน
สิงหาคม ๒๔๖๔ 

129,100 - เป็นการอบรมออนไลน์ 
จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ  

ปรับเป็นการซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง สำหรับใช้ใน
การประเมิน 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1.2 ซื้อ
เอกสารอ้างอิง จัดทำ
รายงาน เสนอผลงาน
และแนวปฏิบตัิในการ
วิเคราะหค์วามปลอดภัย
ด้านเทอร์มลัไฮดรอลิกส์
และนิวทรอนิกส ์

   ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

อยู่ระหว่างจัดซื้อเอกสาร และมาตรฐานสากล 55,000 การซื้อเอกสารมาตรฐาน 
อยู่ระหว่างการขอจดัซื้อ
จัดจ้าง 

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาระบบประเมิน
ความปลอดภัยแบบใช้
ความน่าจะเป็น 

25 ระบบและ
กระบวนการปะ
เมินความ
ปลอดภัยเครื่อง
ปฏิกรณ์ฯ แบบ
ใช้ความน่าจะ
เป็น 
(จำนวน 1 
ระบบ) 

องค์ความรู ้
กระบวนการใหม ่
ผลงานเผยแพร ่

ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

จัดจ้างผู้ช่วยวิจัย (ปฏิบตัิงานในหอ้งปฏิบัติการ) 
และดำเนินการสร้างแบบจำลองเครื่องปฏิกรณ ์

150,000 มีการปรับแผนเป็นการ
จ้างเหมาเพิ่ม 1 เดือน 

กิจกรรมที่ 2.1 ซื้อ
เอกสารอ้างอิง จัดทำ
รายงาน และแนวปฏิบัติ
ในการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยแบบ PSA 

   ส.ค. 64 จะจัดซื้อเอกสารหลังจากท่ีซื้อครุภณัฑ์เสร็จ
เรียบร้อย 

15,000 อยู่ระหว่างการซื้อ
เอกสารอ้างอิง 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2.2 จ้าง
ลูกจ้างเพื่อจัดทำระบบ
และทำการวิจยัด้าน 
PSA 

   ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

จัดจ้างลูกจ้าง ได้เริ่มงานในวันที่ 1 ก.พ. ๒๕๖๔ 
และดำเนินการสร้างแบบจำลองเครื่องปฏิกรณ ์

135,000 เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
๑๙ จึงเริ่มงานในวันที่ ๑ 
ก.พ. 
ปรับเป็นจ้างเพิ่ม 1 เดือน 
ในเดือน ตุลาคม 2564 

กิจกรรมที่ 3 จัดหา
ครุภัณฑ์ 5 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 63 - 
เม.ย. 64 

ได้จัดซื้อเรยีบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 532,000 - อยู่ระหว่างการเบิกจา่ย 
คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2564 
- การส่งมอบคอมพิวเตอร์
มีความลา่ช้าเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 

1. ระบบศูนย์กลาง
เครือข่ายประมวลผล 
จำนวน 1 ระบบ 

   ธ.ค. 63 - 
เม.ย. 64 

อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 120,000  

2. ชุดเครือข่าย
ประมวลผลทางด้าน
นิวทรอนิกส์ 
(Neutronics 
Computational 
Analysis unit) จำนวน 
1 ระบบ 

   ธ.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 135,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค 

/การดำเนินการแก้ไข ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

3. ชุดเครือข่าย
ประมวลผลทางด้าน
ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ (Reactor 
Physics 
Computational 
Analysis unit) จำนวน 
2 ชุด 

   ธ.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 71,000  

4. ชุดเครือข่าย
ประมวลผลทางด้าน
เทอร์มัลไฮดรอลิกส์ 
(Themal-Hydraulic 
Computational 
Analysis unit) จำนวน 
1 ชุด 

   ธ.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 71,000  

5. ชุดเครือข่าย
ประมวลผลทางด้าน 
Probabilistic Safety 
Analysis (PSA) จำนวน 
1 ชุด 

   ธ.ค. 63 - 
เม.ย. 64 

อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 135,000  
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26. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม (กพม.) 
งบประมาณรวม 1,460,700 บาท งบดำเนินงาน 794,400 บาท งบลงทุน 666,300 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,138,226.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.9 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
ทบทวนเอกสารและ
เตรียมความพร้อมใน
การวิจัย 

10 ร้อยละความสำเรจ็ใน
การทบทวนเอกสาร 
(ร้อยละ 80) 

การทบทวนเอกสาร
และเตรียมความพร้อม
ในการวิจัย เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว ้

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-ดำเนินการจดัจ้างผู้ช่วยวิจัย 
-ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
-ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขอจริยธรรมวิจยัในคน
และเข้าอบรมออนไลน ์

170,000 เอกสารตีพิมพ์ใหม่ส่วน
ใหญ่ไมส่ามารถอ่าน
ฉบับเต็ม/ต้องรอจัดซื้อ 
และมีการปรับแผนการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
การระบาดของโควิด -
19  

กิจกรรมที่ 2 การ
เตรียมและวิเคราะห์
ตัวอย่าง 

60 ร้อยละความสำเรจ็ของ
การวิเคราะห์ตัวอยา่ง 
(ร้อยละ 80) 

ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างชนิดต่างๆ ที่ได้
ดำเนินการจัดเก็บ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ทดสอบระบบของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เดิมที่ค้างอยู่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 
และจัดจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร ์

525,000 มีการปรับเปลีย่น
แผนการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการระบาด
ของโควิด - 19  

กิจกรรมที่ 3 การเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
และตัวอย่างทาง
ชีวภาพของ

20 ร้อยละความสำเรจ็ของ
การเก็บตัวอย่าง 
(ร้อยละ 80) 

การเก็บตัวอย่างเป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว ้

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

จัดทำร่างบันทึกการขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บ
ตัวอย่างในพื้นที่การก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย และร่างการขออนุมตัิเดินทางเพื่อ

84,400 มีการปรับเปลีย่น
แผนการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการระบาด
ของโควิด - 19  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนการ
ก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

การเก็บตัวอย่าง ประสานงานกับ มทส.เกี่ยวกับ
กำหนดการในการเข้าพื้นที่ครั้งที่ 1  
 

กิจกรรมที่ 4 การ
ประเมินปริมาณสาร
กัมมนัตรังสีใน
สิ่งแวดล้อม การได้รับ
รังสีเข้าสู่ร่างกายและ
ผลของรังสีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
โครโมโซม 

10 รายงานสรุป
ความก้าวหน้าการ
ศึกษาวิจัย 
(จำนวน 1 ฉบับ) 

รายงานสรุป
ความก้าวหน้าการ
ศึกษาวิจัย 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 15,000 มีการปรับเปลีย่น
แผนการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการระบาด
ของโควิด-19 

กิจกรรมที่ 5 จัดหา
ครุภัณฑ์ 3 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 666,300  

1. เครื่องช่ังสี่ตำแหน่ง 
จำนวน 1 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ส่งมอบและตรวจรับครภุัณฑ์เรยีบร้อยแล้ว 321,000  

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า
และปรับแรงดันไฟฟ้า 
จำนวน 1 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ส่งมอบและตรวจรับครภุัณฑ์เรยีบร้อยแล้ว 150,000  
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
จำนวน 2 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ส่งมอบและตรวจรับครภุัณฑ์เรยีบร้อยแล้ว 195,300  
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27. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และการเฝ้าระวังผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม (กพม.) 
งบประมาณรวม 2,219,900 บาท งบดำเนินงาน 1,929,900 บาท งบลงทุน 290,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 676,015.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.45 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
ประเมินผลกระทบทาง
รังสีในระยะแรกเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังส ี

25 ระบบการ
ประเมินผลการ
แพร่กระจาย
กรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังสีอัตโนมัต ิ
(จำนวน 1 
ระบบ) 

ระบบการประเมินผล
การแพร่กระจายของ
สารรังสีในกรณีฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่
เชื่อมต่อกับข้อมูลของ
ประเทศไทย 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรส์ำหรับโปรแกรม ARGOS 
- ทำหนังสือถึง สสน. เพื่อขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข เพื่อนำมาใช้
ในโปรแกรม ARGOS 
- ลงโปรแกรม WINDOW SERVER2019 ในเครื่อง 
ARGOS SERVER สำหรับการประเมินการ
แพร่กระจายสารกัมมันตรังสรีะยะไกล 
- แปลงไฟล์พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจาก 
Netcdf file ไปเป็น GRIB1 file และส่งให้ทาง 
ARGOS ตรวจสอบ 
- จัดทำฐานข้อมูลเชิงแผนที่และนำข้อมูลเข้าไปใน
โปรแกรม ARGOS ได้แก่ ความหนาแน่นของ

500,000 สถานการณ์โควดิทำให้
การดำเนินการลา่ช้ากว่า
แผนที่กำหนดไว้/ปรบั
แผนระยะเวลาการ
ดำเนินการใหเ้หมาะสม 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

ประชากร โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง และสถานี
ตำรวจ  
- ปรับข้อมูลโปรแกรม ARGOS ใหส้ามารถ
พยากรณ์การแพร่กระจายแบบระยะไกลได้ 
(Long range model) 
(ความคืบหน้า ๗๐ %) 

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาเทคนิคอย่างเร็ว
ในการตรวจวัดและเฝ้า
ระวังสทรอนเซียม-90 
ในสิ่งแวดล้อม 

25 เทคนิคการ
วิเคราะห์ สทรอ
นเซียม-90 ใน
ตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม 
(จำนวน 1 
เทคนิค) 

เทคนิคการวิเคราะห ์
สทรอนเซียม-90 

พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

ความคืบหน้าภาพรวมของกิจกรรมที่ 2 50% 248,000 การขออนุมัติจัดซื้อวัสดฯุ
ล่าช้า/ปรบัแผนงานใน
ห้องปฏิบัติการฯให้
เหมาะสม 
 

กิจกรรมที่ 2.1 การทวน
สอบความใช้ได้ของวิธี 
(Method verification) 

   พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

- เตรียมสารละลายเคมีตา่งๆ/สารรังสีมาตรฐาน 
- วางแผนการทวนสอบเทคนิค ฯ จากการ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของ spiked 
sample เตรียมจาก ตย. น้ำผิวดนิ 
- เก็บและรักษาสภาพตัวอย่างน้ำผิวดินเพื่อนำมา
เป็นตัวแทนของ sample blank จุดเก็บจาก
บริเวณ สทน. บางเขน  

 ปรับแผนงานในข้ันตอน
ต่อๆไปใหเ้หมาะสม 



 

602 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- เตรียมตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 ชุด (ชุดละ 4 
ตัวอย่าง) เพื่อศึกษาปริมาตรน้ำผิวดินที่เหมาะสม 
ได้แก่ 1, 3 และ 5 ลิตร ตามลำดบั 
- ตรวจวิเคราะห์เคมิคอลแบลงค์ (Chemical 
blank) ของวิธีทดสอบ จำนวน 4 ตัวอย่าง 
- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ/
สารเคมี อะไหล่ซ่อมบำรุง จำนวน 15 รายการ   
และอยู่ระหว่างขออนุมัติจดัซื้อ  
- ตรวจรับ สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 
10 รายการ เสร็จสิ้น เมื่อวันท่ี 17 พ.ค. 64  เป็น
เงิน 28,809.75 บาท     
- ตรวจรับ อะไหล่วสัดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 
รายการ เสรจ็สิ้น เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 เป็นเงิน 
30,000.00 บาท    
- ตรวจรับ อะไหล่วสัดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 
รายการ เสรจ็สิ้น เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 
25,038.00 บาท           
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- ตรวจรับสทรอนเชียมเรซินพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ วงเงิน 163,710.00 บาท เมื่อวันท่ี 17 
ส.ค. 64  
- เข้าร่วมในกิจกรรมทดสอบความชำนาญในการ
ทดสอบปริมาณกมัมันตภาพรังสีของนิวไคลด์ Sr-
90 ในตัวอย่างน้ำโดยอาศัยเทคนิคการตรวจวดั
อย่างเร็ว (จัดขึ้นโดยทบวงการฯ ภายใต้โปรแกรม 
Proficiency Test IAEA-TEL-2020-04, 
Analysis of Sr-90 in Water sample)  
(ความคืบหน้า 60 %) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2.2 การ
ตรวจวิเคราะห์และ
ประเมินปริมาณสทรอน
เชียม-90 ในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม 

   พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

- เก็บและรักษาสภาพตวัอย่างนำ้ผวิดินรอบ สทน. บางเขน 
จำนวน 7 จดุ ความถีเ่ดือนละ 1 ครั้ง ปรมิาตร 1 ลิตร พร้อม
ทำใหเ้ข้นข้นขึ้นโดยต้มระเหย ตย. ในแตล่ะเดือนรวมกัน 
- เก็บและรักษาสภาพตัวอย่างน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จุด แต่ละ
จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินปริมาตร 5 ลิตร เพื่อนำมาศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณสทรอนเชียม-90 ระหว่างแหล่งน้ำผิว
ดินรอบ สทน. กทม. และแหล่งน้ำตามธรรมชาติดังกล่าว 
- คำนวณปริมาณกัมมันตภาพรังสตี่ำสุด 
(Minimum Detectable Activity, MDA) จาก
ตรวจวิเคราะหเ์คมิคอลแบลงค์ (Chemical 
blank) จำนวน 4 ตัวอย่าง 
- จัดทำแผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินของพื้นที่
ศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
สทน. กทม. 
(ความคืบหน้า 40 %) 

 ปรับแผนงานในข้ันตอน
ต่อๆไปใหเ้หมาะสม 

กิจกรรมที่ 3 การ
กำหนดเกณฑ์
มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางรังสีต่อ

25 เกณฑ/์แนวทางการ
กำหนดเกณฑค์วาม
ปลอดภัยทางรังสี
ต่อสิ่งแวดล้อมและ

ข้อมูลผลกระทบทางรังสี
ในสิ่งมีชีวิตของประเทศ
ไทย 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ความคืบหน้าภาพรวมของกิจกรรมที่ 3 75% 1,081,680 โปรดใส่รายละเอียด 



 

605 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพประชาชนไทย 
รองรับภัยคุกคามทาง
รังสีทั้งภายในและข้าม
พรมแดน 

สุขภาพประชาชน
ไทย(จำนวน 1 
เกณฑ/์แนวทาง) 

กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนา
เทคนิคอย่างเร็วในการ
ตรวจวัดนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

-วิเคราะห์ Sr-90 ในน้ำทะเล (unknown) เพื่อ
ทดสอบวิธีและความชำนาญของบคุลากรของ ปส.  
-ผ่านการทดสอบความชำนาญในการวิเคราะห์ Sr-
90 ในน้ำทะเลที่จัดโดยทบวงการฯ  
(ความคืบหน้า 100%) 

  

กิจกรรมที่ 3.2 ศึกษา
การสะสมและ
ผลกระทบทางรังสีต่อ
สิ่งมีชีวิตในสภาวะ
แวดล้อมตา่งๆ 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- ประสานกับกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งในการเกบ็
ตัวอยา่งน้ำทะเล และตะกอนดิน พร้อมทั้งเก็บตวัอย่าง
เรยีบรอ้ยแล้วบางส่วน 
- วางแผนออกเก็บตัวอยา่งน้ำทะเล และอาหารทะเล ในเดือน
กุมภาพันธ ์
- เก็บตัวอยา่งสิ่งแวดล้อมทางทะเล และอาหารทะเลจาก 3 
พื้นที่ ไดแ้ก่ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก และ
ทะเลอนัดามัน 

 -ไม่สามารถเดินทางเก็บ
ตัวอย่างน้ำทะเล และ
อาหารทะเลได้ในเดือน
มกราคม เนื่องจาก 
COVID-19 ปรับแผนเป็น
เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งยัง
เป็นฤดูกาลเดียวกันไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
วิเคราะหผ์ล 



 

606 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- อยู่ในระหว่างการเตรียมตวัอยา่งสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
จำนวน 30 ตัวอยา่ง วดัและวิเคราะหไ์ป แล้วจำนวน 10 
ตัวอยา่ง จากที่เกบ็มาจากเดือนกุมภาพันธ ์
- จัดจ้างสำหรบัการวิเคราะห์ลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทางทะเลของประเทศไทย 
- จัดซื้อและเร่งรัดการนำเข้าสารรงัสีมาตรฐาน 
จำนวน 4 รายการ (ไดร้ับใบอนุญาตนำเข้า 
ครอบครอง และมีไว้ใช้เรยีบร้อยแล้ว) คาดว่าจะ
ได้รับในเดือนตลุาคม 
 - วางแผนออกเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และอาหาร
ทะเล ในเดือนกรกฏาคม และสิงหาคม 
(ความคืบหน้า 50%) 

-ไม่สามารถเก็บตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลใน
ฤดูฝนได้เนื่องจาก
มาตรการคุมเข้มด้านการ
เดินทางข้ามจังหวัด 
-การนำเข้าสารรังสีมี
ความล่าช้า 

กิจกรรมที่ 3.3 พัฒนา
และเปรียบเทียบ
แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์สำหรับการ
ประเมินผลกระทบทาง
รังสีของสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสำหรับ
วิเคราะหส์ัดส่วนการกระจายตัวของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตะกอนดิน (Distribution 
Coefficients, Kds) และสดัส่วนการเคลื่อนย้าย
นิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิต (Concentration 
Factors, CFs) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

- วิเคราะหส์ัดส่วนการกระจายตัวของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตะกอนดิน (Distribution 
Coefficients, Kds) เรยีบร้อยแลว้ 
- อยู่ในระหว่างการวิเคราะหส์ัดส่วนการ
เคลื่อนย้ายนิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิต 
(Concentration Factors, CFs) จำนวน 2 ชนิด 
- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมนิระดับ
รังสีในสิ่งมีชีวิตด้วยโปรแกรม ERICA 
- ประเมินระดับรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล จำนวน 
2 ชนิด ด้วยโปรแกรม ERICA 
(ความคืบหน้า 50%) 

กิจกรรมที่ 3.4 ประเมิน
ปริมาณรังสีทีส่ิ่งมีชีวิต
และประชาชนไทยได้รับ 
ด้วยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ผลการ
ตรวจวัดในสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ
ไทย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสำหรับการ
ประเมินระดับรังสีที่ประชาชนไทยได้รับจากการ
บริโภคอาหารทะเล 
- ประเมินระดับรังสีที่ประชาชนไทยไดร้ับจากการ
บริโภคอาหารทะเลเรียบร้อยแล้ว 
-ประเมินความเสีย่งในการเกดิมะเร็งของประชากรไทยจาก
การบรโิภคอาหารทะเลเรยีบร้อยแล้ว 
(ความคืบหน้า 100%) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 3.5 พัฒนา
ระบบฐานข้อมลูและ
แผนที่ปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย 

   เม.ย. 64 - 
มิ.ย. 64 

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมลูในการทำ 
ฐานข้อมูล และแผนท่ีระดับรังส ี
-อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางรังสี
ในสิ่งแวดล้อม 
- จัดทำแผนที่กัมมันตภาพรังสี (ทั้งที่เกิดขึ้น 
เองตามธรรมชาติและที่มนุษยส์ร้างขึ้น) ในตะกอน
ดินของประเทศไทยเรยีบร้อย  
(ความคืบหน้า 70%) 

  

กิจกรรมที่ 3.6 ปรับปรุง 
ทบทวน และเสนอแนะเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภยัทาง
รังสีตอ่สิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนไทย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมลูกมัมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลย้อนหลัง 10 ปี เพ่ือ
นำเสนอกรมควบคุมมลพิษในการปรับปรุง
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ในส่วนของ
กัมมันตภาพรังสี (ความคืบหน้า 60%)  

  

กิจกรรมที่ 4 การ
ยกระดับห้องปฏิบัติการ
ด้านการตรวจวัด
กัมมนัตภาพรังสีและ
ระดับรังสีในภูมิภาค 

25 ห้องปฏิบตัิการ
ตรวจวดั
กัมมันตภาพรังสใีน
สิ่งแวดลอ้ม ณ 
ศูนย์ปรมาณูเพื่อ
สันติ (ภาคใต้) 
(จำนวน 1 ห้อง) 

บุคลากรของ ปส. ได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
วิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ความคืบหน้าภาพรวมของกิจกรรมที่ 4  60% 100,220  



 

609 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนา
ศักยภาพ จนท. ศปส(ภาคใต้)
ในการเก็บตวัอย่าง การ
ตรวจวดักมัมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอ้ม 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

-อบรมออนไลน์ ในหัวข้อ Radiation Monitoring 
& Dose Assessment ซึ่งจัดโดย The Regional 
Cooperative Agreement (RCA) (100%) 
-สัมมนาออนไลน์ผา่น ALMERA Webinar series 
on Foundations of gamma-ray 
spectrometry: Session 1 – Gamma-ray 
spectrometry Basics on Wednesday, 
March 10, 2021  
- จนท. ศปส(ภาคใต้) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการทางรังสี) ของสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมความ
พร้อม ในการตรวจวดักัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 
(ความคืบหน้า 60%) 

 เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถเดินทางไปอบรม
การเก็บตัวอย่าง การ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อม ได้ จึงให้ 
จนท.อบรม ออนไลน์  

กิจกรรมที่ 4.2 เก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ใน 
จ.สงขลา   

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

-รวบรวมข้อมลู สถานที่ท่ีคาดว่าจะลงพืน้ที่ไป เกบ็ตัวอย่าง
สิ่งแวดลอ้ม 
-วางแผนการเก็บตวัอยา่ง สิ่งแวดล้อม ใน จ.สงขลา รวม
ทั้งหมด 4 ครั้ง พร้อมรา่งจ้างเหมาบรกิารรถยนตต์ู้ปรบั
อากาศพร้อมคนขับ ในการออกเก็บตัวอย่าง  

 เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถเดินทางเก็บ
ตัวอย่างเพื่อทำการ



 

610 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

-  ประสานกับอาจารยส์าขาวิทยาศาสตรก์ายภาพ (ฟิสกิส์) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รว่มกนั
จัดหาอุปกรณ์ในการเกบ็ตัวอย่างเพื่อตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสใีนสิ่งแวดล้อม (ความคบืหน้า 60%) 

ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมได้  

กิจกรรมที่ 4.3 จดัเสวนาแนว
ทางการจดัตัง้
ห้องปฏิบตัิการตรวจวดั
กัมมันตภาพรังสใีน
สิ่งแวดลอ้ม ณ ศูนยป์รมาณู
เพื่อสนัติ (ภาคใต)้ 

   ก.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- ประสานงาน กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค (ภาคใต้) ได้แก่ จังหวดัยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส ท่ีจะเข้าร่วมเสวนาแนวทางการ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมนัตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสนัติ (ภาคใต้) 
- ประสานกับอาจารยส์าขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการประจำภาค เพื่อการกำกับ ดูแล
ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
(ความคืบหน้า 60%) 

  

กิจกรรมที่ 5 จัดหา
ครุภัณฑ์ 3 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

 290,000  



 

611 
 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

1. ปั๊มสุญญากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อผา่น ผกพม. 
- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ จนท.พัสด ุ
- คณะกรรมการไดร้ับมอบพร้อมตรวจรับ เสร็จสิ้น 
เมื่อวันที 14 มิ.ย. 64 
(ความคืบหน้า 100 %) 

60,000 ล่าช้าจากแผนงานแต่ไม่
เป็นอุปสรรค 

2. เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร
ตกตะกอน จำนวน 1 
เครื่อง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อผา่น ผกพม. 
- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ จนท.พัสด ุ
- คณะกรรมการไดร้ับมอบพร้อมตรวจรับ เสร็จสิ้น 
เมื่อวันที 14 มิ.ย. 64 
(ความคืบหน้า 100 %) 

170,000 ล่าช้าจากแผนงานแต่ไม่
เป็นอุปสรรค 

3. เครื่องทำสุญญากาศ
ในระบบน้ำหมุนเวียน 
จำนวน 1 เครื่อง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อผา่น ผกพม. 
- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ จนท.พัสด ุ
- คณะกรรมการไดร้ับมอบพร้อมตรวจรับ เสร็จสิ้น 
เมื่อวันที 14 มิ.ย. 64 
(ความคืบหน้า 100 %) 

