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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ต่อมามีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ในระดับต่างๆ เช่นแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมถึงแผนระดับ 3 ให้มีช่วง พ.ศ. 2560 – 2565 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมและผนวกเข้าไปกับแผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (เดิม)  
ปรับเป็น “แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  
พ.ศ. 2560 – 2565  

โดยการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ  แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
๑) ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในระยะ 2 ปี

หลังจากการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในส่วนงบประมาณ/ผลการด าเนินงาน/
ผลผลิต/ผลลัพธ์และรายงานปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

2) ระยะที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าในปีที่ 3 และปีที่ 4 เพ่ือรายงานความก้าวหน้า
รายงานปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน และน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการ
และแนวทางการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) ระยะที่ 3 การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ 5 - 6 ติดตามความก้าวหน้าพร้อมประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาในภาพรวมของแผนรวบรวมปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ได้เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการฯ มาใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระยะ  
พ.ศ. 2564 – 2569 ต่อไป 

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 - 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และ
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งทิศทางการด าเนินงานในอนาคตโดยขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จัดส่งข้อมูลผล
การด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และได้ด าเนินการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เพ่ือท าให้ทราบการด าเนินงาน
ในระยะต่อไป  

การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 
16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 มติรับทราบรายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2562 – 2563   

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผล
การด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 จะท าให้ทราบผลการด าเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในระยะต่อไป 
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การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 โดยมีส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและการติดตามประเมินผล ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณด าเนินงาน
ตามโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และปรับทิศทางการ
ด าเนินการในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กระบวนการและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผล รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 
ของการติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงขอบเขตและวิธีการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 : รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 24 หน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ (ระยะท่ี 2) พ.ศ. 2562 - 2563 และผลการติดตามตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จากผลการด าเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ เสนอภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 - 2563 จ านวนทั้งสิ้น 293 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 146 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
49.83 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
60.55 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 215.6209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของงบประมาณ
ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562-2563 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.12 ของ
งบประมาณท่ีมีการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่า
ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 10 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทีไ่มมี่ผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

ส่วนที่ 3 : ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานและติดตามประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการฯ โดยได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหลายประการ ซึ่งมีผลการต่อการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป ซึ่งปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการคือ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงท าให้บางแผนงาน/โครงการต้องชะลอการด าเนินงานออกไป 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ และข้อเสนอแนะในการด าเนินการในระยะ
ต่อไปที่ส าคัญคือเร่งสร้างความเข้าใจและความส าคัญของการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์และเร่งผลักดันให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการตามแนวทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ในการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

บทสรุปผู้บริหาร 

ข
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ส่วนที่ 4 : แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ที่ด าเนินการใน 2 ระยะ คือ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น 61 โครงการ งบประมาณรวม 
839.1548 ล้านบาท โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ มีแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณที่จะด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ จ านวน 23 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
งบประมาณรวม 284.1562 ล้านบาท และการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการจ านวน 
58 โครงการ งบประมาณรวม 1,751.9122 ล้านบาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (รมว.อว.) เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และมอบหมายหน่วยงานทางด้าน
นโยบายและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง (สอวช. และ สกสว.) พิจารณาให้การสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การฯ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณที่จะด าเนินการ ประกอบด้วยโครงการจ านวน 21 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณรวม 
1,109.7426 ล้านบาท  

ปส. ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2565 (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 – 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 

2. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่
16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 ซ่ึงมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2565 (ระยะท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 – 2563  
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ส่วนที่ 1 
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  ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 เพ่ือเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้
อย่างปลอดภัยและยั่ งยืน และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินการต่อไป ดังนั้น 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ในฐานะ
หน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและ
ประสานงานติดตามประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายหลักของ “แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564” 

   แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2562 – 2563) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

  ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะ 2)         
พ.ศ. 2560 – 2561 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในส่วนงบประมาณ/ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์และ
รายงานปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
  ระยะที ่2 การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีที่ 3 และปีที่ 4 
(พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563) เพ่ือรายงานความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน และน าผล
ที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแผนทางการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ 5 (พ.ศ. 2564) แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมถึงแผนระดับ 3 ต่างๆ ให้มีช่วง
ระยะเวลา 5 ปี (เช่น พ.ศ. 2561 – 2565) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้มีช่วงระยะเวลาและแผนการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องต่อแผนระดับชาติต่างๆ จึงได้ขยายขอบเขตระยะเวลาการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ระยะที่ 3 เพ่ิมขึ้นอีก 1 ปี (พ.ศ. 2565) จึงท าให้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2565  
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1  บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
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  แผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการลดทอนค่าเป้าหมายของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 10 ปี เป็นเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ โดยมีรายละเอียดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด พ.ศ. 2560 – 2565 ดังนี้ 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
  เป้ำหมำยระยะ 5 ปี : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศที่

น าไปสู่การปฏิบัติ 
  2. จ านวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 
  เป้ำหมำยระยะ 5 ปี : การก ากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency : IAEA) 
 ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการ

พิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
  เป้ำหมำยระยะ 5 ปี : เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
  2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 
 เป้ำหมำยระยะ 5 ปี : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 
 

 
ติดตามความก้าวหน้าใน

ปีที่ 3 และ 4 เพื่อ
รายงานความก้าวหน้า
และน าผลที่ได้มาใช้

ประกอบการพิจารณา 
ปรับปรุงแผนงาน 

ระยะที่ 2 
 

ติดตามผลการ
ด าเนินงานในระยะ 2 ปี 

เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้า

งบประมาณ / ผลผลิต / 
ผลลัพธ์ 

ระยะที่ 1 
 

ติดตามผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
แผน ประเมินผลการ

ด าเนินงานเพื่อใช้
ประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระยะ พ.ศ. 2565 – 

2569 ต่อไป 

ระยะที่ 3 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อพัฒนำประเทศ 
  เป้ำหมำยระยะ 5 ปี : เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืน ๆ 
 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 

 โดยมีความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2565 ตัวชี้วัดเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน
ตามรูปที่ 1 : ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ (ระยะท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำน

นิวเคลียร์ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 
กำรก ำกบัดแูลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน

นิวเคลียร ์

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 
กำรผลติและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพื้นฐำน

ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร ์

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพือ่กำรพฒันำ

ประเทศ 

กลยุทธ์ 1.1 
ส่งเสริมและสนับสนุน

ความร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 
นานาประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 1.2 
ส่งเสริมให้ประเทศไทย 

มีบทบาทส าคัญใน 
ทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ 

ยุทธศำสตร ์

ประเทศไทยเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของภูมภิำค

อำเซียน 

ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลำงด้ำนกำรก ำกบัดูแล
ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลยีร์ของภูมภิำค

ตำมมำตรฐำนสำกล 

ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จำกกำรใชป้ระโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์
ในด้ำนกำรแพทย์ กำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรศกึษำวิจัย 

เป้ำหมำย 
ระยะ 5 ปี  
(60-64) 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 

การก ากับดูแลทีม่ีความปลอดภยั ความมั่นคง
ปลอดภยัและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 

แผนงำน/
โครงกำรที่

ส ำคัญในระยะ 

5 ป ี

- โครงการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร ์

- โครงการบริหารงานวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
Fang Chenggang 

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์
 

 

- โครงการพฒันาเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของ

ประเทศไทย 

- โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสมา
พลังงานสงูและความหนาแน่นสูงเพื่อใช้
ในการทดสอบวัสดุทนความร้อนสูง

ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 

- โครงการพฒันาพลาสมาโฟกสั
พลังงานเพื่อเป็นแหลง่ก าเนิดรังสีเอ็กซ์

และอนุภาคนิวตรอน 
 

- โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตา ส าหรับ
บุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้
โดยการใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรงัส ี

-  โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจยัเครื่องใหม่ 
 

- การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความ ร่ วมมื อ  ( MOU) ร ะห ว่ า ง
ประเทศของหน่วยงานต่างๆ 
- พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ของทบวงการพลั งงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ของแต่ละรอบปี 
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค 
ที่ ส่ ง เ ส ริ ม บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานและสะท้อนความต้องการ
ของประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
-  โ ค ร ง ก ารพ ัฒนาย ุทธศาสต ร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- โครงการศึกษาผลกระทบของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่
เก่ียวข้อง 

- โครงการพัฒนาและสร้างความ
เข้าใจด้านกฎหมายที่เก่ียวกับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีแก่สถานประกอบการ 

-  โครงการประกาศใช้กฎหมาย
ที่อนุวัติการตามสนธิสัญญาและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 2.1 

บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง 
หลักการบริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

อย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 2.2  
พัฒนาศักยภาพก ากับ
ดูแลความปลอดภัย 

และระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ 3.1 

ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 3.2 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนากิจการ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 4.1 

ส่งเสริมใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน 

กลยทุธ ์4.2  
สร้างความตระหนกั
และเผยแพร่ความรู้

ด้านพลังงาน
นิวเคลยีร ์

-  โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์- โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ 
- โครงการพัฒนา
หลักสูตรบทเรียนการ
เรียนการสอนด้าน
พลั ง ง านนิ ว เค ลีย ร์  
ในทุกระดับ 
 

 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 
ระยะ 5 ปี 

จ านวนเรื่องที่เกิดจาก
ความร่วมมือด้านนวิเคลียร์
และรังสีระหว่างประเทศ

ที่น าไปสู่การปฏบิัติ 

ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภยั 
ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

- จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย 
ที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 
- จ านวนกิจกรรมที่ใช้พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมีคุณภาพและ
เหมาะสม/หลักสูตรการผลิต
บุคลากร 

-  โครงการพฒันาแผนสนับสนุน
บุคลากรไทยให้มบีทบาทส าคัญใน
ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่าง

ประเทศ 

- โครงการผลกัดันบุคลากรใหม้ี
บทบาทเป็นผู้น าในโครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการ/กิจกรรม
ของบวงการพลงังานปรมาณู

ระหว่างประเทศ 

- การเตรียมความพร้อมเพื่อใหม้ี
ผู้แทนไปปฏิบัติงานกบัองค์กร

ระหว่างประเทศ 

- โครงการเฝ้าระวังระดบัรงัสี
พื้นฐาน (background 
radiation) ในตัวอย่างธรรมชาติ
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 

-  โครงการตรวจวัดและ
ประเมินผลกระทบทางรงัสี
บริเวณชายฝัง่ทะเลเนื่องจากการ
ผลิตน้ ามันในอ่าวไทย 

- โครงการสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรงัสทีางอากาศ 
ประจ าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรงัสี
รักษาจากโบรอนจบัยึดนิวตรอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เพิ่มศักยภำพและอัตรำก ำลัง
บุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์ 

และรังส ี

- จ านวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

- จ านวนนวัตกรรมที่เกดิจากผลงานวิจัย 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 

และรังส ี

เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและ

โภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ 

จ านวนผู้เช่ียวชาญของ
ประเทศไทยที่เข้าไปมี

บทบาทในองค์การระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนหอ้งปฏิบัตกิาร 
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้รับการพัฒนา

ให้ได้มาตรฐาน 

เป้ำหมำย 
ระยะ 10 ปี 
(60-69) 

แผนปฏิบัติกำรของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 256๔) 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 6 

  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

เป้ำหมำย/
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค ำนิยำม/วิธีกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน  
(baseline) 

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี  

2558 2559 2562 2563 

เป้ำหมำย 1: 
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนา
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จ านวนเรื่องที่เกิดจาก
ความร่วมมือด้าน
นิวเคลียร์และรังสรีะหว่าง
ประเทศ 

จ านวนเรื่องที่ไดม้ีการ
หารือ/ประสานงาน
ร่วมกันตั้งแต่ 2 ประเทศ
ขึ้นไป(มีข้อตกลงร่วมกัน/
เรื่องที่ประสานร่วมกัน) 

25 23 12 12 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญของ
ประเทศไทยท่ีเข้าไปมี
บทบาทในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าหน้าท่ีของไทยมี
ต าแหน่ง/ท างานองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น 
IAEA /CTBTO /APMP 

ผู้เชี่ยวชาญ = 2 
เจ้าหน้าท่ีประจ า 
IAEA = 3  

2 2 

กลยุทธ์ 1.1 : 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมภิาค
อาเซียนนานาประเทศ
และองค์การระหว่าง
ประเทศ 

ตัวช้ีวัด (1) : มีโครงการ
ร่วมมือกบัประเทศใน
ภูมิภาคอาเซยีน และนานา
ประเทศเพิม่ขึ้น 

จ านวนโครงการทีด่ าเนิน
ร่วมกันในกลุ่มประเทศ
อาเซียนตั้งแต่ 2 ประเทศ
ขึ้นไปโดยเปรียบเทียบจากปี
ที่ผ่านมา 

 3 3 

ตัวช้ีวัด (2) : ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การระหว่างประเทศ 
และนานาประเทศเพิ่มขึ้น 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ/สนับสนุน
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านเช่น 
การประชุม/สมัมนา การ
ฝึกอบรม การวิจัย 

48.20
09 

53.27
77 

57.00
00 

59.00
00 

กลยุทธ์ 1.2 : 
ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทส าคัญ
ในทบวงการ พลังงาน
ปรมาณรูะหว่างประเทศ 

ตัวช้ีวัด : มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ของทบวง
การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศมากข้ึน 

จ านวนกิจกรรม/ประเด็น
ต่างๆ/ข้อเสนอแนะ ที่
ประเทศไทยเข้าไปมี
บทบาท/ก าหนดนโยบาย
ในIAEA 

5 5 11 11 

เป้ำหมำย 2 การ
ก ากับดูแลที่มีความ
ปลอดภัย ความ
มั่นคงปลอดภยัและ
การพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์ (3s) 
เป็นไปตามแนวทาง
ของ IAEA 

ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ก ากับดูแลที่มีความ
ปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัยและการพิทักษ์
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3s) ตาม
แนวทางของ IAEA 

ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ส าเรจ็ตามหลัก 3S ตามที่ 
IAEA ก าหนด 
ระดับ 1 =มีแผน
ด าเนินงาน 
ระดับ 2 = ด าเนินการ
ตามแผน 
ระดับ 3 = ด าเนินงานตาม
แนวทางมาตรฐาน IAEA 
ระดับ 4 = เสนอขอ
ประเมินมาตรฐานตาม
แนวทาง IAEA 

ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน IAEA 

4 4 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 7 

เป้ำหมำย/
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค ำนิยำม/วิธีกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน  
(baseline) 

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี  

2558 2559 2562 2563 

ระดับ 5 = ผ่านการ
ประเมินตามแนวทาง IAEA 

กลยุทธ์ 2.1 :บังคับ
ใช้กฎหมายระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้างหลักการ
บริหารและ
มาตรฐานการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิผล 
 

ตัวช้ีวัด (1) : ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นจากการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมทางนิวเคลียร์
และรังสีมีความมั่นใจ/
เชื่อถือ จากการก ากับดูแล
มากขึ้น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 
ตัวช้ีวัด (2) : มีหน่วยงาน
กระท าผดิตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันต ิ
พ.ศ. 2559 ลดลง 

สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสีกระท า
ผิดตาม พ.ร.บ.นิวเคลียร์
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา
(ส ารวจจากปริมาณคดีทีม่ี
การฟ้องร้องต่อศาล) 

 2 2 

กลยุทธ์ 2.2 : 
พัฒนาศักยภาพ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและระบบ
เฝ้าระวังภัยดา้น
นิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด (1) : เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตรวิทยา
รังสีในภูมภิาคอาเซยีน 

ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านมาตรวิทยา
ทางรังสีในอาเซียน เช่น มี
ศูนย์ฝึกอบรม มี
ผู้เชี่ยวชาญของไทย ได้รับ
เงนิสนับสนุนจาก IAEA 
  

 10 10 

 
ตัวช้ีวัด (2) : เป็น
ศูนย์กลางด้านการเฝ้า
ระวังและเตรยีมความ
พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง
และเตรียมความพร้อม
รองรับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มผีู้เชี่ยวชาญ
ของไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก IAEA 

 10 10 

เป้ำหมำย 3.1 : 
เพิ่มศักยภาพและ
อัตราก าลังบุคลากร
ด้านนิวเคลยีร์และ
รังส ี

จ านวนบุคลากรด้านการ
วิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
 

จ านวนบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีที่เพ่ิมขึ้น 
- ด้านการเกษตร 
- ด้านโภชนาการ 
- ด้านการแพทย ์
- ด้านเทคนคิทางพลังงาน
นิวเคลยีร ์

- - 5 5 



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 8 

เป้ำหมำย/
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค ำนิยำม/วิธีกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน  
(baseline) 

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี  

2558 2559 2562 2563 
 

จ านวนผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

 
 

  
  

กลยุทธ์ 3.1 : ผลิต
และพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงาน
นิวเคลียร ์

ตัวช้ีวัด :จ านวนบุคลากร
ด้านนิวเคลยีร์และรังสีที่มี
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
และเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

จ านวนบุคลากรทางด้าน
นิวเคลียร์และรังสีทีไ่ด้รับ
การพัฒนา(ฝึกอบรม/
วิจัย/สมัมนา/ผู้น า)และมี
ศักยภาพที่ไดร้ับการ
ยอมรับจากนานาชาติ(เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก IAEA) 

2,700 3,839 2,300 2,300 

เป้ำหมำย 3.2 : 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

จ านวนห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน 

จ านวนห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐานตาม
แผนงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติการฯ 

- - 2 2 

กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนากิจการ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวช้ีวัด (1) : มี
ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือท่ีมี
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
(ห้อง) 

จ านวนห้องปฏิบัติการที่
ด าเนินการตามมาตรฐาน
IAEA/ISO เพิ่มขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา 

- - 2 2 

 
ตัวช้ีวัด (2) : จ านวน
งานวิจัยด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศเพิม่ขึ้น 
(ร้อยละ) 

จ านวนงานวิจัย (ท่ีอยู่ใน
ระบบการวจิัยของ
ประเทศหรือต่างประเทศ) 
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
เปรียบเทยีบจากปีท่ีผ่าน
มา 

- - 5 5 

เป้าหมาย 4. เพิ่ม
ศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนาเพื่อ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ในด้านเกษตร ดา้น
อาหารและ
โภชนาการ ด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข และ
ด้านอื่นๆ  
 

จ านวนมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นจากการ
ค านวณมลูค่าเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากกิจกรรมที่
ด าเนินการทางนิวเคลียร์
และรังส ี

- - ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

จ านวนนวัตกรรมที่เกิด
จากผลงานวิจยั 

   
  



 
รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 9 

เป้ำหมำย/
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค ำนิยำม/วิธีกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน  
(baseline) 

ค่ำเป้ำหมำยรำยปี  

2558 2559 2562 2563 

กลยุทธ์ 4.1 : 
ส่งเสริมใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น
(ร้อยละที่เพิม่ขึ้น) 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นจากการ
ค านวณมลูค่าเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากกิจกรรมที่
ด าเนินการทางนิวเคลียร์
และรังส ี

- - ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพรค่วามรู้ดา้น
พลังงานนิวเคลียร ์

ตัวช้ีวัด : ประชาชนมี
ความเข้าใจและตระหนัก
ความส าคญัของพลังงาน
นิวเคลียร์เพิ่มมากข้ึน(คน) 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนิวเคลยีร์และรังสี
มากขึ้น 

250 8,250 300 300 

 

 

 

 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 (ปีที่ 3 และปีที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2563) 

 2. เพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 (ปีที่ 3 และปีที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 – 2563) 

 3. เพ่ือจัดท าประเด็นข้อเสนอทิศทางการด าเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป  

วัตถุประสงค ์



รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓10 

 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการติดตามระหว่างการด าเนินงาน เนื่องจาก
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ โดยมุ่งเน้นติดตามการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีกระบวนการและหลักการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

กระบวนกำรและกลไกกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอน 
กำรรำยงำนและกำร

น ำเสนอผลกำรประเมินผล 

- จัดท ารายงานการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
แผนปฏิบัติ การฯ  พ.ศ . 
2560 – 2565 (ระยะที่ 
2) พ.ศ. 2562 - 2563

-  น าเสนอรายงานผลต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
และประเมินผลนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์      
การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศและ
คณะกรรมการพลั งงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ

3 ขั้นตอน 
กำรออกแบบกำรติดตำม 

ประเมินผล 

- วางแผนปฏิบัติการ 
- ศึกษารายละเอียด

แผนปฏิบัติการฯ 
- ก าหนดกรอบการติดตาม

และประเมินผล 
- ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
- ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 

1 ขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรติดตำม 

ประเมินผล 

- รวบรวมข้อมูล / จัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด 

- ประมวลผล 
- วิเคราะห์ / สังเคราะห์

ข้อมูล 
- สรุปผลการประเมิน 

2 



 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 



 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 12 

 
 
 
 

 แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค

อาเซียนนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
  กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
  กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการ

บริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 

  กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการ

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  
 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 - 2563 โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
(ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีหน่วยงานที่รายงานผลภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
(ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 จ านวน 22 หน่วยงาน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
(ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 - 2563 



 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 13 

 
 
 
 
 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะท่ี 2) พ.ศ. 2562 - 2563 หน่วยงานต่างๆ 
ได้น าเสนอโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 289 โครงการ/กิจกรรม  โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 147 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของ
โครงการ/กิจกรรม ที่น าเสนอ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ ดั้งนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พบว่า (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 - 2563 มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 11 
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง ผลการด าเนินการจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

หน่วยงาน 
โครงการที่น าเสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่ด าเนินการจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนันสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนและองค์การ
ระหว่างประเทศ 
ปส. 2 5 7 1 1 2 
สทน. - 2 2 1 2 3 
ปศ. - - - 1 - 1 
รวม 2 7 9 3 3 6 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ปส. - 1 1 - - - 
มก. - 1 1 - - - 
รวม - 2 2 - - - 
รวมทั้งสิ้น 2 9 11 3 3 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 6 โครงการ อาทิ เช่น 
 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศของ
หน่วยงานต่างๆ 
 2. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
 การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นโครงการ
ด าเนินการระยะยาว และจะต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการร่วมกัน แต่ปัจจุบันการ
ด าเนินงานมีเพียง ปส. เพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเป็นหน่วยงานหลักที่ประสานกับ
องค์กรระหว่างประเทศ 
 

ผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 



 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 14 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พบว่า (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 - 2563 มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 57 
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริงสามารถด าเนินการได้เพียง 27 
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

หน่วยงาน 
โครงการที่น าเสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่ด าเนินการจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บังคับใช้กฏหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปส. 2 8 10 2 3 5 
สทน. - 2 2 - - - 
สมช. 1 2 3 1 2 3 
อัยการสูงสุด - 1 1 - 1 1 
รพ.ราชวิถ ี - 1 1 - - - 
คต. - - - 1 - 1 
รวม 3 13 17 4 6 10 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 
ปส. 7 11 18 7 2 9 
สทน. 4 4 8 3 4 7 
มทส. 1 3 4 - - - 
มทษ. 1 - 1 - - - 
มช. 1 1 2 - 1 1 
รพ.นพรัต
นราชธานี 

1 2 3 - - - 

รพ.ศิริราช - 1 1 - - - 
รวม 15 22 37 10 7 17 
รวมทั้งสิ้น 18 35 57 14 13 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 27 โครงการ อาทิ เช่น 
 1. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 2. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
 การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่า โครงการ/กิจกรรม เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี การออกกฎ ระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้ ได้
มาตรฐานสากลซึ่งเป็นภารกิจของ ปส. และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  



 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 15 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พบว่า (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 - 2563 มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 116
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริงสามารถด าเนินการได้เพียง 48 
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

หน่วยงาน 
โครงการที่น าเสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่ด าเนินการจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ปส. 6 7 13 1 1 2 
สทน. 4 4 8 5 4 9 
วศ. 1 1 2 - 1 1 
จุฬาฯ 1 2 3 - - - 
มทส. 2 3 5 - - - 
มก. 1 1 2 1 1 2 
มช. 2 2 4 - - - 
มร.สน. 2 2 4 - 2 2 
รพ.มะเร็ง
อุดรธานี 

1 1 2 - - - 

รพ.รามาธิบดี 1 1 2 - - - 
ร พ . ม ะ เ ร็ ง
อุบลราชธานี 

- 2 2 - - - 

รพ.ศิริราช - 2 2 - - - 
กฟผ. 2 2 4 - - - 
กสร. 1 - 1 - - - 
มข. - - - 1 - 1 
มทษ. 1 - 1 - - - 
รพ.
ธรรมศาสตร์ 

1 - 1 - - - 

รวม 26 30 56 8 9 17 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
ปส. 2 9 11 4 4 8 
สทน. 6 12 18 3 9 12 
กรมการ
แพทย์ 

- 1 1 1 1 2 



 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 16 

หน่วยงาน 
โครงการที่น าเสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่ด าเนินการจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

จุฬาฯ 6 6 12 - - - 
มก. 3 3 6 3 3 6 
มช. 2 2 4 - - - 
รพ.มะเร็ง
อุดรธานี 

- 1 1 - - - 

รพ.มะเร็ง
ชลบุร ี

1 1 2 - - - 

รพ.ราชวิถ ี 1 1 2 - 1 1 
ปศ. - - - 1 - 1 
มทส. - - - 1 - 1 
รพ.
จุฬาลงกรณ์ 

1 - 1 - - - 

รพ.
ธรรมศาสตร์ 

2 - 2 - - - 

รวม 24 36 60 13 18 31 
รวมทั้งสิ้น 50 66 116 21 27 48 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 48 โครงการ อาทิ เช่น 
 1. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย 
 2. โครงการจัดตั้งห้อง ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูงและรังสีนิวตรอน 
 3. โครงการ Cyclotron (30 MeV) 
 4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ครุภัณฑ์ด้านรังสี 
  การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่า โครงการ/กิจกรรมเป็นการด าเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีด าเนินการวางแผนพัฒนาก าลังคนและวางโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน ต่อไป 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา 
  การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พบว่า (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 - 2563 มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 109 
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริงสามารถด าเนินการได้เพียง 66 
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

หน่วยงาน 
โครงการที่น าเสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่ด าเนินการจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ปส. 4 13 17 8 5 13 
สทน. 11 14 25 13 12 25 
กข. 1 1 2 - - - 
ปศ. 1 1 2 - - - 
กทธ. 1 2 3 - 1 1 
กวก. 2 3 5 - 2 2 
กสก. - 4 4 1 2 3 
กรมประมง - 1 1 - - - 
กพด. - 1 1 - - - 
มจธ. 3 3 6 - - - 
มทส. - 1 1 - 1 1 
มก. 3 3 6 - 3 3 
มช. 3 3 6 - - - 
รพ.รามาธิบดี 1 1 2 - - - 
สซ. - 1 1 1 1 2 
ดศ 1 - 1 - - - 
มข. 2 - 2 - - - 
รพ.ราชวิถ ี 2 - 2 - - - 
รวม 35 52 87 23 27 50 
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ปส. 5 8 13 4 2 6 
สทน. - 4 4 1 4 5 
กค. - 1 1 - 1 1 
มช. - 1 1 - 1 1 
มก. - - - - 1 1 
รพ.รามาธิบดี 1 1 2 - - - 
กฟผ. - - - - 1 1 
กปส. 1 - 1 1 - 1 
รวม 7 15 22 6 10 16 
รวมทั้งสิ้น 42 67 109 29 37 66 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 66 โครงการ อาทิ เช่น 
   1. การศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน จากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉัยน 
   2. โครงการการพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนเพื่อการศึกษาวิจัย 
   3. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (MOU สทน.-กระทรวง อว. และ สทน. กับ มธ.) 
 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน เพ่ื อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 
   5. การอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี  

 การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่า โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตร แพทย์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
อนาคต ซึ่งเป็นงานที่ต้องบูรณาการงานร่วมกันหลายหน่วยงาน แต่การด าเนินงานที่พบยังเป็นการด าเนินงานที่
หน่วยงานแต่ละหน่วยต่างด าเนินการท าให้มีการท างานไม่ครบวงจร และการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนัก และเผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสียังมีอยู่ในบางหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและเป็น
รากฐานในการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ควรจะมีการบูรณาการงานร่วมกัน 
 
 สรุปผลการด าเนินงานในระยะที่ 2 พ.ศ. 2562 – 2563 
 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 - 2563 
ในภาพรวมมีการเสนตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้น 293 โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงานจริง 
รวมทั้งสิ้น 146 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.83 ของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้น าเสนอในแผนปฏิบัติการ 
และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,610.4220 ล้านบาท ดังตารางที่ 5 และรูปที่ 2 
 
ตารางท่ี 5 สรุปรวมรวมโครงการที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตามรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ 
เสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่

ด าเนินการจริง รวม ร้อยละ 

2562 2563 2562 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

2 9 11 3 3 6 54.55 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ 

18 35 53 14 13 27 50.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

50 66 116 21 27 48 41.38 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงาน
นิ ว เ ค ลี ย ร์ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ประเทศ 

42 67 109 29 37 66 60.55 

รวมทั้งสิ้น 112 177 289 67 80 147 50.87 



 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ  (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 19 

 

 
      รูปที่ 2 
  รูปที่ 2 ภาพแสดงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เปรียบเทียบโครงการที่ด าเนินการจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 
 
  นอกจากนี้ ผลจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 - 2563 แยกตามหน่วยงาน จ านวน 22 หน่วยงาน ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

หน่วยงาน 
โครงการที่น าเสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่ด าเนินการจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

ปส. 28 62 90 27 18 45 
สทน. 25 42 67 26 35 61 
สมช. 1 2 3 1 2 3 
อัยการสูงสุด - 1 1 - 1 1 
กข. 1 1 2 - - - 
ปศ. 1 1 2 2 - 2 
กทธ. 1 2 3 - 1 1 
กวก. 2 3 5 - 2 3 
กสก. - 4 4 1 2 3 
กค. - 1 1 - 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

โครงการที่ด าเนินตามแผนปฏบิัติการฯ โครงการที่ด าเนินการจริง
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หน่วยงาน 
โครงการที่น าเสนอตาม

แผนปฏิบัติการฯ รวม 
โครงการที่ด าเนินการจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กรมการแพทย ์ - 1 1 1 1 2 
กรมประมง - 1 1 - - - 
กพด. - 1 1 - - - 
วศ. 1 1 2 - 1 1 
มจธ. 3 3 6 - - - 
จุฬาฯ 7 8 15 - - - 
มทส. 3 7 10 1 1 2 
มก. 7 8 15 4 8 15 
มช. 8 8 16 - 2 2 
มร.สน. 2 2 4 - 2 2 
รพ.มะเร็งอุดรธานี 1 2 3 - - - 
รพ.มะเร็งชลบุรี 1 1 2 - - - 
รพ.นพรัตนราชธานี 1 2 3 - - 2 
รพ.รามาธิบดี 3 3 6 - - - 
รพ.ราชวิถ ี 3 2 5 - 1 1 
รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี 

- 2 2 - - - 

รพ.ศิริราช - 3 3 - - - 
กฟผ. 2 2 4 - 1 1 
สซ. - 1 1 1 1 2 
คต. - - - 1 - 1 
มทษ. 1 - 1 - - - 
กสร. 1 - 1 - - - 
มข. 2 - 2 1 - 1 
มทษ. 1 - 1 - - - 
รพ.ธรรมศาสตร์ 3 - 3 - - - 
รพ.จุฬาลงกรณ ์ 1 - 1 - - - 
ดศ. 1 - 1 - - - 
กปส. 1 - 1 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 112 177 289 67 80 147 
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  โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2562 - 2563 มีโครงการที่
ด าเนินการจริงจ านวน 146 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,973.7693 ล้านบาท 
และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,610.4220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.49 สรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติฯ ได้ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ด าเนินการจริง มีจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 13.4830 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 3.8099 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.2571 ดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 
ได้รับจัดสรร 

รวม 
เบิกจ่ายจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนันสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนและองค์การ
ระหว่างประเทศ 
ปส. 1.5108 1.3421 2.8529 1.2263 0.7344 1.9607 
สทน. 0.5200 5.8000 6.3200 0.1492 1.7000 1.8492 
ปศ. 4.3108 - 4.3108 - - - 
รวม 6.3416 7.1421 13.4837 1.3755 2.4344 3.8099 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

- - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 6.3416 7.1421 13.4837 1.3755 2.4344 3.8099 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

  โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ด าเนินการจริงมีจ านวน 27 โครงการ/กิจกรรม 
ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 90.2312 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 57.5096 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 63.74 ดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 
ได้รับจัดสรร 

รวม 
เบิกจ่ายจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บังคับใช้กฏหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปส. 2.4150 8.1635 10.5785 2.2351 2.8085 5.0436 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน/โครงการ 
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สมช. 0.5998 0.1768 0.7766 0.2142 0.1470 0.3612 
อัยการสูงสุด - 1.7000 1.7000 - - - 
รวม 3.0148 10.0403 13.0551 2.4493 2.9555 5.4048 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 
ปส. 61.8435 11.9000 73.7435 40.5481 5.2703 45.8184 
สทน. 1.5666 0.8000 2.3666 2.0104 0.3600 2.3704 
มช. - 0.0660 0.0660 - 0.0660 0.0660 
ร พ . น พ รั ต
นราชธานี 

1.0000 - 1.0000 0.8500 - 0.8500 

รวม 64.4101 12.7660 77.1761 43.4085 5.6963 52.1048 
รวมทั้งสิ้น 67.4249 22.8063 90.2312 45.8578 8.6519 57.5096 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
  โครงการ/การภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ด าเนินการจริงมีจ านวน 48 โครงการ/กิจกรรม 
ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ รวมทั ้งสิ ้น  1,488.6752 ล ้านบาท และมีผลการเบิกจ ่ายรวมทั ้งสิ ้น 
1,333.7816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.12 ดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 
ได้รับจัดสรร 

รวม 
เบิกจ่ายจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ปส. 1.7000 1.5000 3.2000 1.1704 0.7584 1.9288 
สทน. 10.5691 5.5000 16.0691 18.6811 3.6600 22.3411 
วศ. - 0.0025 0.0025 - 0.0025 0.0025 
มก. 0.1200 0.0100 0.1300 0.0200 0.0100 0.0300 
มร.สน. - 0.0660 0.0660 - 0.0660 0.0660 
รวม 12.3891 7.0785 19.4676 19.8715 4.4969 24.3684 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
ปส. 5.2160 4.0900 9.3060 4.7007 2.7300 7.4307 
สทน. 28.7990 156.7900 185.589 23.8406 156.4400 180.2806 
กรมการ
แพทย์ 

652.1536 419.3500 1071.5036 612.5429 419.3500 1031.8929 

มก. 0.5090 2.3000 2.8090 0.5090 2.3000 2.8090 
มทส. 200.0000 - 200.0000 87.0000 - 87.0000 
รวม 886.6776 582.5300 1,469.2076 728.5932 580.5200 1,309.4132 
รวมทั้งสิ้น 899.0667 589.6085 1,488.6752 748.4647 585.0169 1,333.7816 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
  โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ด าเนินการจริงมีจ านวน 66 โครงการ/กิจกรรม 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 381.1092 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 215.6209 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 56.58 ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 
ได้รับจัดสรร 

รวม 
เบิกจ่ายจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ปส. 16.6000 45.3300 61.9300 15.8967 4.0704 19.9680 
สทน. 259.9297 25.0900 285.0197 139.9334 24.9900 164.9234 
กทธ. - 0.3600 0.3600 - 0.3600 0.3600 
กวก. - 0.4455 0.4455 - 1.1097 1.1097 
กสก. 2.0800 1.5900 3.6700 2.0800 1.0000 3.0800 
มทส. - 1.6340 1.3640 - 1.1600 1.1600 
มก. 0.8500 1.6000 2.4500 0.8500 1.6000 2.4500 
สซ. - 1.3310 1.3310 - 1.2849 1.2849 
รวม 279.4597 77.3805 356.5702 158.7601 35.5750 194.3405 
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ปส. 8.3645 2.2000 10.5645 7.0158 1.2410 8.2568 
สทน. 1.6000 6.7800 8.3800 1.5866 6.2160 7.8026 
กค. - 2.5860 2.5860 - 2.4152 2.4152 
มช. - 0.1085 0.1085 - 0.1083 0.1083 
มก. - 1.2000 1.2000 - 1.2000 1.2000 
กฟผ. - 0.5000 0.5000 - 0.2975 0.2975 
กปส. 1.2000 - 1.2000 1.2000 - 1.2000 
รวม 11.1645 13.3745 24.5390 9.8024 11.4780 21.2804 
รวมทั้งสิ้น 290.6242 90.7550 381.1092 168.5625 47.0530 215.6209 

 
  เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 1,333.4816 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 89.58 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลการเบิกจ่าย 
215.6209 , 57.5096 , 3.8099 ล้านบาท และ คิดเป็นร้อยละ 56.58, 63.73, 28.26 ตามล าดับ 
ดังตารางที่ 11 และรูปที่ 3 
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ตารางท่ี 11 สรุปรวมผลเบิกจ่ายท่ีได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตามรายยุทธศาสตร์ 
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ 
ได้รับจัดสรร 

รวม 
เบิกจ่ายจริง 

รวม ร้อยละ 
2562 2563 2562 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

6.3416 7.1421 13.4837 1.3755 2.4344 3.8099 28.26 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ 

67.4249 22.8063 90.2312 45.8578 8.6519 57.5096 63.78 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

899.0667 589.6085 1488.6752 748.4647 585.0169 1333.4816 89.58 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ 

290.6242 90.7550 381.1092 168.5625 47.0530 215.6209 56.58 

รวมทั้งสิ้น 1263.4574 710.3119 1973.7693 1077.2605 643.4561 1,610.4220 81.59 
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      รูปที่ 3 
 
  รูปที่ 3 แสดงการได้รับจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
(ระยะท่ี 2) พ.ศ. 2562 - 2563 
 
  นอกจากนี้ ผลการได้รับจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
(ระยะท่ี 2) พ.ศ. 2562 - 2563 แยกตามหน่วยงาน ดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 
ได้รับจัดสรร 

รวม 
เบิกจ่ายจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

ปส. 97.6498 74.5256 172.1754 72.7931 17.6130 90.4061 
สทน. 302.9844 200.7600 503.7444 186.2013 193.3660 379.5673 
สมช. 0.5998 0.1768 0.7766 0.2142 0.1470 0.3612 
อัยการ
สูงสุด 

- 1.7000 1.7000 - - - 

ปศ. 4.3108 - 4.3108 - - - 
กทธ. - 0.3600 0.3600 - 0.3600 0.3600 
กวก. - 0.4455 0.4455 - 1.1097 1.1097 
กสก. 2.0800 1.5900 3.6700 2.0800 1.0000 3.0800 
กค. - 2.5860 2.5860 - 2.4152 2.4152 

13.4837

90.2312

1477.6752

381.1092

3.8099

57.5096

1333.4816

215.6209
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เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร
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หน่วยงาน 
ได้รับจัดสรร 

รวม 
เบิกจ่ายจริง 

รวม 
2562 2563 2562 2563 

กรมการ
แพทย์ 

652.1536 419.3500 1071.5036 612.5429 419.3500 1031.8929 

วศ. - 0.0025 0.0025 - 0.0025 0.0025 
มทส. 200.0000 1.6340 201.6340 87.0000 1.1600 88.1600 
มก. 1.4790 5.1100 6.5890 1.3790 5.1100 6.4890 
มช. - 0.1745 0.1745 - 0.1743 0.1743 
มร.สน. - 0.0660 0.0660 - 0.0660 0.0660 
รพ.นพรัต
นราชธานี 

1.0000 - 1.0000 0.8500 - 0.8500 

กฟผ. - 0.5000 0.5000 - 0.2975 0.2975 
สซ. - 1.3310 1.3310 - 1.2849 1.2849 
กปส. 1.2000 - 1.2000 1.2000 - 1.2000 
รวมทั้งสิ้น 1263.4574 710.3119 1973.7693 964.2605 643.4561 1,610.4220 

 
 
 
 
 
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 – 2563 
ได้ท าการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ และน ามาประเมินผลการ
ด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  ตารางที่ 13 มีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์ จ านวน 3 ตัวชี้วัด  
 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 1 : 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

เรื่องท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือด้าน
นิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างประเทศ 

จ านวนเรื่องท่ีได้
มีการหารือ/
ประสานงาน
ร่วมกันตั้งแต่ 2 
ประเทศขึ้นไป (มี
ข้อตกลง
ร่วมกัน/เรื่องที่
ประสานร่วมกัน) 

12 14 12 6 

ผลการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการด าเนินงาน 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้เชี่ยวชาญของ
ประเทศไทยที่เข้า
ไปมีบทบาทใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ 

จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าหน้าที่ของ
ไทยมีต าแหน่ง/
ท างานองค์การ
ระหว่างประเทศ 
เช่น IAEA 
/CTBTO 
/APMP 

2 2 2 3 

กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียนนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 

โครงการร่วมมือกับ
ประเทศในภูมภิาค
อาเซียน และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินร่วมกัน
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนตั้งแต่ 2 
ประเทศขึ้นไป
โดยเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา 

3 2 3 
 

1  
 

การสนับสนุน
งบประมาณจาก
องค์การระหว่าง
ประเทศ และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ/
สนับสนุนในการ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านเช่น 
การประชุม/
สัมมนา การ
ฝึกอบรม การ
วิจัย 

57.0000 58.9200 59.0000 18.6900 

กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวา่งประเทศ 

มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ 
ของทบวง
การพลังงาน
ปรมาณูระหว่าง
ประเทศมากขึ้น 