60,000 ล่าช้าจากแผนงานแต่ไม่
เป็นอุปสรรค 
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28. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดและการประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (กพม.) 
งบประมาณรวม 1,000,000 บาท งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอ่ืน - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 377,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.72 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการดำเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 

กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาระบบวัดรังสี
สำหรับงานภาคสนาม
แบบไร้สาย 

40 ระบบการ
ประเมินผลการ
แพร่กระจาย
กรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังสีอัตโนมัติ
สามารถใช้งาน
ได ้
(จำนวน 1 
ระบบ) 

ส่วนฮาร์ดแวร์ของ
เครื่องมือวัดสามารถใช้
งานได้และผ่านการ
ปรับเทียบ 

ต.ค. 63 - ก.ย.
64 

-ศึกษา เขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรมที่
เขียนลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับตัว 
Pulser 
-เตรียมการทดสอบวงจรของระบบวัดรังสี กับ
โปรแกรมที่เขียนลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
-เตรียมขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
วิจัยพัฒนา 
-ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับการวจิัยพัฒนา 
-ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โมดลูสร้าง
แรงดันไฟฟ้าศักยส์ูง) 
-ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์และ
วิจัยพัฒนา 
-ขออนุมัติซื้อวัสดุพัฒนาวิจัย 
-ขออนุมัติจัดซื้อ หลอด GM Tube 

396,360 สถานการณ์โควดิทำให้
การดำเนินการลา่ช้ากว่า
แผนที่กำหนดไว้/ปรบั
แผนระยะเวลาการ
ดำเนินการใหเ้หมาะสม 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

-ทดสอบการทำงานของระบบวัดกบัค่าปริมาณรังสี
ในสิ่งแวดล้อมในห้องทดลอง และต้นกำเนิดรังสี 
Cs-137 
-เขียนโปรแกรมและทดสอบระบบเพิ่มเตมิ 

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาศักยภาพการ
ดูแลรักษาสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังสีใต้น้ำ
ทะเล จ. สงขลา 

30 สถานีเฝา้ระวัง
ภัยทางรังสีใต้น้ำ
ทะเล จ.สงขลา 
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
(จำนวน 1 
ระบบ) 

สถานีเฝา้ระวังภยัทาง
รังสีใต้น้ำทะเล จ. 
สงขลา ได้รับการซ่อม
บำรุงและดูแลรักษา 
และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการตดิตั้งชุด
อุปกรณ์สำหรับโหลด
หัววัดรังสลีงใต้น้ำทะเล 

ก.พ. 64 - 
ก.ค. 64 

 232,600  

กิจกรรมที่ 2.1 
ตรวจสอบ ตรวจเช็คการ
ทำงานของระบบ และ
ซ่อมบำรุง 

    -จัดทำแผนและขออนุมัติการเดินทางระหว่างวันท่ี 
11-15 มค 64 (ติดปัญหาโควิด-19) 
-ปรับแผนการเดินทางเป็น 1-5 กพ 64 
-ลงพื้นที่เพ่ือนำระบบวัดที่ตดิตั้งอยู่กลับขึ้นมา
ทดสอบการทำงานท่ี ปส. และตดิต่อประสานกับ
เจ้าหน้าท่ีกรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

 ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโควิดทำให้ต้องเลื่อน
การเดินทาง 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2.2 จัดจ้าง
สร้างประกอบอุปกรณ์
โหลดหัววัดรังสีใต้น้ำ
ทะเล 

    -ประสานงานกับ จนท. ของเจ้าของพื้นที่ เพื่อ
ติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำชุดอปุกรณ์โหลด
หัววัดรังสีใต้น้ำทะเล 
-ขออนุมัตจิัดจ้างสรา้งอุปกรณ์โหลดหัววัดรังสNีaI สำหรบั
สถานีเฝ้าระวังภยัทางรังสีใต้น้ำทะเล จ สงขลา 

  

กิจกรรมที่ 2.3 จดัซื้อจดัจา้ง
ซื้อวัสดุและอปุกรณส์ำหรับ
ประกอบอุปกรณ์โหลดหัววดั
รังสีใต้นำ้ทะเล 

    -เตรียมขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
-ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 
-ขออนุมัติจัดซื้อกล่องสำหรับใช้ตดิตั้งวัสดุอุปกรณ์
สำหรับสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำทะเล จ 
สงขลา 
-ขออนุมัติจัดซื้อสายไฟสำหรับใช้งานกับงานติดตั้ง
ระบบใต้น้ำทะเล 
-ขออนุมัติจัดซื้ออีพ็อกซี่เคลือบแขง็ 

  

กิจกรรมที่ 2.4 ติดตั้ง
และทดสอบระบบวดัใต้
น้ำทะเล 

    -ขออนุมัติเพื่อดำเนินการในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องระหว่างวันท่ี 2-11 ส.ค 64 
-เลื่อนการเดินทางจากเดมิ 2-11 ส.ค. 64 เป็น
วันท่ี 26 ก.ย.64 -5 ต.ค. 64 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2.5 ทดสอบ 
ติดตาม ดูแลรักษาระบบ 
๒ ครั้ง 

    -ปรับแผนการดำเนินการ (ก.ย. 64 – ก.พ. 65)   

กิจกรรมที่ 3 การ
สำรวจและการ
ตรวจวัดระดับปริมาณ
รังสีในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยง 

30 1. ผลการ
ตรวจวัดระดับ
ปริมาณรังสีใน
พื้นที่จังหวัดตาก 
ลำปาง ลำพูน 
กำแพงเพชร 
สุโขทัย 
นครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธานี  
(1 ฉบับ) 
2. จำนวนจุด
การสำรวจและ
การตรวจวดั 
(210 จุด) 

ผลการตรวจวัดระดับ
ปริมาณรังสีในพื้นที่
สนใจ 7 จังหวัด 

ก.พ. 64 - 
ก.ค. 64 

-จัดทำแผนและขออนุมัติการเดินทางเพื่อสำรวจ
พื้นที่ตามแผนงานของโครงการฯ  
ระหว่างวันท่ี 16 ก.พ. - 5 มี.ค. 2564 
-ดำเนินการบันทึกข้อมลูการสำรวจและตรวจวัดใน
แฟ้มเอกสาร (ร้อยละ 80) 
 
-ดำเนินการขออนุมัตเิดินทางเพื่อสำรวจพ้ืนท่ีตาม
แผนงานของโครงการฯ ระหว่างวนัท่ี 1-18 เม.ย. 
2564 
-ดำเนินการสำรวจและตรวจวัด รวมถึงขยายพื้นที่
การสำรวจ 
-ดำเนินการบันทึกข้อมลูสำหรับการสำรวจในครั้ง
ที่ 2 ประจำปี 2564 สำเร็จประมาณร้อยละ 60 
-ดำเนินการขออนุมัตเิดินทางเพื่อสำรวจพ้ืนท่ีตาม
แผนงานของโครงการฯ ระหว่างวนัท่ี 5-22 ก.ค. 
2564 

371,040 ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโควิด(ตามแผนเดิม
จะมีการสำรวจช่วงฤดู
หนาวระหว่างเดือน 
ธ.ค.-ม.ค) 
 
 
 
 
 
 
-เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม
ในปัจจุบัน (ก.ย. 64) 
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กิจกรรม 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการดำเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การดำเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน 

(เดินทางกลับมาก่อนเนื่องจากปญัหาการแพร่
ระบาดของโควดิ-19) 
-เตรียมแผนงานสำหรับลงข้อมูลการสำรวจบน
แผนที่ (Google Map)  
-ปรับแผนการดำเนินการจากงบประมาณที่เหลือ
โดยใช้งบประมาณ 68,155 บาท/ครั้ง รวมทั้งหมด 
2 ครั้ง (ก.ย.64 – ก.พ. 65) 
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ภาคผนวก ฉ 
สถานการณ์ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สกสว. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานสถานะการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (โครงการวิจัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. โครงการ : ก ากับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ (กพม.) 
งบประมาณรวม 509,400 บาท งบด าเนินงาน 509,400 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.56 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 
 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลาตาม

แผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาวิจัย
และจัดท ามาตรฐานการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย
ในสินค้าอุปโภคที่มวีัสดุ
กัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 

60 ร้อยละผลส ำเร็จใน
กำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมแผน 
(ร้อยละ 80) 

1. กำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรศึกษำวิจัยและจัดท ำ
มำตรฐำนกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยในสินค้ำ
อุปโภคฯ               
2. กำรจัดท ำฐำนข้อมูล
กัมมันตภำพรังสีในตัวอย่ำง
สินค้ำอุปโภคฯ   
3. กำรจัดท ำร่ำงแนวปฏิบัติ
ในกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยในสินค้ำอุปโภคฯ 

8 ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

1. จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์
กัมมันตภำพรังสีในสินค้ำอุปโภค ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 
 
 
 
 
 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลกัมมันตภำพรังสีในตัวอย่ำงสินค้ำ
อุปโภคแผ่นแกรนิตจ ำนวน 4 ตัวอย่ำง และแผ่นยิบซัม 
จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง จำกกำรใช้งำนในกรุงเทพฯ และหิน
คลุก จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง จำกกำรใช้งำนในจังหวัดสงขลำ 
 
3. ศึกษำแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยใน
สินค้ำอุปโภคฯ โดยกำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เป็น
เอกสำรที่เผยแพร่โดย IAEA ในเอกสำร GSR Part 3 และ 
SSG-36 

180,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

75,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

สถำนกำรณ์โควิด-19ท ำให้
กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำ
แผนที่ก ำหนดไว้/ปรับแผน
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร
ให้เหมำะสม 
 
- 
 
 
 
 
 
- 



 

619 
 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลาตาม

แผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภค
ที่มีวัสดุกมัมันตรังสเีป็น
ส่วนประกอบ 

40 ร้อยละผลส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำม
แผน 
(ร้อยละ 80) 

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64  329,400  0  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2.1 กำรประชุม
เตรียมกำรเพื่อบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  กำรประชุมเพื่อบูรณำกำร
กับหน่วยงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และกำรน ำเสนอผล
กำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ม.ค. 64 - มี.ค. 
64 

1. ประสำนงำนปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประชุมเนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิดระลอกใหม่  
2. รวบรวมหัวข้อและบทคัดย่อจำกอำจำรย์ใน
มหำวิทยำลัยที่จะน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร 

69,400 0 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจดั
ประชุมได้ตำมแผน เนื่องจำก
ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19จึงท ำกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เปน็กำร
ประชุมออนไลน์ และปรับ
งบประมำณเปน็ค่ำวัสดุ
วิทยำศำสตร์ ส ำหรับจดัท ำ 
Chamber ส ำหรับกำรประเมนิ
ก๊ำซเรดอน 

กิจกรรมที่ 2.2 กำรตรวจ
วิเครำะห์กัมมันตภำพรังสีใน
ตัวอย่ำงสินค้ำอุปโภคที่มี
วัสดุกัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ 

  กำรตรวจวิเครำะห์
กัมมันตภำพรังสีในตัวอย่ำง
สินค้ำอุปโภคฯ 

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 
64 

1. วิเครำะห์กัมมันตภำพรังสีในตัวอย่ำงสินค้ำอุปโภคฯ 
ได้แก่ แผ่นแกรนิตจ ำนวน 4 ตัวอย่ำง และแผน่ยิบซัม 
จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง จำกกำรใช้งำนในกรุงเทพฯ และหิน
คลุก จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง จำกกำรใช้งำนในจังหวัดสงขลำ 
2. ประสำนศูนย์เครื่องมือศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในกำรตรวจวัด
ตัวอย่ำง 
3. ประสำนมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ภำคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ ในกำรจัดหำแผ่น
แกรนิต จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง และแผ่นยิบซัม จ ำนวน 2 
ตัวอย่ำง หินอ่อน จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง ที่มีกำรใช้งำนในพ้ืนที่ 
ท ำกำรเตรียมตัวอย่ำงเบื้องต้น และน ำส่ง ปส. เพื่อ
ด ำเนินกำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสี 

260,000 0 มีแผนที่จะด ำเนินกำร และจะ
ปรับงบประมำณเป็นกำร 
- จัดซื้อวัสดุส ำหรับ
ทดลองเพิ่มเติม  
- จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์
ในกำรพัฒนำวิธีกำร
ตรวจวัดกัมมันตภำพรังสี
ในสินค้ำอุปโภคฯ 
- จ้ำงเหมำบุคลำกรเพื่อ
ปฏิบัติงำน 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนของ
โครงกำร 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม
ตำมแผนของโครงกำร 
(ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 ของแผนปี 2564 

2. กำรได้รับรังสีของประชำชนไทยที่ใช้สินค้ำ
อุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 

จ ำนวนฐำนข้อมูล (ครบ 5 ปี) 
(1 ฐำนข้อมูล) 

ข้อมูลร้อยละ 15 ของฐำนข้อมูลกำรได้รับรังสีของประชำชนไทยที่ใช้สินค้ำอุปโภคฯ 

3. วิธีกำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสีในสินค้ำ
อุปโภคฯที่ได้รับกำรพัฒนำ 

จ ำนวนวิธีกำร (ครบ 5 ปี) 
(1 วิธีกำร) 

แนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสีในสินค้ำอุปโภคฯ 

4. มำตรกำร เกณฑ์ควำมปลอดภัย แนว
ปฏิบัติ และ/หรือกฎหมำย เพื่อใช้ในกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยในสินค้ำอุปโภคฯ 
ตำมข้อก ำหนดของ IAEA GSR Part 3 

จ ำนวนมำตรฐำน เกณฑ์ควำมปลอดภัย กฎหมำย 
มำตรกำร และ/หรอืแนวปฏิบัติ (ครบ 5 ปี) 
(1 มำตรฐำน เกณฑ์ควำมปลอดภัย 
กฎหมำย มำตรกำร และ/หรือแนวปฏิบัติ) 

แนวทำงกำรจัดท ำมำตรกำร เกณฑ์ควำมปลอดภัย แนวปฏิบัติ และ/หรือกฎหมำย เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยในสินค้ำอุปโภคฯ ตำมข้อก ำหนดของ IAEA GSR Part 3 
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2. โครงการ : ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของ NORM เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (กพม.) 
งบประมาณรวม 5,468,500 บาท งบด าเนินงาน 268,500 บาท งบลงทุน 5,200,000 บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณทั้งสิน้ 49,571 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 74 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 1 
 การส ารวจจุดเก็บ
ตัวอย่าง เส้นทาง
หลักของห่วงโซ่
อาหาร และการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน และเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

70 กำรส ำรวจ
พื้นที่และ
ข้อมูลฯ 
(จ ำนวน 2 พื้นที่) 

รำยงำนกำรส ำรวจฯ พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

มีกำรส ำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม
แล้ว จ ำนวน 1 พื้นที่  
ควำมส ำเร็จร้อยละ 33 
 

91,012 
(หลังจำกปรับ

แผนแล้ว) 

11,272 ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ตำมแผน เนื่องจำก
กำรอนุมัติให้ใช้
งบประมำณล่ำชำ้กว่ำ
แผนที่ก ำหนดไว้ และ
กำรระบำดของโรคโค
วิด-19/ขออนุมัติ
ขยำยกำรด ำเนินงำน
โครงกำรไปจนถึง
เดือนมีนำคม 2564  
โดยมีแผนกำรเดินทำง
ไปส ำรวจพื้นที่รอบ 2 
ในเดือนธันวำคม 
2564 ในวงเงิน 
79,740 บำท 
และขอแปลง
งบประมำณทั้งหมด 
99,988 บำท ไปใช้ใน
กำรจัดซื้อ "ระบบแกม
มำสเปคโตรเมทรี 
จ ำนวน 1 ระบบ" 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 2 
การศึกษาพฤติกรรม
การเคลื่อนย้ายของ 
NORM เพ่ือการ
บริหารจัดการพื้นที่ที่
มีความเสี่ยง 

30 กำรวัดและ
วิเครำะห์
ทำงด้ำนนิว
ไคลด์รังส ี
(จ ำนวน 1 
รำยงำน) 

รำยงำนผลกำรวัดและ
วิเครำะห์ทำงด้ำนนิว
ไคลด์รังส ี

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

1. วัดและวิเครำะห์ตัวอย่ำง จ ำนวน 59 ครั้ง 
2. รำยงำนผลกำรวัดและวิเครำะห์ จ ำนวน 2 
ฉบับ 
ควำมส ำเร็จร้อยละ 74 

77,500 43,087.25 เนื่องจำกไม่สำมำรถเก็บ
ตัวอย่ำงได้ในไตรมำสแรก
ของปงีบประมำณนี ้จึง
ด ำเนินกำรเฉพำะในส่วน
ของตัวอย่ำงที่เก็บจำก
ปีงบประมำณที่ผำ่นมำ/
ขออนุมัติขยำยกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรไป
จนถงึเดือนมีนำคม 2564 

กิจกรรมที่ 2.1 จัดส่ง
ตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 15,000 - 

กิจกรรมที่ 2.2 กำร
จ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

จ้ำงวิเครำะห์ XRF จ ำนวน 12 ตัวอย่ำง  15,000 19,260 

กิจกรรมที่ 2.3 กำร
เดินทำงเข้ำร่วมกำร
ประชุมของผู้
ด ำเนินงำนโครงกำร
และหน่วยงำนที่มี
ควำมร่วมมือ 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 15,000 - หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ไม่สำมำรถจัดกำร
ประชุมได้ตำมปกติ จึง
ขอยกเลิกกิจกรรมนี้ 

กิจกรรมที่ 2.4 วัสดุ
วิทยำศำสตร์ 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ 2 รำยกำร 
รำยกำรที่ 1 จ ำนวน 6,520 บำท 
รำยกำรที่ 2 จ ำนวน 12,519 บำท 
รำยกำรที่ 2 จ ำนวน 4788.25 บำท 

32,500 23,827.25 ขออนุมัติขยำยกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรไป

จนถึงเดือนมีนำคม 
2564 

กิจกรรมที่ 3 จัดหา
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 64 - ก.ย. 
64 

ควำมส ำเร็จร้อยละ ๘๐ 5,200,000 -  

1. ระบบวัดแกมมำ สเปค
โตรเมตรี พร้อมหัววัด HP-

   ธ.ค. 64 - ก.ย. 
64 

บริษัทที่ได้รับกำรคัดเลือกลงนำมในสัญญำฯ แล้ว 
ซึ่งสัญญำฯ ก ำหนดให้ส่งมอบภำยใน 180 วัน 
(ครบก ำหนดประมำณสิ้นปี 2564) 

5,200,000 - - 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

Ge พร้อมสำรรังสี
มำตรฐำน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
รำยงำนกำรศึกษำพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงฉบับ
สมบูรณ์ 

กำรศึกษำพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อ NORM 
ฉบับสมบูรณ์ 
(1 รำยงำน) 

อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ (ควำมส ำเร็จร้อยละ 5) 
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3. โครงการ : ก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ (กตส.) 
งบประมาณรวม 1,000,000 บาท งบด าเนินงาน 1,000,000 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณทั้งสิน้ 636,893.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.69 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
จัดท าร่างมาตรการ
ควบคุมความปลอดภัย
การจัดการกาก
กัมมันตรังสีใน
อุตสาหกรรมเศษโลหะ 

50 ร่ำงมำตรกำร
ควบคุม 
ควำมปลอดภัย
กำรจัดกำรกำก
กัมมันตรังสีใน
อุตสำหกรรม
เศษโลหะ 

กำรเผยแพร่ร่ำง
มำตรกำร 
ควบคุมควำมปลอดภัย 
กำรจัดกำรกำก 
กัมมันตรังสีใน 
อุตสำหกรรมเศษโลหะ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ปรับปรุงประเด็นร่างมาตรการเฝ้าระวังฯ ให้
เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุม  

500,000 105,330  

กิจกรรมที่ 1.1  
รวมรวบข้อมูลด้ำนเฝ้ำ
ระวัง กำรตอบสนอง 
และกำรควบคุมกำร
ปนเปื้อนกัมมันตรังสีใน
อุตสำหกรรมเศษโลหะ 
จำกเอกสำรใน
ต่ำงประเทศ และ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับกำรด ำเนินงำน 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับกำรปนเปื้อนรังสีในเศษ
โลหะ 

92,640 89,200 1. จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ของโครงกำร 
ครั้งที่ 1 
 วงเงิน 45200 บำท 

จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ของโครงกำร 

ครั้งที่ 2 วงเงิน 
44,000 บำท 

กิจกรรมที่ 1.2  
รวบรวมข้อมูลด้ำน
ปัญหำ โอกำสกำรเกิด

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

๑. ขออนุมัติกำรประชุมหำรือกับหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน ๓ หน่วยงำน คือ กรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ กรมศุลกำกร และกรมโรงงำน

39,780 16,130 
 
 

ครั้งที่ 1 (14/01/64) 
ใช้ไป 1,540 บำท  
ครั้งที่ 2 (2,9,10 /02/64 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

และผลกระทบจำกกำร
ปนเปื้อนกัมมันตรังสี 
ควำมต้องกำรพื้นฐำน
ของอุตสำหกรรมเศษ
โลหะ โดยกำรประชุม
หำรือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน 

อุตสำหกรรม ทั้งนี้รวบรวมข้อมูลแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและผลกระทบของปัญหำจำกกำร
ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสำหกรรมเศษ
โลหะ 
    ครั้งที่ 4 จ ำนวน 2,500 บำท (เบิกจ่ำยแล้ว) 
    ครั้งที่ 5 จ ำนวน 3,000 บำท (รอท ำเอกสำร
คืนเงิน) 

 
 
 

 

-กรอ.,กศก.,กต.) ใช้ไป 
9,870บำท 
ครั้งที่ 3(8/03/64-
ภำยใน ปส.) ใช้ไป 
2,220 บำท 
 

กิจกรรมที่ 1.3  
ศึกษำดูงำน และเก็บ
ตัวอย่ำง ณ สถำน
ประกอบกำร
อุตสำหกรรมเศษโลหะ 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

1. รออนุมัติกำรปรับแผนกิจกรรม วงเงิน 
249,078.95 บำท 
 

179,680 0  

กิจกรรมที่ 1.4 
วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้
ในกำรจัดท ำร่ำง
มำตรกำรเฝ้ำระวังกำร
ปนเปื้อนวัสดุ
กัมมันตรังสีในเศษโลหะ
ที่น ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร หรือ
ส่งออกนอก
รำชอำณำจักร โดยผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

1. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงมำตรกำรเฝ้ำระวังกำร
ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในเศษโลหะที่น ำเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร หรือส่งออกนอกรำชอำณำจักร 
 

187,900 0  
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

ในอุตสำหกรรมเศษ
โลหะ 
กิจกรรมที่ 2 การคัด
แยกวัสดุกัมมันตรังสี
ซีเซียม-๑๓๗ ออกจาก
ฝุ่นกัมมันตรังสี
ปนเปื้อนในเศษโลหะ
ซึ่งเกิดจากกระบวน
ผลิตโลหะโครงสร้าง
รูปพรรณ 

50 ผู้ก่อให้เกิดกำก 
กัมมันตรังสี
สำมำรถน ำ
วิธีกำรคัดแยก
ไปพัฒนำเพื่อใช้
ในกำรบ ำบัด
กำกกัมมันตรังสี
ด้วยตนเองตำม
กรอบที่
กฎหมำย
ก ำหนด 

รำยงำนผลกำร 
วิเครำะห์ทำงเคมีและ 
ทำงกำยภำพของฝุ่นเถ้ำ
โลหะ และวิธีกำร 
ปรับปรุงคุณสมบตัิของ
เถ้ำโลหะเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์อื่น 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ท าการทดลอง ตามวิธีการที่วางแผนไว้ 
รวมถึงหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร
กัมมันตรังสีออกจากฝุ่นโลหะ 
- ศึกษาคุณสมบัติของฝุ่นเถ้าโลหะปนเปื้อน
ซีเซียม-137 
- สรุปความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวทาง
ในการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
- สรุปผลงานวิจัยและจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