จ านวน
กิจกรรม/
ประเด็นต่างๆ/
ข้อเสนอแนะ ที่
ประเทศไทยเข้า
ไปมีบทบาท/
ก าหนดนโยบาย
ในIAEA 

11 10 11 4 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
 ตารางที่ 14 มีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์ จ านวน 4 ตัวชี้วัด  

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 2 : การก ากับ
ดูแลที่มีความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย
และการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) เป็นไป
ตามแนวทางของ IAEA 

ความส าเร็จในการ
ก ากับดูแลที่มีความ
ปลอดภัย ความ
มั่นคงปลอดภัยและ
การพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) ตาม
แนวทางของ IAEA 

ระดับ
ความส าเร็จของ
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ส าเร็จตามหลัก 
3S  
ระดับ 1 =มี
แผนด าเนินงาน 
ระดับ 2 = 
ด าเนินการตาม
แผน 
ระดับ 3 = 
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
มาตรฐาน IAEA 
ระดับ 4 = 
เสนอขอ
ประเมิน
มาตรฐานตาม
แนวทาง IAEA 
ระดับ 5 = ผ่าน
การประเมินตาม
แนวทาง IAEA 

2 2 4 2 

กลยุทธ์ 2.1 : บังคับใช้
กฎหมายระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้างหลักการ
บริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิผล 

ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นจากการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
นิวเคลียร์และ
รังสีมีความ
มั่นใจ/เชื่อถือ 
จากการก ากับ
ดูแลมากขึ้น 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
เนื่องจาก
สถานการ
ณ์โควิด 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 
 

หน่วยงานกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ลดลง 

สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
และรังสีกระท า
ผิดตาม พ.ร.บ. 
นิวเคลียร์ลดลง
จากปีที่ผ่านมา
(ส ารวจจาก
ปริมาณ 
คดีท่ีมีการ
ฟ้องร้องต่อศาล) 

ไม่เกิน 2 
หน่วย 

ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ 

ไม่เกิน 2 
หน่วย 

มีการ
ฟ้องร้อง 
จ านวน 3 
หน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ศูนย์กลางด้านมาตร
วิทยารังสีในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเทศไทยได้
ร่วมกิจกรรม
ด้านมาตรวิทยา
ทางรังสีใน
อาเซียน  

10 3 10 ไม่มีการ
ด าเนินงาน
เนื่องจาก
สถานการ
ณ์โควิด 

ศูนย์กลางด้านการ
เฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้
ร่วมกิจกรรม
ด้านการเฝ้า
ระวังและเตรียม
ความพร้อม
รองรับเหตุ
ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังสีในอาเซียน  

10 23 10 ไม่มีการ
ด าเนินงาน
เนื่องจาก
สถานการ
ณ์โควิด 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสรา้งพื้นฐานดา้นพลังงานนิวเคลียร์ 
  ตารางที่ 15 มีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 เป้าหมาย จ านวน 3 
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ จ านวน 3 ตัวชี้วัด  

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2562 2562 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 3.1 : เพ่ิม
ศักยภาพและอัตราก าลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

บุคลากรด้านการ
วิจัยทางนิวเคลียร์
และรังสีเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 

จ านวนบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีที่เพ่ิมขึ้น 
 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2562 2562 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

จ านวนบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีที่มี 
ขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

จ านวนบุคลากร
ทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับการ
พัฒนา(ฝึกอบรม/
วิจัย/สัมมนา/ผู้น า)
และมีศักยภาพที่
ได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ 
(เป็นผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก IAEA) 

2,300 2,173 2,300 2,705 

เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐานตาม
แผนงาน/โครงการ
ในแผนปฏิบัติการฯ 

2 3 3 5 

กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือที่มี
มาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน (ห้อง) 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่ด าเนินการตาม
มาตรฐาน 
IAEA/ISO เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

2 2 2 4 

 งานวิจัยด้าน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

งานวิจัย  
(ท่ีอยู่ในระบบการ
วิจัยของประเทศ
หรือต่างประเทศ) 
ทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่น าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบจากปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
15 

(186 
บทความ) 

ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 
- 40.54 

(75 
บทความ) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
 ตารางที่ 16 มีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 4 : เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านเกษตร 
ด้านอาหารและโภชนาการ  
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และ 
ด้านอื่นๆ  

มูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
จากการค านวณ
มูลค่าเศรษฐกิจที่
เกิดจากกิจกรรมที่
ด าเนินการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ 
5 

- ร้อยละ 5 ร้อยละ 
1.30 

นวัตกรรมที่เกิด
จากผลงานวิจัย 

จ านวนผลงานที่
ได้รับสิทธิบัตร 

- - 5 เรื่อง 
 

6 เรื่อง 
 

กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

มูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
จากการค านวณ
มูลค่าเศรษฐกิจที่
เกิดจากกิจกรรมที่
ด าเนินการทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ 
5 

 ร้อยละ 
5 

 

กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ประชาชนมีความ
เข้าใจและ
ตระหนัก
ความส าคัญของ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมมากข้ึน (คน) 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนิวเคลียร์
และรังสีมากข้ึน 

300 4,333 300 4,713 
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 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 - 2563 
ปส. ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการ
ด าเนินงาน โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

 1. ผลการด าเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่เสนอภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 - 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 293 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 146 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.83 ของแผนงาน/โครงการ
ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60.55 ของโครงการ/
กิจกรรมที่ได้น าเสนอในแผนปฏิบัติการ 

 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2563 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,973.7693 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 
1,722.7219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.28 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด จ านวน 1,445.7815 คิดเป็นร้อยละ 97.12 
ของงบประมาณท่ีมีการด าเนินการ 

 3. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 
2563 พบว่า   

- ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
จ านวน 17 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
จ านวน 11 ตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 
2563 จ านวน 12 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 1. การด าเนินโครงการในกรอบอาเซียน 
  1.1 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณูในอาเซียน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM) ประเทศไทย 
โดย ปส. เป็นประธานเครือข่าย ASEANTOM และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าปี ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย
หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2562 
ณ จังหวัดกระบี่ และส่งต่อการท าหน้าที่ประธานเครือข่าย ASEANTOM ให้กับประเทศเวียดนาม โดยไทยได้
เข้าร่วมการประชุมประจ าปี ครั้งที่ 7 ของเครือข่ายฯ ซึ่งจัดขึ้นแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 
2563 ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ และหน่วยงานคู่เจรจา เพ่ือหารือความก้าวหน้าและการด าเนินการ
ที่เก่ียวข้องภายใต้โครงการความร่วมมือต่างๆ 

สรุปผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นภายใตแ้ผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 - 2563 
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  1.2 โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับภูมิภาคของระหว่าง IAEA และเครือข่าย 
ASEANTOM RAS/9/077 “Supporting Regional Nuclear Emergency Preparedness and Response in 
the Member States of ASEAN Region” ประเทศไทยเป็นผู้น าในอาเซียนในการด าเนินโครงการฯ ด้าน EPR 
และร่วมเป็นคณะท างานประสานงานการน าแนวทางบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของ
อาเซียน ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการฯ ไปหารือกับหน่วยงาน The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance om Disaster Management (AHA Centre) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริงในอนาคตส าหรับภูมิภาค
อาเซียน 
  1.3 โครงการความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระหว่าง ASEANTOMสาธารณรัฐ
เกาหลี และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อริเริ่มจากกระทรวงการต่างประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 
โดย ปส. มีบทบาทเป็นหน่วยงานน าในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจาก ปส. มีศักยภาพและความพร้อมในด้านนี้
มากที่สุด และคาดว่าโครงการฯ จะสามารถเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 
  1.4 โครงการความร่วมมือระหว่าง RCA Regional Office และเครือข่าย ASEANTOM 
“Enhancing Emergency Preparedness and Response Capabilities in the ASEAN region through 
building technical capacity in radiation monitoring and dose assessment” (2020-2021) ประเทศ
ไทยร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบโครงการความร่วมมือดังกล่าว เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
ปริมาณรังสีและการเฝ้าระวังทางรังสี 
  1.5 โครงการความร่วมมือระหว่าง European Commission และเครือข่าย ASEANTOM 
“Regional Project on Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN: Technical 
Support for Decision Making (DSS)” ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
ใช้ระบบช่วยตัดสินใจเพื่อเตรียมการรับมือและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  1.6 โครงการความร่วมมือระหว่าง U.S. Department of Energy และเครือข่าย 
ASEANTOM “Exercise Development Training Series (EDTS)” ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสี 
 
 2. การด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยภายหลังจากการ
มีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ไทยได้เข้าเป็นภาคีของตราสาร
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมอีก 7 ฉบับ ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนของไทยในการด าเนินการให้เกิด
ความปลอดภัย สนับสนุนระบอบความมั่นคงปลอดภัย และแสดงความโปร่งใสต่อนานาชาติในการใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์ในทางสันติ นอกจากนี้ ประเทศไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
นานาประเทศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของประเทศ ในการสร้าง
โอกาสการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ทั้งบุคลากร เครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณ ตลอดจนเกิดการบูร
ณาการการท างานร่วมกันระหว่างประเทศเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และสร้างการยอมรับในศักยภาพของประเทศไทยด้านนิวเคลียร์และรังสีใน
ระดับสากล 
  2.1 ตราสารและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ก่อนการใช้บังคับของ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
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   2.1.1 สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons : NPT) 
   2.1.2 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย
อา วุ ธ นิ ว เ คลี ย ร์  (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: CSA) 
   2.1.3 อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือ
เหตุฉุกเฉินทางรังสี (Convention on Assistance in the Case of Nuclear or Radiological Emergency : ASSIST) 
   2.1.4 อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว (Convention on Early 
Notification of a Nuclear Accident: NOT) 
   2.1.5 สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ) 

 2.2 ตราสารและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเพ่ิมเติม ภายหลัง
การใช้บังคับของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  2.2.1 สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT) 
  2.2.2 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and its Amendment) 
  2.2.3 อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Convention on Nuclear Safety : CNS) 
   2.2.4 อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้
แล้วและความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสี (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : RADW) 
   2.2.5  อนุ สั ญญาว่ า ด้ ว ยการปราบปรามการก่ อการ ร้ า ยทา งนิ ว เ คลี ย ร์  
(International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism : ICSANT) 
   2.2.6  พิธีสารเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Protocol Additional to the Agreement between 
the Government of the Kingdom of Thailand and the International Atomic Energy Agency for 
the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons : AP) 
   2.2.7 สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons: TPNW) (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานตามสนธิสัญญาฯ) 
   
  2.3 ตราสารและพันธกรณรีะหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมเป็นภาคี 
   2.3.1 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทาง
นิวเคลียร์ (Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาฯ 
(Protocol to Amend the Vienna Convention) 
   2.3.2 พิธีสารร่วมระหว่างอนุสัญญากรุงเวียนนาและอนุสัญญากรุงปารีส (Joint 
Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention) 
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   2.3.3 อนุสัญญาชดเชยเพ่ิมเติมส าหรับความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Convention 
on Supplementary Compensation for Nuclear Damage) 
 
  2.4 ความร่วมมือระหว่างประเทศ แบบทวิภาคีและพหุภาคี  ภายใต้บันทึกความเข้าใจ  
ความตกลง และข้อตกลง 
   2.4.1 การเป็นภาคีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( International 
Atomic Energy Agency : IAEA) และความตกลงภายใต้การเป็นภาค ี
   2.4.2 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคส าหรับการวิจัย พัฒนา และการ
ฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Cooperative 
Agreement for Research, Development and Training Related Nuclear Science and Technology: RCA) 
   2.4.3 ข้อตกลงระหว่างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางเทคนิคและเพ่ือความร่วมมือในการ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (Arrangement for the Exchange of Technical Information and for 
Cooperation in the field of Peaceful Uses of Nuclear Energy between the Office of Atomic 
Energy for Peace of Thailand and the United States Department of Energy) 
   2.4.4 ข้อตกลงระหว่างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติกับ Canadian Nuclear Safety 
Commission Commission (CNSC) แห่งประเทศแคนาดา ด้านการน าเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
(Administrative Arrangement for the Import and Export of Radioactive Sources between OAP 
and the Canadian Nuclear Safety Commission Commission) 
   2.4.5 ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการก ากับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกากับ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติแห่งประเทศไทย เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิชาการและความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Arrangement between the Nuclear Regulatory Commission of the 
United States of America and Office of Atoms for Peace of Thailand for the Exchange of 
Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters) 
   2.4.6 ความตกลงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติเรื่องการประยุกต์ใช้และการบ ารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเทอร์มัลไฮโดรลิกส์ ระหว่างคณะกรรมาธิการก ากับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา
กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (Implementing Agreement on Thermal-Hydraulic Code Applications 
and Maintenance between the United States Nuclear Regulatory Commission and Office of 
Atoms for Peace: CAMP) 
   2.4.7 ข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการก ากับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกาเพ่ือการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNAP (Generic Non-Disclosure Agreement for a Computer Safety Code of 
the U.S. Nuclear Regulatory Commission: SNAP) 
   2.4.8 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy: ASEANTOM) 
   2.4.9 Instrument on Nuclear Safety Cooperation (INSC) ของสหภาพยุโรป (EU)  
   2.4.10 ความตกลงการใช้ระบบ RODOS กับสถาบัน Karlsruhe แห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีกับราชอาณาจักรไทย (Agreement on the use of the RODOS – SYSTEM by third 
parties) 
   2.4.11 ความตกลงการใช้ระบบ  ARGOS กับบริษัท PDC-ARGOS ApS ของ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Software License Arrangement for the ARGOS Software) 
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   2.4.12 บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีและส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย
และมูลนิธิความร่วมมือนานาชาติด้านนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Understanding 
between the Korea Research Institute of Standards and Science and the Office of Atoms for 
Peace (Thailand) and the Korea Nuclear International Cooperation Foundation (KRISS – OAP - 
KONICOF)) 
   2.4.13 บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติแห่งราชอาณาจักรไทย 
(Memorandum of Understanding between the Nuclear Safety and Security Commission of the 
Republic of Korea and the Office of Atoms for Peace of the Ministry of Science and Technology 
of the Kingdom of Thailand) 
   2.4.14 บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
การป้องกันรังสีแห่งออสเตรเลียและส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (Memorandum of Understanding for the 
Exchange of Technical Information and Cooperation in Radiation Protection and Nuclear Safety) 
   2.4.15 ข้อตกลงระหว่างทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติด้านความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Practical Arrangements between the 
International Atomic Energy Agency and Office of Atoms for Peace on cooperation in the area 
of Nuclear Forensic Science) 
   2.4.16 ข้อตกลงระหว่างทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติด้านความร่วมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนสนเทศโดยสมัครใจ และการใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังทาง
รังสีในระบบ IRMIS Practical Arrangements between the International Atomic Energy Agency and 
Office of Atoms for Peace on cooperation in the area of voluntary exchange and visualization 
of routine radiation monitoring data on the International Radiation Monitoring Information 
System (IRMIS) 
   2.4.17 บันทีกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนา
แห่งประเทศแคนาดากับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ Memorandum of Understanding between the 
Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada and the Office of Atoms for 
Peace in Support of the Development of Sustainable and Certified Nuclear Security Training in Thailand  