500,000 531,563.95  

กิจกรรมที่ 2.1 กำรศึกษำ
กระบวนกำรผลิตโลหะ
โครงสร้ำงรูปพรรณและ
ศึกษำถึงสำเหตุกำรเกิดกำร
ปนเปื้อน 
วัสดุกัมมันตรังสีในเถ้ำ
โลหะในกระบวนผลิต 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ศึกษำกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรผลิตโลหะและ
สำเหตุกำรเกิดกำรปนเปื้อนสำรกัมมันตรังสีในฝุ่น
โลหะ 
- สรุปควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยและแนว
ทำงกำรตรวจวิเครำะห์และวิธีกำรสกัด Cs-137 
ออกจำกฝุ่นเหล็ก 

100,000 100,000  

กิจกรรมที่ 2.2  
กำรตรวจวัดค่ำ
กัมมันตภำพรังสีของ
ตัวอย่ำงเถ้ำในเศษโลหะ 
ก่อนกระบวนกำรคัดแยก

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ท ำกำรวิเครำะห์ทำงเคมีเพื่อดูลักษณะโครงสร้ำง
ของเถ้ำโลหะปนเปื้อนสำรกัมมันตรังสี 
- วิเครำะห์ผลที่ได้จำกคุณสมบัติของเถ้ำโลหะ
ปนเปื้อนสำรกัมมันตรังสี 

294,400 294,400  
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

และหลังกระบวนกำรคัด
แยกวัสดุกัมมันตรังสีใน
เศษฝุ่นโลหะ 
กิจกรรมที่ 2.3  
กำรวิเครำะห์และคัด
แยกวัสดุกัมมันตรังสี
ออกจำกเถ้ำเศษโลหะ
วิจัยในห้องปฏิบัติกำร 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ท ำกำรสกัดแยก Cs-137 ออกจำกเถ้ำฝุ่นโลหะ
โดยใช้น้ ำกลั่น และน้ ำประปำ 
- ศึกษำคุณสมบัติของฝุ่นเถ้ำโลหะปนเปื้อน
ซีเซียม-137 

105,600 137,563.95  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. ร่ำงมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนวัสดุ
กัมมันตรังสีในเศษโลหะที่น ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร หรือส่งออกนอก
รำชอำณำจักร 

ร่ำงมำตรกำรควบคุมควำมปลอดภัยกำร
จัดกำรกำกกัมมันตรังสีในอุตสำหกรรม
เศษโลหะ 
(1 เรื่อง) 

 

2. วิธีกำรคัดแยกไปพัฒนำเพื่อใช้ในกำร
บ ำบัดกำกกัมมันตรังสีด้วยตนเองตำมกรอบ
ที่กฎหมำยก ำหนด 

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีทำง
กำยภำพและวิธีกำรขจัดกำรปนเปื้อนวัสดุ
กัมมันตรังสีในเศษโลหะ 
(1 เล่ม) 
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4. โครงการ : พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (กพม.) 
งบประมาณรวม 450,000 บาท งบด าเนินงาน 150,000 บาท งบลงทุน 300,000 บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณทั้งสิน้ 149,991.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 และงบลงทุน 300,000   บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา
ข้อมูล ประเมินรูปแบบ
ภัยคุกคามและศึกษาผล
การวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการ 

100 ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของ
กำรรวบรวม
ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และ
จัดเตรียมวัสดุ
คอมพิวเตอร์
เพื่อรองรับกำร
พัฒนำโปรแกรม 
(ร้อยละ 80) 

โปรแกรมสนับสนุน
ควำมมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศด้ำนนิติ
วิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ 1 
โปรแกรม 

ธ.ค. 63 - ก.ย. 
64 

อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับประมวลผลของโปรแกรม 
 
 
-จัดซื้อสำรมำตรฐำน ส ำหรับใช้ในกำรสนับสนุน
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ 4 
รำยกำร 
- จัดซื้อสำรมำตรฐำน 3 รำยกำร  
- จัดซื้อสำรมำตรฐำน 2 รำยกำร  
-จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30 รำยกำร  
- ซื้อลิขสิทธ์โปรแกรมกำรประชุมออนไลน์ Cisco 
Webex Meeting (เอกรินทร์) 
 

150,000 149,991.46  
 
 
 
 

50,611 

 

40,553 
18,190     

31,809.96 
8,827.50   

 

 
 

 
 
 

ไม่มี 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 1.1 
ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดซ้ือวัสดุ
วิทยำศำสตร์ วัสดุ
สิ้นเปลืองใน
ห้องปฏิบัติกำร เช่น 
แก๊สอำร์กอน ไนโตรเจน 
ฮีเลียม สำรมำตรฐำน 
อุปกรณ์จัดเก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี เป็นต้น 

   ต.ค. 63 - 
มิ.ย. 64 

    

กิจกรรมที่ 1.2 
ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดซ้ือวัสดุ
สิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์
ในห้องปฏิบัติกำรเพื่อ
ออกแบบโปรแกรมและ
รองรับกำรพัฒนำ
โปรแกรม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล External 
HDD, Main board, 
RAM, เครื่องกระจำย
สัญญำณ เป็นต้น 

   ต.ค. 63 - ธ.ค. 
63 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดหา
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

- ตรวจรับโปรแกรมฯเสร็จเรียบร้อย และ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเนื้อหำที่จะจัดให้มีใน
โปรแกรมฯ 

 

 
 

300,000    
  
 
  

300,000 

 

 
 

ควำมยุง่ยำกสลับซบัซ้อน
ของกำรจัดท ำโปรแกรม
เพื่อให้ สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธผิล / 
จัดท ำ user interface ที่
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

ครบถ้วนเหมำะสมกับกำร
ใช้งำน  

1. โปรแกรมสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรด้ำนนิติ
วิทยำศำสตร์ทำง
นิวเคลียร์ 

   ม.ค. 64 - 
มิ.ย. 64 

 300,000   

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ
สำมำรถตอบโต้ต่อเหตุกำรณ์ควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ได้อย่ำงทันท่วงที  

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรน ำโปรแกรม
ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ 80) 

 

 
 
  
 

 
 
 
 

 

 
 



 

631 
 

5. โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ด้านการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (กอญ.) 
งบประมาณรวม 866,100 บาท งบด าเนินงาน 334,100 บาท งบลงทุน 532,000 บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณทั้งสิน้ 117,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 531,650.90 บาท) 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาระบบและ
กระบวนการค านวณ
ด้านนิวทรอนิกส์ 
ฟิสิกส์ของเครื่อง
ปฏิกรณ์ และเทอร์
มัลไฮดรอลิกส์ 

75 ระบบและ
กระบวนกำรปะเมิน
ควำมปลอดภัยเครือ่ง
ปฏิกรณ์ฯ ดำ้นนิวท
รอนิกส์และเทอร์
มัลไฮดรอลิกส์  
(จ ำนวน 3 ระบบ) 

องค์ควำมรู้ 
กระบวนกำรใหม่ 
ผลงำนเผยแพร่ 

ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

- จัดกำรอบรม online วันที่ 28 – 30 มิ.ย. 
2564 
- อยู่ระหว่ำงจัดซื้อเอกสำร และ
มำตรฐำนสำกล  

184,100 12,793.10 มีกำรปรับแผนกำรใช้
เงินเป็นกำรซื้อเอกสำร
มำตรฐำนและซื้อวัสดุ
ส ำหรับกำรประเมิน 

กิจกรรมที่ 1.1 อบรมกำร
ประเมินควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์โดยใช้รหัสคอม
คอมพิวเตอร์ MCNP-6, 
SNAP/ PARCS-TRACE 
และแบบ PSA 

   พ.ค. 64 - 
มิ.ย. 64 

- จัดกำรอบรม online เรื่อง Introduction 
to MCNP6 วันที่ 28 – 30 มิ.ย. 2564 
- จะจัดกำรอบรมเรื่อง SAPHIRE ในเดือน
สิงหำคม ๒๔๖๔ 

129,100  - เป็นกำรอบรม
ออนไลน์ จึงไม่ได้ใช้
งบประมำณ  

ปรับเป็นกำรซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง ส ำหรับใช้ใน
กำรประเมิน 

กิจกรรมที่ 1.2 ซื้อ
เอกสำรอ้ำงอิง จัดท ำ
รำยงำน เสนอผลงำนและ
แนวปฏิบัติในกำรวเิครำะห์
ควำมปลอดภัยดำ้นเทอร์
มัลไฮดรอลิกส์และนิวทรอ
นิกส์ 

   ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

อยู่ระหว่ำงจัดซื้อเอกสำร และมำตรฐำนสำกล 55,000 12,793.10 กำรซื้อเอกสำร
มำตรฐำน อยู่ระหว่ำง
กำรขอจัดซื้อจัดจ้ำง 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาระบบประเมิน
ความปลอดภัยแบบใช้
ความน่าจะเป็น 

25 ระบบและ
กระบวนกำรปะ
เมินควำมปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณ์ฯ 
แบบใช้ควำมน่ำจะ
เป็น 
(จ ำนวน 1 ระบบ) 

องค์ควำมรู้ 
กระบวนกำรใหม่ 
ผลงำนเผยแพร่ 

ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

จัดจ้ำงผูช้่วยวิจัย (ปฏิบัติงำนใน
ห้องปฏิบัติกำร) และด ำเนินกำรสร้ำง
แบบจ ำลองเครื่องปฏิกรณ์ 

150,000 105,000  มีกำรปรับแผนเป็นกำร
จ้ำงเหมำเพิ่ม 1 เดือน 

กิจกรรมที่ 2.1 ซื้อ
เอกสำรอ้ำงอิง จัดท ำ
รำยงำน และแนว
ปฏิบัติในกำรวิเครำะห์
ควำมปลอดภัยแบบ 
PSA 

   ส.ค. 64 จะจัดซื้อเอกสำรหลังจำกที่ซื้อครุภัณฑ์เสร็จ
เรียบร้อย 

15,000 - อยู่ระหว่ำงกำรซื้อ
เอกสำรอ้ำงอิง 

กิจกรรมที่ 2.2 จ้ำง
ลูกจ้ำงเพื่อจัดท ำระบบ
และท ำกำรวิจัยด้ำน 
PSA 

   ธ.ค. 63 - 
ส.ค. 64 

จัดจ้ำงลูกจ้ำง ไดเ้ริ่มงำนในวันที่ 1 ก.พ. 
๒๕๖๔ และด ำเนินกำรสร้ำงแบบจ ำลองเครื่อง
ปฏิกรณ์ 

135,000 105,000 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 
๑๙ จึงเริ่มงำนในวนัที่ ๑ 
ก.พ. 
ปรับเป็นจ้ำงเพิ่ม 1 เดือน 
ในเดือน ตุลำคม 2564 

กิจกรรมที่ 3 จัดหา
ครุภัณฑ์ 5 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ธ.ค. 63 - 
เม.ย. 64 

ได้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 532,000 (531650.90) - อยู่ระหว่ำงกำรเบกิจ่ำย 
คำดวำ่จะแล้วเสร็จในเดือน
ตุลำคม 2564 
- กำรสง่มอบคอมพวิเตอร์มี
ควำมล่ำช้ำเนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

1. ระบบศูนย์กลำง
เครือข่ำยประมวลผล 
จ ำนวน 1 ระบบ 

   ธ.ค. 63 - 
เม.ย. 64 

อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 120,000 (119,968.40)  

2. ชุดเครือข่ำย
ประมวลผลทำงด้ำน
นิวทรอนิกส์ 
(Neutronics 
Computational 
Analysis unit) จ ำนวน 
1 ระบบ 

   ธ.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 135,000 (134,980.50)  

3. ชุดเครือข่ำย
ประมวลผลทำงด้ำน
ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ (Reactor 
Physics 
Computational 
Analysis unit) จ ำนวน 
2 ชุด 

   ธ.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 71,000 (70,994.50)  

4. ชุดเครือข่ำย
ประมวลผลทำงด้ำน
เทอร์มัลไฮดรอลิกส์ 
(Themal-Hydraulic 
Computational 
Analysis unit) จ ำนวน 
1 ชุด 

   ธ.ค. 63 - 
มี.ค. 64 

อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อ 71,000 (70,727.00)  
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

5. ชุดเครือข่ำย
ประมวลผลทำงด้ำน 
Probabilistic Safety 
Analysis (PSA) 
จ ำนวน 1 ชุด 

   ธ.ค. 63 - 
เม.ย. 64 

อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 135,000 (134,980.50)  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ปส. มีศักยภำพในกำรประเมินควำม
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ อย่ำงถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันสมัย 

ระบบและกระบวนกำรประเมินควำม
ปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ฯ ด้ำนต่ำงๆ 
(จ ำนวน 4 ระบบ) 

มีกำรขยำยกำรด ำเนินงำนไปอีก ๖ เดือน จึงอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

 
 
  
 

 

 

 

 

 



 

635 
 

6. โครงการ : โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม (กพม.) 
งบประมาณรวม 1,460,700 บาท งบด าเนินงาน 794,400 บาท งบลงทุน 666,300 บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณทั้งสิน้ 1,138,226.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.9 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 1 การ
ทบทวนเอกสารและ
เตรียมความพร้อมใน
การวิจัย 

10 ร้อยละควำมส ำเร็จใน
กำรทบทวนเอกสำร 
(ร้อยละ 80) 

กำรทบทวนเอกสำร
และเตรียมควำมพร้อม
ในกำรวิจัย เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-ด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ช่วยวิจัย 
-ทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย 
-ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอจริยธรรมวิจัยในคน
และเข้ำอบรมออนไลน์ 

170,000 195,000 เอกสำรตีพิมพ์ใหม่
ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถ
อ่ำนฉบับเต็ม/ต้องรอ
จัดซื้อ และมีกำรปรับ
แผนกำรปฏิบัติงำน 
เนื่องจำกกำรระบำด
ของโควิด-19  

กิจกรรมที่ 2 การ
เตรียมและวิเคราะห์
ตัวอย่าง 

60 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 80) 

ผลกำรวิเครำะห์
ตัวอย่ำงชนิดต่ำงๆ ที่ได้
ด ำเนินกำรจัดเก็บ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ทดสอบระบบของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำง
เดิมท่ีค้ำงอยู่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ 
และจัดจ้ำงซ่อมเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
 

525,000 276,926.45 มีกำรปรับเปลี่ยน
แผนกำรปฏิบัติงำน
เนื่องจำกกำรระบำด
ของโควิด-19  

กิจกรรมที่ 3 การเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
และตัวอย่างทาง
ชีวภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนการ
ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 

20 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรเก็บตัวอย่ำง 
(ร้อยละ 80) 

กำรเก็บตัวอย่ำงเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

จัดท ำร่ำงบันทึกกำรขอควำมอนุเครำะห์เข้ำเก็บ
ตัวอย่ำงในพื้นที่กำรก่อสร้ำงเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย และร่ำงกำรขออนุมัติเดินทำงเพื่อ
กำรเก็บตัวอย่ำง ประสำนงำนกับ มทส.เกี่ยวกับ
ก ำหนดกำรในกำรเข้ำพื้นที่ครั้งที่ 1  
 

84,400 - มีกำรปรับเปลี่ยน
แผนกำรปฏิบัติงำน
เนื่องจำกกำรระบำด
ของโควิด-19  
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 4 การ
ประเมินปริมาณสาร
กัมมันตรังสีใน
สิ่งแวดล้อม การได้รับ
รังสีเข้าสู่ร่างกายและ
ผลของรังสีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
โครโมโซม 

10 รำยงำนสรุป
ควำมก้ำวหน้ำกำร
ศึกษำวิจัย 
(จ ำนวน 1 ฉบับ) 

รำยงำนสรุป
ควำมก้ำวหน้ำกำร
ศึกษำวิจัย 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 15,000 - มีกำรปรับเปลี่ยน
แผนกำรปฏิบัติงำน
เนื่องจำกกำรระบำด
ของโควิด-19 

กิจกรรมที่ 5 จัดหา
ครุภัณฑ์ 3 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 666,300 666,300  

1. เครื่องชั่งสี่ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 321,000 321,000  

2. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ
และปรับแรงดันไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 1 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 150,000 150,000  

3. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 2 ชุด 

   ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 195,300 195,300  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนกำร
ศึกษำวิจัยตำมโครงกำร ระยะก่อนกำร
ก่อสร้ำงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

รำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำในกำร
ศึกษำวิจัย ระยะก่อนกำรก่อสร้ำงเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(จ ำนวน 1 ฉบับ) 

โปรดใส่รำยละเอียด 
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7. โครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และการเฝ้าระวังผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม (กพม.) 

งบประมาณรวม 2,219,900 บาท งบด าเนินงาน 1,929,900 บาท งบลงทุน 290,000 บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณทั้งสิน้ 676,015.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.45 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 1 การ
ประเมินผลกระทบทาง
รังสีในระยะแรกเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

25 ระบบกำร
ประเมินผลกำร
แพร่กระจำย
กรณีฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และ
รังสีอัตโนมัติ 
(จ ำนวน 1 
ระบบ) 

ระบบกำรประเมินผล
กำรแพร่กระจำยของ
สำรรังสีในกรณีฉุกเฉิน
ทำงนิวเคลียร์และรังสีที่
เชื่อมต่อกับข้อมูลของ
ประเทศไทย 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดจ้ำงด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ส ำหรับโปรแกรม ARGOS 
- ท ำหนังสือถึง สสน. เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
ข้อมูลกำรพยำกรณ์อำกำศเชิงตัวเลข เพื่อน ำมำใช้
ในโปรแกรม ARGOS 
- ลงโปรแกรม WINDOW SERVER2019 ใน
เครื่อง ARGOS SERVER ส ำหรับกำรประเมินกำร
แพร่กระจำยสำรกัมมันตรังสีระยะไกล 
- แปลงไฟล์พยำกรณ์อำกำศเชิงตัวเลขจำก 
Netcdf file ไปเป็น GRIB1 file และส่งให้ทำง 
ARGOS ตรวจสอบ 
- จัดท ำฐำนข้อมูลเชิงแผนที่และน ำข้อมูลเข้ำไป
ในโปรแกรม ARGOS ได้แก่ ควำมหนำแน่นของ
ประชำกร โรงพยำบำล สถำนีดับเพลิง และสถำนี
ต ำรวจ  
- ปรับข้อมูลโปรแกรม ARGOS ให้สำมำรถ
พยำกรณ์กำรแพร่กระจำยแบบระยะไกลได้ 
(Long range model) 
(ควำมคืบหน้ำ ๗๐ %) 

500,000 200,000 สถำนกำรณ์โควิดท ำ
ให้กำรด ำเนินกำร
ล่ำช้ำกว่ำแผนที่
ก ำหนดไว้/ปรับแผน
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรให้
เหมำะสม 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาเทคนิคอย่างเร็ว
ในการตรวจวัดและเฝ้า
ระวังสทรอนเซียม-90 
ในสิ่งแวดล้อม 

25 เทคนิคกำร
วิเครำะห์ สทรอ
นเซียม-90 ใน
ตัวอย่ำง
สิ่งแวดล้อม 
(จ ำนวน 1 
เทคนิค) 

เทคนิคกำรวิเครำะห์ 
สทรอนเซียม-90 

พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

ควำมคืบหน้ำภำพรวมของกิจกรรมที่ 2 50% 248,000  กำรขออนุมัติจัดซื้อ
วัสดุฯล่ำช้ำ/ปรับ
แผนงำนใน
ห้องปฏิบัติกำรฯให้
เหมำะสม 
 

กิจกรรมที่ 2.1 กำรทวน
สอบควำมใช้ได้ของวิธี 
(Method verification) 

   พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

- เตรียมสำรละลำยเคมีต่ำงๆ/สำรรังสีมำตรฐำน 
- วำงแผนกำรทวนสอบเทคนิค ฯ จำกกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องแม่นย ำของ spiked 
sample เตรียมจำก ตย. น้ ำผิวดิน 
- เก็บและรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ ำผิวดินเพื่อน ำมำ
เป็นตัวแทนของ sample blank จุดเก็บจำก
บริเวณ สทน. บำงเขน  
- เตรียมตัวอย่ำงน้ ำผิวดิน จ ำนวน 3 ชุด (ชุดละ 4 
ตัวอย่ำง) เพื่อศึกษำปริมำตรน้ ำผิวดินที่เหมำะสม 
ได้แก่ 1, 3 และ 5 ลิตร ตำมล ำดับ 
- ตรวจวิเครำะห์เคมิคอลแบลงค์ (Chemical 
blank) ของวิธีทดสอบ จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง 
- จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของกำร
จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ/
สำรเคมี อะไหล่ซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 15 รำยกำร   
และอยู่ระหว่ำงขออนุมัติจัดซื้อ  

  ปรับแผนงำนใน
ขั้นตอนต่อๆไปให้
เหมำะสม 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

- ตรวจรับ สำรเคมีและวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 
10 รำยกำร เสร็จสิ้น เมื่อวันท่ี 17 พ.ค. 64  เป็น
เงิน 28,809.75 บำท     
- ตรวจรับ อะไหล่วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 
รำยกำร เสร็จสิ้น เม่ือวันที่ 7 มิ.ย. 64 เป็นเงิน 
30,000.00 บำท    
- ตรวจรับ อะไหล่วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 
รำยกำร เสร็จสิ้น เม่ือวันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 
25,038.00 บำท           
- ตรวจรับสทรอนเชียมเรซินพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ วงเงิน 163,710.00 บำท เมื่อวันที่ 17 
ส.ค. 64  
- เข้ำร่วมในกิจกรรมทดสอบควำมช ำนำญในกำร
ทดสอบปริมำณกัมมันตภำพรังสีของนิวไคลด์ Sr-
90 ในตัวอย่ำงน้ ำโดยอำศัยเทคนิคกำรตรวจวัด
อย่ำงเร็ว (จัดขึ้นโดยทบวงกำรฯ ภำยใต้โปรแกรม 
Proficiency Test IAEA-TEL-2020-04, 
Analysis of Sr-90 in Water sample)  
(ควำมคืบหน้ำ ๖๐ %) 

กิจกรรมที่ 2.2 กำร
ตรวจวิเครำะห์และ
ประเมินปริมำณสทรอน
เชียม-90 ในตัวอย่ำง
สิ่งแวดล้อม 

   พ.ย. 63 - 
ก.ย. 64 

- เก็บและรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ ำผิวดินรอบ 
สทน. บำงเขน จ ำนวน 7 จุด ควำมถี่เดือนละ 1 
ครั้ง ปริมำตร 1 ลิตร พร้อมท ำให้เข้นข้นขึ้นโดย
ต้มระเหย ตย. ในแต่ละเดือนรวมกัน 
- เก็บและรักษำสภำพตัวอย่ำงน้ ำผิวดินจำกแหล่ง
น้ ำตำมธรรมชำติในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ปรับแผนงำนใน
ขั้นตอนต่อๆไปให้
เหมำะสม 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

จ ำนวน 10 จุด แต่ละจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำผิวดิน
ปริมำตร 5 ลิตร เพื่อน ำมำศึกษำเปรียบเทียบ
ปริมำณสทรอนเชียม-90 ระหว่ำงแหล่งน้ ำผิวดิน
รอบ สทน. กทม. และแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ
ดังกล่ำว 
- ค ำนวณปริมำณกัมมันตภำพรังสีต่ ำสุด 
(Minimum Detectable Activity, MDA) จำก
ตรวจวิเครำะห์เคมิคอลแบลงค์ (Chemical 
blank) จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง 
- จัดท ำแผนผังจุดเก็บตัวอย่ำงน้ ำผิวดินของพื้นที่
ศึกษำ ณ สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 
สทน. กทม. 
(ควำมคืบหน้ำ ๔๐ %) 

กิจกรรมที่ 3 การ
ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพประชาชนไทย 
รองรับภัยคุกคามทาง
รังสีทั้งภายในและข้าม
พรมแดน 

25 เกณฑ์/แนว
ทำงกำรก ำหนด
เกณฑ์ควำม
ปลอดภัยทำง
รังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพ
ประชำชนไทย
(จ ำนวน 1 
เกณฑ์/แนวทำง) 