  2.4.18 ข้อตกลงระหว่าง IAEA กับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์  (Practical 
Arrangements between the International Atomic Energy Agency and ASEAN on cooperation 
in the areas of nuclear science and technology and applications, nuclear safety, security and 
safeguards) 
 
 ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของ
ภูมิภาคอาเซียน ตามมาตรฐานสากล พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย ผลักดัน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้มีผล
บังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้
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เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบังคับใช้กฎหมายและการก าหนดบทลงโทษมีความเหมาะสม
กับบริบท สภาพแวดล้อม สถานการณ์การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบัน รูปแบบ ลักษณะ และ
ประเภทของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศไทย ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มาตรฐานสากล             
มีโครงการส าคัญ และสถานะของร่างกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ           
พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

๑. กฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ        
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕๖ ฉบับ โดยแบ่งเป็น 

(๑) กฎกระทรวง จ านวน  ๔๖ ฉบับ 
(๒) ประกาศหรือระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  จ านวน    ๖ ฉบับ 
(๓) ประกาศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  จ านวน    ๔ ฉบับ 

๒. กฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ านาจออกดังนี้ 

กฎกระทรวง จ านวน    ๖  ฉบับ 
 สถานการณ์ด า เนินงานที่ ผ่ านมาของกฎหมายล าดับรองซึ่ งต้องออกตามความ ใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี ้

(๑) กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศ ที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน  ๒๕  ฉบับ 
(๒) รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน    ๑  ฉบับ 
(๓) อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีลงนาม จ านวน    ๑  ฉบับ 
(๔) ร่างกฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างตรวจพิจารณาของ จ านวน  ๒๓  ฉบับ 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(๕)  ร่างกฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง จ านวน    ๗  ฉบับ 
(๖)  ร่างประกาศส านักงานที่อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของ ปส. จ านวน    ๓  ฉบับ 
(๗) ร่างกฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างตรวจพิจารณาของ ปส. จ านวน    ๒  ฉบับ 

 
  ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

 การด าเนินงานของหน่วยงานด้านวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีด าเนินการวางแผนและพัฒนา
ก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2562 - 2563 ประเทศไทยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนาทางวิชาการสาขาต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร 
โภชนาการ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การก ากับดูแลความปลอดภัย และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ โดยมีจ านวนบุคลากร
ของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา พ.ศ. 2562 – 2563 แยกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ด้าน ปี 2562 (ทุน) ปี 2563 (ทุน) 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 75 9 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 99 22 
การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ 21 5 
การบริหารจัดการกฎหมาย และการบังคับใช้ 36 9 
การแพทย์ 50 6 
โภชนาการ 3 - 
การเกษตร 19 5 
การใช้ประโยชน์ (อุตสาหกรรม เทคโนโลยี) 40 4 
การศึกษา 19 - 
การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินฯ 33 12 
พลังงาน 44 7 
สิ่งแวดล้อม 23 3 
มาตรวิทยาทางรังสี 4 - 
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 12 2 
ภายใต้ CTBTO 20 6 
อ่ืนๆ 64 9 

รวม 562 99 

 
 ประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมประชุมระดับนโยบายส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

ที ่ ชื่อการประชุม วันที่/สถานที่ 

1 47th  RCA General Conference Meeting (RCA GCM) 14 กันยายน 2561 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

2 62nd  IAEA General Conference (IAEA GC) 17 – 21 กันยายน 2561 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

3 28th Meeting of the Asian Nuclear Safety Network 
(ANSN) Steering Committee 

14 – 16 พฤศจิกายน 2561 
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

4 9th Annual Meeting of APSN (Asia Pacific Safeguards 
Network) 

1 – 2 พฤศจิกายน 2561 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

5 IAEA Ministerial Conference on Nuclear Science and 
Technology 

28 – 30 พฤศจิกายน 2561 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

6 41st Regional Meeting of the National RCA 
Representative (NRM) 

26 – 29 มีนาคม 2562 
กรุงโคลอมโบ สาธารณรฐัสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา 

7 IAEA Board of Governors (BoG) Meeting 10 – 14 มิถุนายน 2562 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

8 29 th Meeting of the Asian Nuclear Safety Network 
(ANSN) Steering Committee 

12 – 14 มิถุนายน 2562 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
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ที ่ ชื่อการประชุม วันที่/สถานที่ 

9 6th ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic 
Energy (ASEANTOM) 

1 – 4 กรกฎาคม 2562  
จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย 

10 10th Annual Meeting of APSN (Asia Pacific Safeguards 
Network) 

27 – 29 สิงหาคม 2562 
เมืองเด็นปาซาร์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

11 IAEA Board of Governors (BoG) Meeting 9 – 13 กันยายน 2562 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

12 48th RCA General Conference Meeting (RCA GCM) 12 – 13 กันยายน 2562 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

13 63rd IAEA General Conference (IAEA GC) 16 – 20 กันยายน 2562 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

14 International Conference on Nuclear Security : 
Sustaining and Strengthening Efforts (ICONS2020) 

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563  
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

15 The 42nd Meeting of Regional Cooperative 
Agreement (RCA) National Representatives( NR) 

23 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ 
(ประชุมทางไกลผ่านระบบ 
teleconference) 

16 49th RCA General Conference Meeting (RCA GCM) 18 กันยายน 2563 
(ประชุมทางไกล) 

 
 ด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

นิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการ
ด าเนินงานวิจัยเพื่อให้ตอบสนองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานด้านการใช้ประโยชน์และการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั่วประเทศ ด้วยมุ่งหวังให้การด าเนินงานด้านนิวเคลียร์และรังสีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดเพ่ือให้ “ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพ
การแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน” 
  คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ เ พ่ือสันติซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศให้สอดคล้องและเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญในการขับเคลื่ อน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ จ านวน 12 คณะ ดังนี้ 
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1. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
2. คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ของประเทศ 
4. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ 
5. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ 
6. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
7. คณะอนุกรรมการว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
8. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ 
 ในประเทศไทย 
9. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทาง

การแพทย์ 
10.คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามขอก าหนดของ

คณะกรรมการ 
 วิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR) 
11.คณะอนุกรรมการก าหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
12.คณะอนุกรรมการก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

 
ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
๑ คณะอนุกรรมการกฎหมาย

และการขับเคลื่อนให้
ด าเนินการตามกฎหมาย  
 

ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๖ 
ธ.ค. ๒๕๖๒ รับทราบและพิจารณา 
๑. รายงานสถานะกฎหมายล าดับรองซึ่งต้องออก

ตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. พิจารณาร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. .... 

๓. พิจารณาร่างกฎกระทรวงเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. .... 

๔. พิจารณาร่างกฎกระทรวงระบบการบริหาร
จัดการคณุภาพของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

๕. พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจดัท ารายงาน
วิเคราะหค์วามเหมาะสมของพื้นท่ีตั้งสถาน

สถานะกฎหมายล าดับรอง 
๑. กฎกระทรวงระเบียบ/ประกาศที่มผีล

บังคับใช้ จ านวน ๒๕ ฉบับ 
๒. อยูร่ะหว่างเสนอรัฐมนตรีเพื่อ          

ลงนามในกฎกระทรวง ๒ ฉบับ 
๓. ร่างกฎกระทรวงท่ีอยูร่ะหว่างตรวจ

พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จ านวน ๒๓ ฉบับ 

๔. ร่างกฎกระทรวงท่ีอยูร่ะหวา่งเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี อีกครั้ง จ านวน 
๗ ฉบับ 

๕. ร่างประกาศส านักงานท่ีอยูใ่นระหว่าง
การตรวจพิจารณาของ ปส. จ านวน  
๓ ฉบับ 

๖. ร่างกฎกระทรวงท่ีอยูร่ะหว่างตรวจ
พิจารณาของ ปส. จ านวน ๒ ฉบับ 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
ประกอบการทางนิวเคลียร์ (ฉบับท่ี ๒)     
พ.ศ. .... 

๒ คณะอนุกรรมการก ากับดูแล
สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์  
 

ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันท่ี    
7 ส.ค. ๒๕๖๓ รับทราบและพิจารณา 
๑. รายการการอนุญาตจัดแกนหมายเลข ๒๒ 

ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ ปปว.-๑/๑ ของ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทน.) 
 ปส. ได้จดัท ามาตรการเพือ่ก าหนดแนวทางใน
การอนญุาตจัดแกนเครื่องปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ จาก
กรณีที่ สทน. ด าเนนิการจัดแกนหมายเลข ๒๒ 
ของ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจยั ปปว-๑/๑ ก่อน
ไดร้ับอนุญาตจากเลขาธิการ ซึ่ง ปส. ไดส้่งหนังสือ
ตักเตือน สทน. ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
และรายงานคณะกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่         
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒  

๒. รายงาน เรื่อง สทน. ได้ขออนุญาตจดัแกนเครื่อง
ปฏิกรณ์ ปปว.-๑/๑ หมายเลข ๒๓ โดยได้
ด าเนินการตามมาตรการที่ ปส.ก าหนด และผล
การค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ความปลอดภัย ปส. 
จึงได้มหีนงัสือ สทน. เพื่ออนุญาตใหจ้ัดแกน
หมายเลข ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๓. การด าเนินการของ สทน. ตามเง่ือนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตด าเนินการสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ เลขที ่๑/2๕๖๑  

๔. รายงานการด าเนินการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้น
ที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วจิัย มทส. เพื่อ
ประกอบ การพิจารณาอนุญาตขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๓  
โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา 

๕. พิจารณาค าขอใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อตั้ง
สถานประกอบการทางนิวเคลยีร์ เครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ ปว. มทส.  

๑. มมีาตรการการก ากับดูแลการจดัแกน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
ประกอบด้วย 
-  มาตรการทางปกครอง 
-  มาตรการเชิงรุก 
-  มาตรการการตรวจสอบ 

๒. มผีลการประเมินวเิคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยกอ่น
การอนุญาตให้จดัแกนหมายเลข ๒๓ 

๓. สทน. มีแผนการเลิกด าเนินการสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ และมกีาร
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และ
รังสี ระดับสูง ร่วมกับ ปส. เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นการฝึกซอ้ม
อย่างบูรณการทั้งเหตุฉุกเฉินด้านความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภยั และ
ร่วมฝึกซ้อมร่วมกับ ทหาร ต ารวจ    
เจ้าพนักงานดับเพลิง หน่วยพยาบาล 
และเจา้หน้าท่ีจากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

๔. มผีลสรุปความคดิเห็นของประชาชนท่ี
อยูอ่าศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตัง้
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยฯ 

๕. มีสรุปผลการประเมินค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพ่ือตั้งสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 

 

๓ คณะอนกุรรมการขับเคลื่อน
และประเมินผลนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของ
ประเทศ  
 

ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๕ 
ก.ย. ๒๕๖๓ รับทราบและพิจารณา 
1. การจัดท ารายละเอียดผลการด าเนนิงาน

ภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 
2564 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561) 
รวมถึงพิจารณา ตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายเลขานุการฯ ในการ
ปรับปรุงแก้ไขรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์ 

1. ฝ่ายเลขานุการไดร้ับข้อเสนอแนะและ
สามารถปรับปรุงรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2560 – 2564 
(ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561) 
ฉบับสมบรูณ์ ให้ดยีิ่งข้ึน เตรียมพรอ้ม
เผยแพร่ใหห้น่วยงานท่ีมีส่วนเกีย่วข้อง
ทราบ 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
ครบถ้วนมากข้ึน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. จัดท าแนวทางการด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 - 2569 และแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ์ ปี พ.ศ. 
2565 รวมถึง  ในระยะต่อ ๆ ไป ภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) โดยมุ่งเน้นความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) 

3. วางแผนการด าเนินงานและจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ 
Flagship Project ภายใต้แผนปฏบิัติการของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ปี พ.ศ. 
2565 ซึ่งมุ่งเน้นการ บูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ 
ครอบคลมุแผนยุทธศาสตร์ การพฒันาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี และการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีด้าน
ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ 

2. หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
รับทราบและสามารถน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผนพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. มีแนวทางในการปรับปรุงและผลักดัน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2569 และแผนปฏิบัติ
การของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ     
ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงในระยะต่อไป 
ภายใต้กระทรวง อว. ที่สอดคล้องตาม
ช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 
ปี, แผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติ และ 
BCG Model โดยบรูณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการ
จัดท าแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ 
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศรายสาขา 
และใช้กลไกการท างานของ
คณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณา
และปรับปรุงแผนงาน/โครงการใหม้ี
ความเหมาะสม 

4. เกิดการผลักดันนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม และแผนระดับชาตติ่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านอ านาจหน้าที่และกลไก
การท างานของคณะกรรมการ และ ปส. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ในการ
ประสานงานกับ สอวช. สงป. รวมถึง
หน่วยงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน 

5. มขีัน้ตอนในการเสนอแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแนวทางในการขับเคลือ่น
แผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

๖. โดยมีแนวทางในการขอรับจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 2 แนวทาง ได้แก ่

(1) การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ
ขอรับจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณ (สงป.) โดยจัดตั้งเป็น
แผนงานบรูณาการ 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
(2) การเสนอแผนงาน/โครงการ 

ภายใต้ระบบงบประมาณ ววน. 
(สกสว.) แบบ Flagship Project 

๗. ประเทศไทยมีแผนงาน/โครงการ 
Flagship Project ด้านการพัฒนา
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ปี 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนการ
ด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

๘. เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา   ด้าน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศแบบมุ่ง
เป้าเป็นภาพใหญ่ของประเทศ และมี
การบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน  ท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 
๔ คณะอนุกรรมการ 

การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ทางด้านการแพทย ์

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ 3 ครั้ง  
      ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 30 ต.ค.2563 
      ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 29 ม.ค. 2563    
      ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 16 ก.ย. 2563    
2. ผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานของ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ 
จ านวน 3 คณะ ได้แก ่
(1) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ

ด าเนินการวดัและเฝา้ระวังปรมิาณรังสี
ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย 

(2) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยด์้านรังสีทางการแพทย์ 

(3) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลการได้รบัรังสีตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจาก
รังสี (UNSCEAR) 

3. ร่วมกบั ปส. ด าเนินการตอบแบบสอบถามระบบ
การจัดเก็บขอ้มลูส าหรับการบรหิารจัดการด้าน
ความปลอดภยัทางรังสีใหม่ (RASIMS2 : 
Radiation safety information management 
system2) ของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่าง
ประเทศ (IAEA) 

1. แผนการบรูณาการท างานร่วมกับสภา
วิชาชีพเพื่อสนับสนุนโครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการระดับภมูิภาค
ทางด้านการแพทย์       ของประเทศ
ไทย ส าหรับรอบปี พ.ศ. 2563 – 
2564 

2. ข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย ทางรังสี (RASIM) 

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรอื
ขอบเขตงาน (TOR) ส าหรับการซือ้ชุด
อุปกรณ์ตรวจสอบมาตรฐานเครื่อง
ก าเนิดรังสีและแผนการรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็ง (National Quatro Audit) 

4. ความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ
การพัฒนาการก ากับดูแลการใช้
ประโยชนร์ังสีทางการแพทย์ จ านวน 2 
กิจกรรม 

(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
เฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วย
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย  

(2) การจัดซื้อชุดอุปกรณต์รวจสอบ
มาตรฐานเครื่องก าเนดิรังสีและ
แผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
(National QUATRO Audit) 

5. โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศทางดา้นการแพทย์ 
ส าหรับรอบปี พ.ศ. 2565 – 2566 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
4. ก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะหรือ

ขอบเขตงาน (TOR) ส าหรับการซือ้ชุดอุปกรณ์
ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องก าเนิดรงัสีและ
แผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (National 
Quatro Audit) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   สภากาชาดไทย  

5. สนับสนุนโครงการการพัฒนาการก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ ของ ปส. 
จ านวน 2 กิจกรรม 

(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้า
ระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ ในประเทศไทย  

(2) การจัดซื้อชุดอุปกรณต์รวจสอบ
มาตรฐานเครื่องก าเนดิรังสีและ
แผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
(National QUATRO Audit) 

6. พิจารณาจัดล าดับความส าคญัโครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศทางด้าน
การแพทย์ ส าหรับรอบปี พ.ศ. 2565 – 
2566 (Pre-concept) ของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 

7. พิจารณามอบหมาย NPC โครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการระดับภมูิภาคทางด้าน
การแพทย์ของประเทศไทย ส าหรบัรอบปี พ.ศ.
2563–2564 

8. ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บและ
จัดส่งข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR) 

9. ก าหนดแผนการจัดประชุม National Dose 
ของโครงการภายใต้การสนับสนุนจากทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ปี 
พ.ศ. 2563 จ านวน     4 กิจกรรม ดังนี ้
(1) Expert Mission on Human Resource 

development and Training course 
for preparation of Quality 
Improvement in diagnostic radiology 
with main focus on CT dose 
optimization  

(2) Expert Mission to Standardize national 
data collection, analysis and reporting 

(Pre-concept) ของทบวงการพลงังาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 

6. รายชื่อ NPC โครงการความร่วมมอืเชิง
วิชาการระดับภูมภิาคทางด้าน
การแพทย์ของประเทศไทย ส าหรบัรอบ
ปี พ.ศ. 2563 – 2564 

7. ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บและ
จัดส่งข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อก าหนด
ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 
(UNSCEAR) 

8. แผนการจดัประชุม National Dose 
ของโครงการภายใต้ การสนับสนุนจาก
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA) ปี พ.ศ. 2563 

9. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝา้
ระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

(1) ฐานข้อมูลการไดร้ับรังสตีาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 
(UNSCEAR) 

(2) ฐานข้อมูลการวดัและเฝ้าระวัง
ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ (DRLs) 

10. ทิศทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ (Flagship) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

11. แนวทางการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลการวดัและการเฝ้าระวัง
ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ ในประเทศไทย ภายใต้
โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ที่ให้
การสนับสนุนอุปกรณ์และโปรแกรม 
Dose Monitoring Software (DMS) 

12. ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูการ เฝ้าระวังปริมาณ
รังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายงาน
ตามรูปแบบของ UNSCEAR และน ามา
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
after automatic dose extraction 
software installation 

(3) Expert Mission on Human Resource 
development and Training course for 
preparation of Quality Improvement 
in diagnostic radiology with main 
focus on interventional radiology 
dose optimization 

(4) Expert Mission on Engaging with 
professional societies including 
Radiological Society of Thailand, Royal 
college of Radiologists of Thailand, 
Society of Thai Medical Physicist, and 
Society of Technologists of Thailand 
to draft and finalize the regulation 

10.  พิจารณาแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้า
ระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
(1) ฐานข้อมูลการไดร้ับรังสตีามข้อก าหนด

ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่ง
สหประชาชาติ   ว่าด้วยผลกระทบจาก
รังสี (UNSCEAR) 

(2) ฐานข้อมูลการวดัและเฝ้าระวังปรมิาณ
รังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ 
(DRLs) 

11.  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ (Flagship) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(1) Patient dose monitoring and 

audit 
(2) Human resource Development 

12.  ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลการวดัและการเฝ้าระวังปริมาณรังสี
ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ ในประเทศไทย 
ภายใต้โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) ที่ให้  การสนับสนุน
อุปกรณ์และโปรแกรม Dose Monitoring 
Software (DMS) 

13.  สนับสนุนการจัดฝึกอบรม เรื่อง การใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่
ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 
เพื่อจัดเก็บข้อมลูรายงานตามรปูแบบของ 

วิเคราะหจ์ัดท าเป็นข้อมลูระดับปรมิาณ
รังสีอ้างอิงส าหรับการวินิจฉัยโรคของ
ประเทศ (National Diagnostic 
Reference Levels, DRLs) 
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
UNSCEAR และน ามาวิเคราะห์จัดท าเป็น
ข้อมูลระดับปรมิาณรังสีอ้างอิงส าหรับการ
วินิจฉัยโรคของประเทศ (National Diagnostic 
Reference Levels, DRLs) 

5 คณะอนุกรรมการ 
เฉพาะกิจเพื่อด าเนินการวัด
และเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่
ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์
ในประเทศไทย 
 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง  
     ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 30 ม.ค. 2563  
     ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 6 ส.ค. 2563 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ปส. 

อนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงาน
ราชการและองค์กรวิชาชีพรวมถึงอนุกรรมการ
ที่เป็นผู้เช่ียวชาญจากสถาบันตา่ง ๆ ในการ
ส ารวจและหรือสนับสนุนการส ารวจข้อมูล
ปริมาณรังสี  ที่ผู้ป่วยไดร้ับจากการตรวจทาง
รังสีวิทยาวินิจฉัยประเภทต่าง ๆ เพื่อรวบรวม
จัดท าเป็นข้อมลูพื้นฐานของประเทศ สรุปดังนี ้

(1) ด าเนินการจัดท าค่าระดับปริมาณ
รังสีอ้างอิงของประเทศ (DRLs) ใน
การตรวจรักษาทาง Interventional 
Radiology 

(2) ด าเนนิการจัดเก็บข้อมลูปรมิาณรังสทีี่
ผู้ป่วยได้รบัจากการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉัย ประเภท Coronary CTA 

(3) ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูปรมิาณรังสี
ที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจทางรังสี
วิทยาวินิจฉัย ประเภท Procedures 
in Cardiac Catheterization 
Laboratory 

(4) การรวบรวมค่าปรมิาณรังสีทีผู่้ป่วย
ได้รับจากการตรวจเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

(5) ริเริม่การรวบรวมข้อมลูปรมิาณรังสี
ที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจประเภท 
Digital breast tomosynthesis มี
เป้าหมายจ านวน ๒๐ โรงพยาบาล 

(6) จัดท าโครงการเก็บข้อมลู CT neck NC, 
C และ screening CT  
paranasal sinus เพื่อจัดท าเป็นข้อมลู
พื้นฐานของประเทศเพิม่เตมิจากข้อมลู
เดิมที่ประเทศมีอยู ่

(7) มีโครงการส ารวจข้อมูลปริมาณรังสี
จากการตรวจ Digital 
Radiography ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ เพื่อจัดท าค่าระดับปริมาณ
รังสีอ้างอิงของประเทศ (DRLs) 

1. ประเทศไทยมีค่าระดับปริมาณรังสี
อ้างอิงของประเทศ (DRLs) จากการ
ตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉยั ประเภท
Interventional Radiology 

2. ประเทศไทยมีค่าระดับปริมาณรังสี
อ้างอิงของประเทศ (DRLs) จากการ
ตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉยั ประเภท 
Coronary CTA 

3. ประเทศไทยมีค่าระดับปริมาณรังสี
อ้างอิงของประเทศ (DRLs) จากการ
ตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉยั ประเภท 
Procedures in Cardiac 
Catheterization Laboratory 

4. ประเทศไทยมีค่าระดับปริมาณรังสี
อ้างอิงทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร ์

5. แผนการส ารวจข้อมลูปรมิาณรังสี ที่
ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจประเภท 
Digital breast tomosynthesis 

6. แผนการเก็บข้อมูลปริมาณรังสี    ที่ 
ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจประเภท CT 
neck NC, C และ screening CT 
paranasal sinus 

7. แผนการส ารวจข้อมลูปรมิาณรังสจีาก
การตรวจ Digital Radiography ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

8. แผนการส ารวจข้อมลูปรมิาณรังสผีู้ป่วย
จากการตรวจทางทันตกรรมของ
ประเทศไทย 

9. มีระบบฐานข้อมลูการเฝ้าระวังปรมิาณ
รังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยท่ีใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
ตลอดจนวเิคราะห์ปรมิาณรังสีที่ให้กับ
ผู้ป่วยในทางการแพทย์และมีระดบั
ปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ (DRLs) 

10. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจการใช้งานระบบฐานข้อมลูการ
เฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วย
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อ
จัดเก็บข้อมลูรายงานตามรปูแบบของ 
UNSCEAR และน ามาวิเคราะห์จัดท า
เป็นข้อมูลระดับปริมาณรังสีอ้างอิง 
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(8) ประสานงานโรงพยาบาลสังกัด

เอกชนในการเก็บข้อมูลปริมาณรังสี
ที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจ bite 
wing, OPG และ Cone beam CT 
ทางทันตกรรม 

3. จัดท าระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวงัปริมาณรังสี
ทีใ่ห้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 
และร่วมด าเนินการจดัฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับ
ผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย กับ ปส. 
และ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อก าหนด
ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 
(UNSCEAR) ในเดือนกันยายน 2563   ณ รพ. 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

4. ด าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวา่ง
ประเทศ (IAEA)  ที่ให้การสนับสนุนอปุกรณ์และ
โปรแกรม Dose Monitoring Software (DMS) โดยจะ
น าไปติดตั้งในโรงพยาบาลจ านวน ๙ แห่ง ซึ่งจะท าให้
ได้ข้อมูลปรมิาณรังสีจากการตรวจ CT โดยที่    ไม่
ตอ้งท าการส ารวจ และบุคลากรของโรงพยาบาลไม่
ต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูล 
 

6 คณะอนุกรรมการ   เฉพาะ
กิจเพื่อด าเนินการเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านรังสีทางการแพทย ์
 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ  
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 27 ส.ค. 2563 

2. ผลกัดันการแต่งตั้ง และสนับสนนุการด าเนนิงาน
คณะท างานด้านการเสรมิสร้างสมรรถนะด้านการ
ผลติก าลังคนในสาขารังสรีักษา (แพทย์รังสรีักษา 
นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสเีทคนิค) ซึ่งมีราช
วิทยาลัยจฬุาภรณเ์ป็นหน่วยงานเจา้ภาพ 

3. การจัดท า ร่าง มาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.1) เรื่อง 
กรอบการศึกษาอบรมวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์ 
เป็นระดับวิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ เสนอ อว. 
โดยความร่วมมือระหว่างสมาคม
นักฟิสิกส์การแพทยไ์ทยกับสถาบนัผู้ผลิต
นักฟิสิกส์การแพทย ์

4. การส ารวจก าลังคนด้านรังสีวิทยา (สาขารังสี
วินิจฉัย) โดยความร่วมมือระหว่าง  ราช
วิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5. วางแผนและสนับสนุนการจัดฝึกอบรม
นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อน าไปสู่  การ
เติบโตในสายงาน 

1. คณะท างานด้านการเสรมิสร้าง
สมรรถนะด้านการผลิตก าลังคน  ใน
สาขารังสรีักษา (แพทย์รังสีรักษา
นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนคิ)   

2. ร่าง มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) เรือ่ง 
กรอบการศึกษาอบรมวิชาชีพฟิสิกส์
การแพทย์ เป็นระดับวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

3. ประกาศกระทรวงสาธารสุข    เรือ่ง 
การอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบ
โรคศลิปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์
การแพทย์ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี .... 
กันยายน   พ.ศ. 2563 
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7 คณะอนุกรรมการ   เฉพาะกิจ