ข้อมูลผลกระทบทำง
รังสีในสิ่งมีชีวิตของ
ประเทศไทย 

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ควำมคืบหน้ำภำพรวมของกิจกรรมที่ 3 ๗๕% 1,081,680   
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนำ
เทคนิคอย่ำงเร็วในกำร
ตรวจวัดนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่ำง
สิ่งแวดล้อม 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

-วิเครำะห์ Sr-90 ในน้ ำทะเล (unknown) เพื่อ
ทดสอบวิธีและควำมช ำนำญของบุคลำกรของ 
ปส.  
-ผ่ำนกำรทดสอบควำมช ำนำญในกำรวิเครำะห์ 
Sr-90 ในน้ ำทะเลที่จัดโดยทบวงกำรฯ  
(ควำมคืบหน้ำ 100%) 

   

กิจกรรมที่ 3.2 ศึกษำ
กำรสะสมและ
ผลกระทบทำงรังสีต่อ
สิ่งมีชีวิตในสภำวะ
แวดล้อมต่ำงๆ 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- ประสำนกับกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำทะเล และตะกอนดิน 
พร้อมท้ังเก็บตัวอย่ำงเรียบร้อยแล้วบำงส่วน 
- วำงแผนออกเก็บตัวอย่ำงน้ ำทะเล และอำหำร
ทะเล ในเดือนกุมภำพันธ์ 
- เก็บตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และอำหำร
ทะเลจำก 3 พื้นที่ ได้แก่ อ่ำวไทยฝั่งตะวันออก 
อ่ำวไทยฝั่งตะวันตก และทะเลอันดำมัน 
- อยู่ในระหว่ำงกำรเตรียมตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเล จ ำนวน 30 ตัวอย่ำง วัดและวิเครำะห์
ไป แล้วจ ำนวน 10 ตัวอย่ำง จำกที่เก็บมำจำก
เดือนกุมภำพันธ์ 
- จัดจ้ำงส ำหรับกำรวิเครำะห์ลักษณะทำง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทำงทะเลของประเทศไทย 
- จัดซื้อและเร่งรัดกำรน ำเข้ำสำรรังสีมำตรฐำน 
จ ำนวน 4 รำยกำร (ได้รับใบอนุญำตน ำเข้ำ 
ครอบครอง และมีไว้ใช้เรียบร้อยแล้ว) คำดว่ำจะ
ได้รับในเดือนตุลำคม 

  -ไม่สำมำรถเดินทำง
เก็บตัวอย่ำงน้ ำทะเล 
และอำหำรทะเลได้ใน
เดือนมกรำคม 
เนื่องจำก COVID-19 
ปรับแผนเป็นเดือน
กุมภำพันธ์ซึ่งยังเป็น
ฤดูกำลเดียวกันไม่
ส่งผลกระทบต่อกำร
วิเครำะห์ผล 
-ไม่สำมำรถเก็บ
ตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเลในฤดูฝนได้
เนื่องจำกมำตรกำรคุม
เข้มด้ำนกำรเดินทำง
ข้ำมจังหวัด 
-กำรน ำเข้ำสำรรังสีมี
ควำมล่ำช้ำ 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

 - วำงแผนออกเก็บตัวอย่ำงน้ ำทะเล และอำหำร
ทะเล ในเดือนกรกฏำคม และสิงหำคม 
(ควำมคืบหน้ำ ๕๐%) 

กิจกรรมที่ 3.3 พัฒนำ
และเปรียบเทียบ
แบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์ส ำหรับกำร
ประเมินผลกระทบทำง
รังสีของสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลส ำหรับ
วิเครำะห์สัดส่วนกำรกระจำยตัวของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตะกอนดิน (Distribution 
Coefficients, Kds) และสัดส่วนกำรเคลื่อนย้ำย
นิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิต 
(Concentration Factors, CFs) 
- วิเครำะห์สัดส่วนกำรกระจำยตัวของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตะกอนดิน (Distribution 
Coefficients, Kds) เรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ในระหว่ำงกำรวิเครำะห์สัดส่วนกำร
เคลื่อนย้ำยนิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งมีชีวิต 
(Concentration Factors, CFs) จ ำนวน 2 ชนิด 
- อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำร
ประเมินระดับรังสีในสิ่งมีชีวิตด้วยโปรแกรม 
ERICA 
- ประเมินระดับรังสีในสิ่งมีชีวิตทำงทะเล จ ำนวน 
2 ชนิด ด้วยโปรแกรม ERICA 
(ควำมคืบหน้ำ ๕๐%) 

   

กิจกรรมที่ 3.4 ประเมิน
ปริมำณรังสีที่สิ่งมีชีวิต
และประชำชนไทยได้รับ 
ด้วยแบบจ ำลองทำง

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำร
ประเมินระดับรังสีที่ประชำชนไทยได้รับจำกกำร
บริโภคอำหำรทะเล 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

คณิตศำสตร์ที่ใช้ผลกำร
ตรวจวัดในสภำวะ
แวดล้อมของประเทศ
ไทย 

- ประเมินระดับรังสีที่ประชำชนไทยได้รับจำกกำร
บริโภคอำหำรทะเลเรียบร้อยแล้ว 
-ประเมินควำมเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็งของ
ประชำกรไทยจำกกำรบริโภคอำหำรทะเล
เรียบร้อยแล้ว (ควำมคืบหน้ำ ๑๐๐%) 

กิจกรรมที่ 3.5 พัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลและ
แผนที่ปริมำณ
กัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย 

   เม.ย. 64 - 
มิ.ย. 64 

- อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลในกำรท ำ 
ฐำนข้อมูล และแผนที่ระดับรังสี 
-อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทำงรังสี
ในสิ่งแวดล้อม 
- จัดท ำแผนที่กัมมันตภำพรังสี (ทั้งที่เกิดขึ้น 
เองตำมธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น) ใน
ตะกอนดินของประเทศไทยเรียบร้อย  
(ควำมคืบหน้ำ ๗๐%) 

   

กิจกรรมที่ 3.6 ปรับปรุง 
ทบทวน และเสนอแนะ
เกณฑ์มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
ประชำชนไทย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลกัมมันตภำพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมทำงทะเลย้อนหลัง 10 ปี เพ่ือ
น ำเสนอกรมควบคุมมลพิษในกำรปรับปรุง
มำตรฐำนคุณภำพน้ ำทะเล ในส่วนของ
กัมมันตภำพรังสี 
(ควำมคืบหน้ำ ๖๐%)  

   

กิจกรรมที่ 4 การ
ยกระดับห้องปฏิบัติการ
ด้านการตรวจวัด

25 ห้องปฏิบัติกำร
ตรวจวัด
กัมมันตภำพรังสี
ในสิ่งแวดล้อม 

บุคลำกรของ ปส. ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะในกำร
วิเครำะห์

ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

ควำมคืบหน้ำภำพรวมของกิจกรรมที่ 4  60% 100,220 0  
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

กัมมันตภาพรังสีและ
ระดับรังสีในภูมิภาค 

ณ ศูนย์ปรมำณู
เพื่อสันติ 
(ภำคใต้) 
(จ ำนวน 1 ห้อง) 

กัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนำ
ศักยภำพ จนท. ศปส
(ภำคใต้)ในกำรเก็บ
ตัวอย่ำง กำรตรวจวัด
กัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

-อบรมออนไลน์ ในหัวข้อ Radiation 
Monitoring & Dose Assessment ซึ่งจัดโดย 
The Regional Cooperative Agreement 
(RCA) (100%) 
-สัมมนำออนไลน์ผ่ำน ALMERA Webinar 
series on Foundations of gamma-ray 
spectrometry: Session 1 – Gamma-ray 
spectrometry Basics on Wednesday, 
March 10, 2021  
- จนท. ศปส(ภำคใต้) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำร
ฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติกำรทำงรังสี) ของสำขำ
วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์) คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เพื่อเตรียมควำม
พร้อม ในกำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 
(ควำมคืบหน้ำ 60%) 

  เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ท ำให้ไม่
สำมำรถเดินทำงไป
อบรมกำรเก็บตัวอย่ำง 
กำรตรวจวัด
กัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม ได้ จึงให้ 
จนท.อบรม ออนไลน์  

กิจกรรมที่ 4.2 เก็บ
ตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม ใน 
จ.สงขลำ   

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

-รวบรวมข้อมูล สถำนที่ที่คำดว่ำจะลงพื้นที่ไป 
เก็บตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม 
-วำงแผนกำรเก็บตัวอย่ำง สิ่งแวดล้อม ใน จ.
สงขลำ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง พร้อมร่ำงจ้ำงเหมำ

  เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ท ำให้ไม่
สำมำรถเดินทำงเก็บ
ตัวอย่ำงเพื่อท ำกำร
ตรวจวัด
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

บริกำรรถยนต์ตู้ปรับอำกำศพร้อมคนขับ ในกำร
ออกเก็บตัวอย่ำง  
-  ประสำนกับอำจำรย์สำขำวิทยำศำสตร์
กำยภำพ (ฟิสิกส์) คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมกันจัดหำ
อุปกรณ์ในกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อตรวจวัด
กัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม 
(ควำมคืบหน้ำ 60%) 

กัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมได้  

กิจกรรมที่ 4.3 จัด
เสวนำแนวทำงกำร
จัดตั้งห้องปฏิบัติกำร
ตรวจวัด
กัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์
ปรมำณูเพื่อสันติ 
(ภำคใต้) 

   ก.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- ประสำนงำน กับอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยใน
ภูมิภำค (ภำคใต้) ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี 
และนรำธิวำส ที่จะเข้ำร่วมเสวนำแนวทำงกำร
จัดตั้งห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติ (ภำคใต้) 
- ประสำนกับอำจำรย์สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ 
(ฟิสิกส์) คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เพื่อตรวจวัด
กัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม และสำมำรถ
จัดตั้งห้องปฏิบัติกำรประจ ำภำค เพื่อกำรก ำกับ 
ดูแลควำมปลอดภัยของประชำชนและ
สิ่งแวดล้อม 
(ควำมคืบหน้ำ 60%) 

   

กิจกรรมที่ 5 จัดหา
ครุภัณฑ์ 3 รายการ 
ประกอบด้วย 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

 290,000 290,000  
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข 

ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบิกจ่าย 
 

1. ปั๊มสุญญำกำศ 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อผ่ำน ผกพม. 
- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของ จนท.พัสด ุ
- คณะกรรมกำรได้รับมอบพร้อมตรวจรับ เสร็จ
สิ้น เมื่อวันที 14 มิ.ย. 64 
(ควำมคืบหน้ำ ๑๐๐ %) 

60,000 60,000 ล่ำช้ำจำกแผนงำนแต่
ไม่เป็นอุปสรรค 

2. เครื่องปั่นเหวี่ยงสำร
ตกตะกอน จ ำนวน 1 
เครื่อง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อผ่ำน ผกพม. 
- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของ จนท.พัสดุ 
- คณะกรรมกำรได้รับมอบพร้อมตรวจรับ เสร็จ
สิ้น เมื่อวันที 14 มิ.ย. 64 
(ควำมคืบหน้ำ ๑๐๐ %) 

170,000 170,000 ล่ำช้ำจำกแผนงำนแต่
ไม่เป็นอุปสรรค 

3. เครื่องท ำสุญญำกำศ
ในระบบน้ ำหมุนเวียน 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

   ม.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

- จัดท ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อผ่ำน ผกพม. 
- อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของ จนท.พัสดุ 
- คณะกรรมกำรได้รับมอบพร้อมตรวจรับ เสร็จ
สิ้น เมื่อวันที 14 มิ.ย. 64 
(ควำมคืบหน้ำ ๑๐๐ %) 

60,000 60,000 ล่ำช้ำจำกแผนงำนแต่
ไม่เป็นอุปสรรค 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ประเทศไทยมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อลดผลกระทบทำงรังสีต่อสิ่งแวดล้อม
และประชำชนไทย 

แนวทำง/มำตรกำรกำรด ำเนินงำนภำยใต้
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อป้องกันผลกระทบทำงรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชำชนไทย 
(1 แนวทำง/มำตรกำร) 

โปรดใส่รำยละเอียด 
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8. โครงการ : พัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดและการประเมินรังสีในสิ่งแวดล้อมส าหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (กพม.) 
งบประมาณรวม 1,000,000 บาท งบด าเนินงาน 1,000,000 บาท งบลงทุน - บาท งบรายจ่ายอื่น - บาท 
มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณทั้งสิน้ 377,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.72 
มีผลความก้าวหน้าสะสมของการด าเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 

กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาระบบวัดรังสี
ส าหรับงานภาคสนาม
แบบไร้สาย 

40 ระบบกำร
ประเมินผลกำร
แพร่กระจำย
กรณีฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และ
รังสีอัตโนมัติ
สำมำรถใช้งำน
ได้ 
(จ ำนวน 1 
ระบบ) 

ส่วนฮำร์ดแวร์ของ
เครื่องมือวัดสำมำรถ
ใช้งำนได้และผ่ำนกำร
ปรับเทียบ 

ต.ค. 63 - ก.ย.
64 

-ศึกษำ เขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรมที่
เขียนลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับตัว 
Pulser 
-เตรียมกำรทดสอบวงจรของระบบวัดรังสี กับ
โปรแกรมที่เขียนลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
-เตรียมขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำร
วิจัยพัฒนำ 
-ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส ำหรับกำรวิจัยพัฒนำ 
 
 
-ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โมดูลสร้ำง
แรงดันไฟฟ้ำศักย์สูง) 
-ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
วิจัยพัฒนำ 
 
 
-ขออนุมัติซ้ือวัสดุพัฒนำวิจัย 
 
 
 

396,360 - 
 
 
 
 

 
 
112,500 (ส่ง
ของเรียบร้อย) 

 
64,200 (รอส่ง
มอบพัสดุ) 
24,965 
(พัสดุก ำลัง
ด ำเนินกำรออก
ใบสั่งซื้อ) 
4,133.11 
(ส่งมอบพัสดุ
แล้ว/รอเคลียร์
เงิน) 
 

สถำนกำรณ์โควิดท ำ
ให้กำรด ำเนินกำร
ล่ำช้ำกว่ำแผนที่
ก ำหนดไว้/ปรับแผน
ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรให้
เหมำะสม 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

-ขออนุมัติจัดซื้อ หลอด GM Tube 
 
-ทดสอบกำรท ำงำนของระบบวัดกับค่ำปริมำณรังสี
ในสิ่งแวดล้อมในห้องทดลอง และต้นก ำเนิดรังสี 
Cs-137 
-เขียนโปรแกรมและทดสอบระบบเพิ่มเติม 

189,925 
(ขออนุมัติ-รอส่ง

มอบวัสด)ุ 

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาศักยภาพการ
ดูแลรักษาสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังสีใต้น้ า
ทะเล จ. สงขลา 

30 สถำนีเฝ้ำระวัง
ภัยทำงรังสีใต้น้ ำ
ทะเล จ.สงขลำ 
สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และยั่งยืน 
(จ ำนวน 1 
ระบบ) 

สถำนีเฝ้ำระวังภัยทำง
รังสีใต้น้ ำทะเล จ. 
สงขลำ ได้รับกำรซ่อม
บ ำรุงและดูแลรักษำ 
และสำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีกำรติดตั้งชุด
อุปกรณ์ส ำหรับโหลด
หัววัดรังสีลงใต้น้ ำ
ทะเล 

ก.พ. 64 - 
ก.ค. 64 

 232,600   

กิจกรรมที่ 2.1 
ตรวจสอบ ตรวจเช็คกำร
ท ำงำนของระบบ และ
ซ่อมบ ำรุง 

    -จัดท ำแผนและขออนุมัติกำรเดินทำงระหว่ำงวันที่ 
๑๑-๑๕ มค ๖๔(ติดปัญหำโควิด-19) 
-ปรับแผนกำรเดินทำงเป็น ๑-5 กพ 64 
-ลงพื้นที่เพื่อน ำระบบวัดที่ติดตั้งอยู่กลับขึ้นมำ
ทดสอบกำรท ำงำนที่ ปส. และติดต่อประสำนกับ
เจ้ำหน้ำที่กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งเขต 6 (สงขลำ) 

 24,200 
 

ปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของโควิดท ำให้ต้อง
เลื่อนกำรเดินทำง 

กิจกรรมที่ 2.2 จัดจ้ำง
สร้ำงประกอบอุปกรณ์

    -ประสำนงำนกับ จนท. ของเจ้ำของพื้นที่ เพื่อ
ติดต่อประสำนงำนเพื่อจัดท ำชุดอุปกรณ์โหลด
หัววัดรังสีใต้น้ ำทะเล 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

โหลดหัววัดรังสีใต้น้ ำ
ทะเล 

-ขออนุมัติจัดจ้ำงสร้ำงอุปกรณ์โหลดหัววัดรังสีNaI 
ส ำหรับสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสีใต้น้ ำทะเล จ 
สงขลำ 

 
53,980 

(ขออนุมัติ) 
กิจกรรมที่ 2.3 จัดซื้อจัด
จ้ำงซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ส ำหรับประกอบอุปกรณ์
โหลดหัววัดรังสีใต้น้ ำ
ทะเล 

    -เตรียมขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
-ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับแปลงพลังงำน
แสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
-ขออนุมัติจัดซื้อกล่องส ำหรับใช้ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสีใต้น้ ำทะเล จ 
สงขลำ 
-ขออนุมัติจัดซื้อสำยไฟส ำหรับใช้งำนกับงำนติดตั้ง
ระบบใต้น้ ำทะเล 
-ขออนุมัติจัดซื้ออีพ็อกซี่เคลือบแข็ง 

  
12,091 

(ขออนุมัติ) 
7,704 

(ขออนุมัติ-ส่ง
มอบแล้ว) 

 
22,823.10 
(ขออนุมัติ-ส่ง

มอบแล้ว) 
1,005.80 

(ส่งของแล้ว) 

 

กิจกรรมที่ 2.4 ติดตั้ง
และทดสอบระบบวัดใต้
น้ ำทะเล 

    -ขออนุมัติเพ่ือด ำเนินกำรในรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องระหว่ำงวันที่ 2-11 ส.ค 64 
-เลื่อนกำรเดินทำงจำกเดิม 2-11 ส.ค. 64 เป็น
วันที่ 26 ก.ย.64 -5 ต.ค. 64 

 48,600 
(ขออนุมัติ) 

 

กิจกรรมที่ 2.5 ทดสอบ 
ติดตำม ดูแลรักษำระบบ 
๒ ครั้ง 

    -ปรับแผนกำรด ำเนินกำร (ก.ย. 64 – ก.พ. 65)    

กิจกรรมที่ 3 การ
ส ารวจและการ
ตรวจวัดระดับปริมาณ
รังสีในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยง 

30 1. ผลกำร
ตรวจวัดระดับ
ปริมำณรังสีใน
พื้นที่จังหวัดตำก 
ล ำปำง ล ำพูน 

ผลกำรตรวจวัดระดับ
ปริมำณรังสีในพื้นที่
สนใจ 7 จังหวัด 

ก.พ. 64 - 
ก.ค. 64 

-จัดท ำแผนและขออนุมัติกำรเดินทำงเพื่อส ำรวจ
พื้นที่ตำมแผนงำนของโครงกำรฯ  
ระหว่ำงวันที่ ๑๖ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 
-ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลกำรส ำรวจและตรวจวัดใน
แฟ้มเอกสำร (ร้อยละ 80) 

๓๗๑,๐๔๐ 84,270 
(เบิกจ่ำย) 

 
 
 

ปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของโควิด(ตำมแผน
เดิมจะมีกำรส ำรวจ
ช่วงฤดูหนำวระหว่ำง
เดือน ธ.ค.-ม.ค) 
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กิจกรรม 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(ค่าเป้าหมาย) 

ผลลัพธ์ของ 
กิจกรรม 

สถานะการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
/การด าเนินการแก้ไข ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการปฏิบัติงาน 

(รายงานแบบสะสม) 
ตามแผน เบิกจ่าย 

ก ำแพงเพชร 
สุโขทัย 
นครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธำนี  
(1 ฉบับ) 
2. จ ำนวนจุด
กำรส ำรวจและ
กำรตรวจวัด 
(210 จุด) 

 
-ด ำเนินกำรขออนุมัติเดินทำงเพื่อส ำรวจพื้นที่ตำม
แผนงำนของโครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ ๑-๑๘ เม.ย. 
๒๕๖๔ 
-ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจวัด รวมถึงขยำยพื้นที่
กำรส ำรวจ 
-ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลส ำหรับกำรส ำรวจในครั้ง
ที่ 2 ประจ ำปี 2564 ส ำเร็จประมำณร้อยละ 60 
 
-ด ำเนินกำรขออนุมัติเดินทำงเพื่อส ำรวจพื้นที่ตำม
แผนงำนของโครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ ๕-๒๒ ก.ค. 
๒๕๖๔ 
(เดินทำงกลับมำก่อนเนื่องจำกปัญหำกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19) 
 
-เตรียมแผนงำนส ำหรับลงข้อมูลกำรส ำรวจบน
แผนที่ (Google Map)  
-ปรับแผนกำรด ำเนินกำรจำกงบประมำณที่เหลือ
โดยใช้งบประมำณ ๖๘,๑๕๕ บาท/ครั้ง รวม
ทั้งหมด ๒ ครั้ง (ก.ย.64 – ก.พ. 65) 
 

 
 
 

85,460 
(เบิกจ่ำย) 

 
 
 
 
 

 
65,000 

(เบิกจ่ำย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เนื่องจำกปัญหำน้ ำ
ท่วมในปัจจุบัน (ก.ย. 
64) 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ส่วนฮำร์ดแวร์ของเครื่องมือวัดสำมำรถใช้งำนได้
และผ่ำนกำรปรับเทียบ/สถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสี
ใต้น้ ำทะเล จ.สงขลำ ได้รับกำรซ่อมบ ำรุงและดูแล
รักษำ และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีกำรติดตั้งชุดอุปกรณ์ส ำหรับโหลดหัววัดรังสี
ลงใต้น้ ำทะเล/ผลกำรตรวจวัดระดับปริมำณรังสีใน
พื้นที่สนใจ ๗ จังหวัด 

ระบบวัดรังสีที่พัฒนำสำมำรถใช้งำนได้ 
(1 ระบบ)/สถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสีใต้น้ ำ
ทะเล จ.สงขลำ สำมำรถใช้งำนได้ถูกต้อง        
(1ระบบ)/จ ำนวนจุดกำรส ำรวจและกำร
ตรวจวัด (210จุด) 

โปรดใส่รำยละเอียด 
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ภาคผนวก ช  

อักษรย่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสนัติ และอื่น ๆ 
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อักษรย่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และอ่ืน ๆ   

 

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ            อักษรย่อ 

❖ เลขาธิการ             ลปส. 

❖ รองเลขาธิการ           รอง ลปส. 

❖ ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู ทปษ. 

❖ ผู้เชี่ยวชาญ ผชช. 

 

กอง/หน่วยงานภายใน          

❖ สำนักงานเลขานุการกรม สลก. 

❖ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี กตส. 

❖ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี กอญ. 

❖ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กยผ. 

❖ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย  กพม. 

❖ กลุ่มตรวจสอบภายใน  กตน. 

❖ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กพร. 

❖ กลุ่มกฎหมาย  กกม. 

❖ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
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ภาคผนวก ซ  

คณะผู้จัดทำ  
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คณะผู้จัดทำ 

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน 

 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

  

1. นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. นางสุชิน       อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3. นางเพ็ญนภา       กัญชนะ  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

4. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

 

 

1. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบริหารจัดการด้านพลังงาน 

     ปรมาณู หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

2. นางสาวสายสุรีย ์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

3. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

4. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

5. นายนิรันดร  บัวแย้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นายปราลม  จาดโห้  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

7. นายนพพระคุณ คชบาง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

8. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. นางสาวจันทิมา แสงเนตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวนันทนัช ดรุณพงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ที่ปรึกษา 

คณะผู้จัดทำ 



ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลชที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2596 7600 โทรสาร 0 2561 3013
www.oap.go.th
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