เพื่อด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
การได้รบัรังสีตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
แห่งสหประชาชาติว่าด้วย
ผลกระทบจากรังสี 
(UNSCEAR) 
 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ 3 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 31 ต.ค. 2562 
ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 30 ม.ค. 2563 
ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 6 ส.ค. 2563 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ปส. 
หน่วยงานราชการ องค์กรวิชาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันด้านนิวเคลยีร์ และรังสี
ในการส ารวจและสนับสนุนการส ารวจข้อมูล
ปริมาณรังสีทีผู่้ป่วยได้รับจากการตรวจทางรังสี
วิทยาวินิจฉัยประเภทต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดท า
เป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศ อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่ม
โรงเรียนแพทย์และกลุ่มบุคลากรรงัสี
โรงพยาบาล สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ 

3. การจัดท าสถิติการจัดเก็บข้อมลูการไดร้ับรังสี
ทางการแพทย์ตามข้อก าหนดของ UNSCEAR 
ในสาขารังสีวินิจฉัยและรังสรี่วมรกัษา 

4. ร่วมกับ ปส. ด าเนินการจัดฝึกอบรมการ  ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับ
ผู้ป่วยในทางการแพทย์ใน ประเทศไทย และ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการวัดและ
เฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศไทย เดือนกันยายน 2563      
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

1. แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมลูการ
ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 
(Occupational Exposure) 

2. แผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลกับฐานข้อมูล
การเฝา้ระวังปรมิาณรังสีที่ให้กับผูป้่วย
ในทางการแพทย์ 

3. แผนการจดัเก็บข้อมูลการได้รับรังสีทาง
การแพทยต์ามข้อก าหนดของ UNSCEAR 
ระยะ 2 ปี (สาขารังสีรังษา สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลยีร์  และสาขารังสีวินิจฉยั และรังสี
ร่วมรกัษา) 

4. เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ปส. 
หน่วยงานภาคราชการ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

5. สถิติการจัดเก็บข้อมลูการไดร้ับรังสีทาง
การแพทย์ตามข้อก าหนดของ 
UNSCEAR 

6. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี
ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศ
ไทยเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายงานตามรูปแบบ
ของ UNSCEAR และน ามาวิเคราะห์จัดท า
เป็นข้อมูลระดับปริมาณรังสีอ้างอิง
ส าหรับการวินิจฉัยโรคของประเทศ 
(National Diagnostic Reference 
Levels, DRLs) 

8 คณะอนุกรรมการ 
การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ทางด้านการเกษตร     
และโภชนาการ  
 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓     
       พิจารณาเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนวิเคลียร์และรังสีใน
ภาคการเกษตร อาหาร และโภชนาการ ท่ีมีความ
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และมเีป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development  
Goal        : SDGs) โดยมี 3 เป้าหมาย ดังนี ้

(1) ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยและความยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goal : SDGs) “ZERO 
HUNGER การขจดัความหิวโหย บรรลคุวาม
มั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน” 

ผลักดันใหม้ีโครงการที่สอดคล้องกบั
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goal : 
SDGs) เพื่อให้มีโครงการด้านการเกษตร
และโภชนาการที่มีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะมีโครงการที่จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน ์จาก
พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตร
และโภชนาการ โดยเสนอให้ ปส. จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร
และโภชนาการ โดยให้เป็นไปใน
ลักษณะพิจารณาโครงการที่มุ่งเนน้
โครงการ (Flagship Project)     ซึ่ง
จะต้องเป็นโครงการใหญ่ ท่ีมุ่งพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อตอบโจทย์
ปัญหาของประเทศหรือมุ่งพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ในเรื่องที่เป็นสาขา
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
(2) ยกระดับรายได้ของเกษตรกร การใช้

เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต และลดต้นทุนในการผลติ 

(3) นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร 

หรือประเด็นเฉพาะที่มีการบรูณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและมีการแบ่ง
ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของ
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ตั้งแตต่้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า 

9 คณะอนุกรรมการ 
ว่าด้วยการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ  
 

ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๓๑ 
ส.ค. ๒๕๖๓ รับทราบและพิจารณา 

๑. รายงานกิจกรรมของทบวงการพลงังาน
ปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
องค์การสนธิสญัญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓. รายงานข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิง
วิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศระดับประเทศ รอบปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

๔. รายงานการด าเนินงานของประเทศไทย
ตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

๕. พิจารณาร่างรายงานของประเทศไทยตาม
พันธกรณีอนุสญัญาร่วมว่าด้วยความ
ปลอดภัยของการจัดการเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภยัของ
การจัดการกากกัมมันตรังส ี

๖. พิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือเชิงวิชาการระดบัประเทศ 
ของทบวงการ พลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘  

๑. บุคลากรทางด้านนิวเคลยีร์และรังสีได้
เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม  ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ รวม ๘๗ ทุน แบ่งออกเป็นทุน 
IAEA ๖๒ ทุน CTBTO ๒ ทุน และทุน
จากแหล่งอ่ืน ๆ จ านวน ๒๓ ทุน ใน
จ านวนนี้เป็นทุนฝึกอบรมทางไกล 
(virtual meeting/workshop) จ านวน 
๑๕ ทุน (เนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ 

๒. เกิดความคุม้ค่าการจ่ายเงินอุดหนนุ
องค์การระหว่างประเทศ เทียบกับ
ประมาณการเงินท่ีไดร้ับกลับคืนผา่น
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้าร่วมกิจกรรม ณ ต่างประเทศ 
และการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นรายงานผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
ได้แก่ การพิทักษ์ความปลอดภัยวสัดุ
นิวเคลียร์ (nuclear safeguards) ด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (nuclear 
security) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (nuclear security) และ
กิจกรรมภายใต้กรอบ CTBTO 

๓. มีรายงานของประเทศไทยตามพันธกรณี
อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (Convention on Nuclear 
safety : CNS) หรือ (National Report) 
และจัดส่งให้ IAEA ตามก าหนด ในวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔. ได้หลักเกณฑ์และกลไกพิจารณา
ข้อเสนอโครงการและจัดล าดับ
ความส าคญัข้อเสนอโครงการ
ระดับประเทศ ของ IAEA รอบปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ โดยจะเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อขอรับ
ความคิดเห็นและทิศทางด าเนิน
โครงการความร่วมมือฯ 

๕. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจด้านการพัฒนาโครงการความ
ร่วมมือเชิงวิชาการของประเทศไทย ซึ่ง
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ที ่ ชื่อคณะอนุกรรมการ การด าเนินงานที่ส าคัญ ผลลัพธ์ 
จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของทุกสาขาความร่วมมือ 
เพื่อพิจารณา Pre-Concept ให้มคีวาม
สอดคล้องและเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี  

๑๐ คณะอนุกรรมการก าหนด
สมรรถนะ ศักยภาพ และ
มาตรฐานเจ้าหน้าท่ี ความ
ปลอดภัยทางรังส ี

ประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 15 พ.ย. 2562  
ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 25 ธ.ค. 2562 พิจารณา 
1. ร่าง กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความใน

พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ.
2559 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 จ านวน
1 ฉบับ ได้แก่
(1) ร่าง หลักเกณฑ์ก าหนดวิชาชีพเพื่อ

ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 

2. ร่าง ประกาศส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ  
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่
(1) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ

ความรู้ความสามารถ   เพื่อการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี 

(2) เรื่อง สมรรถนะ ศักยภาพ และ
มาตรฐานเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทาง
รังสีแตล่ะระดับ และแตล่ะประเภทเพ่ือ
ก าหนดให้เป็นมาตรฐาน 

1. กฎกระทรวง ก าหนดการแบ่งระดับ
การก าหนดคุณวุฒิและการอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 23 ก.ค. 2563

2. ประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เรื่อง การเป็นเจา้หน้าท่ี ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. 2563 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
วันท่ี 2 ต.ค. 2563

๑๑ คณะอนกุรรมการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม  
และระงับเหตุฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

ไม่มีการประชุม เนื่องจาก ปส. อยูร่ะหว่างการจดัท า
ร่างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการเฝา้ระวัง 
เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

- 

๑๒ คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ์

ไม่มีการประชุม เนื่องจาก ไม่มีการยื่นเรื่อง 
ขออุทธรณ์ 

- 
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 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 -2563 โดยได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหลายประการ ซึ่งมีผลการต่อการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ท าให้ต้องมีการควบคุม
การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงดกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับงบประมาณบางส่วนของหน่วยงาน
ต้องเพ่ือน างบประมาณไปใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งท าให้บางแผนงาน/โครงการต้องชะลอการด าเนินงานออกไป      
เป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ 
 2. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
เนื่องจากยังมีข้อขัดข้องด้านการเดินทางระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ยังคงระบาดเพ่ิมมากขึ้นในบางประเทศ จึงท าให้แผนปฏิบัติการในส่วนของการประชุมฝึกอบรมไม่
สามารถด าเนินการตามแผนที่จัดกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบางแผนกิจกรรมมีการปรับรูปแบบเป็น
การประชุมและฝึกอบรมออนไลน์ 
 3. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยและพัฒนาทางนิวเคลียร์และรังสี เนื่องจากข้อจ ากัดของการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการน าผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์มาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. การบูรณาการแผนงานและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมยังขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีการ
ก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นรายยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่แตกต่างกัน 
 6. การก าหนดระยะเวลาการรายงานผลมีเวลาจ ากัด ท าให้หน่วยงานไม่สามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานที่ไม่ครบถ้วน 
ส่งผลให้หน่วยงานที่ต้องใช้ประโยชน์จากการรายงานผลมีอุปสรรคในการด าเนินงาน อาจจะมาจากการขาดความ
ชัดเจนและทิศทางในการรายงานผลที่สอดคล้องกัน การจัดท าข้อมูลรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ของ
โครงการจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน จึงจะสามารถจัดท า
ข้อมูลรายงานได้ครบทุกมิติและถูกต้องท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งผู้จัดท ารายละเอียดโครงการของแต่ละ
หน่วยงานยังใส่ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการไม่ครบถ้วน ท าให้การติดตามวิเคราะห์ประเมินผลโครงการเป็นไปได้ยาก 

ส่วนท่ี 3   ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 



รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ (ระยะที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 53 

7. แผนปฏิบัติการฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดแบบ
กว้างท าให้การประเมินผลท าได้ยาก 

8. กิจกรรมบางกิจกรรมมีทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ท าให้การผลิตบัณฑิตในด้านสาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ อีกทั้งการด าเนินงานบางกิจกรรมมีกระบวนการปฏิบัติหลายขั้นตอน มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจึง
ท าให้การได้รับการสนับสนุนเครื่องมือหรือบุคลากรมีความล่าช้า 

จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 – 2563 โดยแผนการด าเนินงานที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 – 2563 มีข้อเสนอแนะต่อ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป ดังนี้ 

1. เร่งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการตามแนวทางของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

2. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติควรน าข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
คุณภาพและกระบวนการติดตามประเมินผล เพ่ือเป็นทิศทางการด าเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 

3. ควรศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ในการวัดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

4. ควรก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของโครงการให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลและสามารถด าเนินการและวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้  

5. ควรมีการด าเนินโครงการเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ยังเป็นการรายงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเพียงหน่วยงานเดียว 

6. ควรมีการจัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท ารายละเอียด โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงาน
ตามรายยุทธศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและผลการประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลการ
ติดตามประเมินผลในระยะต่อไปมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในการจัดท ารายงานมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและติดตามและประเมินผลระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 4 
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 จากการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ในระดับต่างๆ ให้สอดคล้อง
กัน ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมถึงแผนระดับ 3 ต่างๆ ให้มีช่วงระยะเวลา 5 ปี (เช่น พ.ศ. 2561 – 
2565) เป็นต้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้มีช่วงระยะเวลาและแผนการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องต่อแผนระดับชาติต่างๆ จึงได้ขยายขอบเขตระยะเวลาการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ระยะที่ 3 เพ่ิมขึ้นอีก 1 ปี (พ.ศ. 2565) จึงท าให้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2565  
  และจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่าผลการด าเนินงานมีความก้าวหน้าและมีทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ แสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามแผนที่น าทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  พ.ศ. 2560 – 2569 ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและใช้
เป็นแนวทางในการน าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
ปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศ โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าประเทศ
ไทยจะใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานเป็นแผนที่น าทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 
2569 เป็น 4 ระยะ คือ  
 1. ระยะเร่งด่วน ด าเนินการทันที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พัฒนาและจัดท ากฎหมายด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 
 2. ระยะสั้น 1 – 2 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. ระยะกลาง 3 – 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 สร้างมาตรการและพัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นตาม
มาตรฐานสากล 

4. ระยะยาว 6 – 10 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 พัฒนาด้านการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4   แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ  
 (ระยะท่ี 2) พ.ศ. 2564 - 2565 
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รูปที่ 4  แนวทางการด าเนินงานตามแผนที่น าทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ทั้ง 4 ระยะ 

 

 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่น าทางฯ ใน
ระยะกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็นศ ูนย์กลางด้านการก าก ับดูแลความปลอดภัยในภูม ิภาคอาเซียนให้เป ็นไปตาม
มาตรฐานสากล แบ่งการด าเนินงานได้เป็น 2 ระยะ คือ แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด ดังนี้ 

 

  

  การจัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้
ประกอบการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าและเสนอรายละเอียดแผนงาน /โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  โดยมีโครงการที่เสนอขอด าเนินการทั้งหมด 63 โครงการ งบประมาณ 839.2033 ล้านบาท 
สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

 

 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระยะสั้น 
1 - 2 ป ี

ระยะเร่งด่วน 

ระยะกลาง     
3 – 5 ป ี

ระยะยาว 
6 – 10 ป ี

พัฒนาและจัดท า
กฎหมายด้าน
พลังงานนิวเคลียร์

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

สร้างมาตรการและ
พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยในภูมิภาค
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

พัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์
อย่างปลอดภัย 
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศ
อย่างมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์  ประกอบด้วย       
5 โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 8.4921 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ  

 กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียน นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 8.4921 ล้านบาท เช่น  

 1. การเตรียมการเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่น ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ 

 2. การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศของหน่วยงาน
ต่างๆ 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ไม่มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย 12 โครงการ 
รวมจ านวนเงินงบประมาณ 50.2636 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหาร
และมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล  จ านวน 6 
โครงการ เป็นจ านวนเงิน 8.5672 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการพัฒนาศูนย์ปรมาณูภูมิภาค จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์บริการด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

2. โครงการขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

  กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล จ านวน 6 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 41.6964 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ ประกอบด้วย 21 โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 496.2425 บาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 7 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 11.7851 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการ TINT Academia 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทางรังสี 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 14 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 484.4578 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
2. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย 
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์

(Cyclotron (๓๐ MeV)) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 23 โครงการ 
เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 284.2047 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน จ านวน 17 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 255.3012 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการวิจัยด้าน BCG และด้านสิ่งแวดล้อม 
2. การให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (การแพทย์/อุตสาหกรรม/ อาหาร/นวัตกรรม

ด้านรังสี) 
3. ศูนย์เพ่ิมคุณภาพพลอยด้วยเทคโนโลยีล าไอออนพลังงานสูง (ระยะท่ี 1) 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 
8 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 28.9035 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
2. โครงการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าในการใช้ประโยชน์ทางด้านนิวเคลียร์  
3. การถ่ายทอดการฉายรังสีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่ชุมชน  

 

ตารางที่ 16 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 5 7.94 8.4921 1.01 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

5 7.94 8.4921 1.01 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดแูลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ 12 19.05 50.2636 5.99 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการแนวทาง โครงสรา้งหลักการบริหารและ
มาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนวิเคลียร์อย่างมีประสทิธิผล 

6 9.52 8.5672 1.02 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและระบบเฝา้ระวังภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล 

6 9.52 41.6964 4.97 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน
และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 21 33.33 496.2429 59.13 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนวิเคลียร์ 7 11.11 11.7851 1.40 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบ
สนับสนนุการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร ์

14 22.22 484.4578 57.73 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ 25 39.68 284.2047 33.87 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื 17 26.98 255.3012 30.42 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่
ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร ์ 8 12.70 28.9035 3.44 

รวม 63 100 839.2033 100 
 

 

 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดท ามาทั้งสิ้น จ านวน            60 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,751.9992 ล้านบาท สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย 6 โครงการ 
รวมจ านวนเงินงบประมาณ 9.0836 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค 
อาเซียน นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 8.2205 ล้านบาท    
เช่น  
 1. การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศของหน่วยงาน
ต่างๆ 
 2. การเตรียมการเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่น ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้   

3. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 0.8631 ล้านบาท เช่น โครงการประเมินกระบวนการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงบูรณาการตามมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย 14 โครงการ 
รวมจ านวนเงินงบประมาณ 91.1058 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ  

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหาร
และมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล  จ านวน 8 
โครงการ เป็นจ านวนเงิน 35.3186 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจจับการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสี 

2. โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัยด้าน

นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล จ านวน 6 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 55.7872 ล้านบาท เช่น 
1. โครงการการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์  และเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. โครงการระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลทฟอร์มดิจิทัล  (Digital Radiation 

Monitoring Systems) 
3. การปฏิบัติงานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) และ ความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี (Nuclear and Radiation Safety) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ ประกอบด้วย 17 โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 541.9802 บาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 8 โครงการ รวม
จ านวนเงิน 22.7181 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทางรังสี 
3. โครงการ TINT Academia 
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 519.2621 ล้านบาท เช่น 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 
2. โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี 
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์

(Cyclotron (๓๐ MeV)) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 23 โครงการ 
เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 1,109.8296 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน จ านวน 17 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,048.1172 ล้านบาท เช่น 

1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (การแพทย์/อุตสาหกรรม/ อาหาร/นวัตกรรมด้านรังสี) 
2. การก่อสร้างส่วนขยายอาคารส าหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
3. โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 

6 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 61.7124 ล้านบาท เช่น 
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1. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
2. โครงการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าในการใช้ประโยชน์ทางด้านนิวเคลียร์  
3. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 

 

ตารางท่ี 17 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 6 10.00 9.0836 0.52 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมภิาคอาเซยีน นานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ 

5 8.33 8.2205 0.50 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท 

ส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 1 1.67 0.8631 0.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ 14 23.33 91.1058 5.20 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง 
โครงสร้างหลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมปีระสิทธิผล 

8 13.33 35.3185 2.02 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลยีร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 6 10.00 55.7872 3.18 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 17 28.33 541.9802 30.93 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นพลังงานนิวเคลยีร ์ 8 13.33 22.7181 1.30 
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสนบัสนุนการ
วิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร ์ 9 15.00 519.2621 29.64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

22 36.67 1,109.8296 63.35 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 16 26.67 1,048.8296 59.86 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สรา้งความตระหนกัและเผยแพร่ความรูด้้าน
พลังงานนิวเคลียร ์ 6 10.00 61.7124 3.52 

รวม 59 100 1,751.9992 100 
 

 

 

 
สรุปแผนงาน / โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ (ระยะที่ 3) พ.ศ. 2564 - 2565 
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การจัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (ระยะที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้
ประกอบการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าและเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีโครงการที่เสนอขอด าเนินการทั้งหมดจ านวน 63 โครงการ งบประมาณรวม 839.1548 ล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการจ านวน 60 โครงการ งบประมาณรวม 1,751.9992 ล้านบาท  

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงที่เหลือของแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่น าทางฯ ในระยะกลาง พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ ให้ความส าคัญในการ
สนับสนุนและการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายและแสดงศักยภาพการเป็นผู้น าด้านพลังงานนิวเคลียร์  
การสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน  การ
ผลักดันให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้า
ไปมีบทบาทองค์การระหว่างประเทศมากขึ้น  

2. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ให้ความส าคัญในเรื่องการสร้าง
มาตรการและพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้มี
ความครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์  พลังงาน
นิวเคลียร์เป็นเรื ่องที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของ
ประเทศ บุคลากรที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ จึงต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพและมีจ านวนท่ีเพียงพอ เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น แนวทางในการพัฒนา
ควรมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังบุคคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้มีคุณภาพและมีจ านวนท่ีเพียงพอ และทันต่อ
สถานการณ์และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ  การใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ จะต้องมีการติดตามและเรียนรู้ถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญในแผนปฏบิัติการฯ ระยะ 5 ปี 
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เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันกับความความก้าวหน้า
ของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร อาหารและโภชนาการ การอุตสาหกรรม การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในแต่ละด้าน จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ บุคลากร อุปกรณ์ และสถานปฏิบัติการที่
เหมาะสมต่างกัน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ
ทุกด้านที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประชาชนในประเทศ รวมถึงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ            
ที่น าเสนอองค์ความรู้ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่ประชาชน รวมถึง
การบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางการสื่อสารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

6. โครงสร้างของการสนับสนุนการวิจัย สาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่งานวิจัยและพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ยังอยู่ในวงจ ากัด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการขาดการสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 
หน่วยงานที่สนใจด าเนินการศึกษาวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์เป็นโครงการขนาดเล็กในสถาบันการศึกษาเพ่ือ
การเรียนการสอน แต่ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งโครงการเหล่านั้นจะมีประโยชน์ในการขยายฐานการวิจัย 
สร้างโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนางบประมาณที่ด า เนินการสูง ซึ ่ง ไม่ได้รับการสนับสนุน ท าให้การวิจัยและพัฒนาขาดความ
ต่อเนื่อง แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในระยะต่อไป คือ อาจมีความตกลงกับส านักงบประมาณ
ให้เสนอแนะการบริหารจัดการที่จะเกิดประสิทธิผลและไม่ซ้ าซ้อนกับการสนับสนุนการวิจัยอ่ืน ซึ่งจะท าให้เห็น
ภาพรวมของการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศได้อย่างชัดเจน  

7. การขับเคลื่อนที่ส าคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดัน
แผนงาน/โครงการเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ และในระดับนโยบายต้องได้รับการ
สนับสนุน จากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ โดยอาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  และคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในด้านต่างๆ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงเพื่อให้
แผนปฏิบัติการฯ มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
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OAP 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 1.1    :  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เป้าหมาย         :  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละความส าเร็จของการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.5108      1.2263      ปส. 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพ 1. จัดกิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพและความพร้อมของเครือข่าย 
ประเทศ ด้านการก ากับดูแลความ และความพร้อมของเครือข่าย ASEANTOM (การจัดการประชุม 6th ASEANTOM Annual Meeting 
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ASEANTOM และการประชุมเชิงวิชาการ 1st ASEANTOM Regulatory Conference
และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในอาเซียน)

2. พัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
3. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

65 กลยุทธ์ท่ี 1.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

2. โครงการ Emergence of 1. พัฒนาวิธีการตรวจวิจฉัยโรค ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.3108 0 1. เน่ืองจากทาง IAEA ผู้รับผิดชอบ  :
African Swine Fever in ASF ในประเทศเป้าหมาย 1. รับชุดทดสอบ ELISA ไม่ได้ให้เงินงบประมาณ น.สพ.ฐบณัฐ สงคสุภา
the Asian Region (THAILAND) ให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรค 2. ฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ี ในการด าเนินการ หน่วยงาน :
: Project no. RAS0081 ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา 3. ด าเนินการทดสอบโรคทางห้องปฏิบัติการในการตรวจหา แต่ท าการจัดซ้ือครุภัณฑ์ สถาบันสุขภาพ

2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี แอนติบอดีต่อเช้ือไวรัส ASF และวัสดุวิทยาศาสตร์ สัตว์แห่งชาติ
ทางห้องปฏิบัติการส าหรับ *** ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่ได้รับเป็นตัวเงิน ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ เบอร์โทร :
การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธี ได้รับเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี โดยบริจาคแบบไม่มีข้อ 02 579 8913
ทางภูมิคุ้มกันวิทยาและ ผูกมัดใดๆ และไม่มีภาษี อีเมล์ : 
ชีวโมเลกุลส าหรับตรวจ อากรจากทาง tapanut.s@dld
การติดเช้ือ ASF ระยะแรก ต่างประเทศ แต่เม่ือ .go.th
3. จัดท าแผนท่ีทางระบาดวิทยา พัสดุสินค้าถึง
ในการติดตามการระบาดของโรค ราชอาณาจักรไทยมีการ

เรียกเก็บภาษีเกิดข้ึน
จากฝ่ังไทย ซ่ึงภาษี
ดังกล่าวหน่วยงานรัฐ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ทางกรมปศุสัตว์ไม่มี
ข้ันตอนกระบวนการขอ
ยกเว้นภาษีอากรกับ
ทางกรมศุลกากร
ท าให้มีความล าบาก
และความยุ่งยากใน
กระบวนการขอเอกสาร

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ส่งผลให้การขนส่ง
งบประมาณแผ่นดิน สินค้ามีความล่าช้า
นอกงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงสินค้าบางอย่าง

66 กลยุทธ์ท่ี 1.1
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

มีก าหนดเวลา
3. แผนงาน ASEAN NPSR ร้อยละความส าเร็จตามแผนงาน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.5200 0.1490 สทน.

ในปี 2017 – 2019 ประเทศไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้ร่วมกัน 
ประเมินผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดยจะประเมินผลกระทบจากอุบัติเหตุ
รุนแรงสมมติ (hypothetical severe accident) ในโรงไฟฟ้า
พลังนิวเคลียร์ท่ีฟางเชงกัง ชางเจียง และ/หรือหยางเจียง โดยได้ศึกษา
ท้ังลักษณะการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสี ปริมาณรังสี
ท่ีประชาชนได้รับ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อประเทศไทย
และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยได้รับคัดเลือก
ให้เป็น lead country ซ่ึงได้รับผิดชอบการติดตามการท างานร่วมกัน
ของแต่ละประเทศ และรับผิดชอบเป็นตัวแทนในการจัดประชุม 
ASEAN NPSR ปี 2018 และ 2019
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

รวมท้ังส้ิน = 3 โครงการ 6.3416     1.3753     
ได้รับจัดสรร = 3 โครงการ
เบิกจ่ายจริง = 2 โครงการ

67 กลยุทธ์ท่ี 1.1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.1    :  บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย         :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด            :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) ตามแนวทางของ IAEA

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ ร้อยละความส าเร็จของการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.7000 1.5630 ปส. 
ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค ปฏิบัติงานในภารกิจของ 1. ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตา

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มแผนงานและมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
ในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังภัยทางรังสีในส่ิงแวดล้อม 

และการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีในส่วนภูมิภาค
3. ด าเนินงานภายใต้โครงการน าร่องศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดระยองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน่วยงานเป้าหมายและประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
ภูมิภาค ประจักษ์ในบทบาทของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

68 กลยุทธ์ท่ี 2.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

2. โครงการขับเคล่ือนนโยบาย 1. จ านวนแผนงาน/โครงการ/ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.7150      0.6721      ปส. 
และแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี กิจรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 1. ด าเนินการผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เกิด

ด้านพลังงานนิวเคลียร์ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ของประเทศ 2. ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการของ ปส. ท่ีจะด าเนินการ
2. ร้อยละความส าเร็จในการ ในปี พ.ศ. 2564 - 2565
ผลักดันให้แผนปฏิบัติการภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ 5 ปี แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2569 ได้รับ งบประมาณแผ่นดิน
การเห็นชอบจาก พนส. นอกงบประมาณแผ่นดิน

3. ร่างพระราชบัญญัติการควบคุม ระดับความส าเร็จของการออก ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 กรมการค้า
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยาย พระราชบัญญัติการควบคุม 1. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าท่ี ต่างประเทศ 
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ เก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. .... ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ ประชุมพิจารณาเลือกต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯ และต าแหน่งต่างๆ 

ท าลายล้างสูง พ.ศ… โดย พ.ร.บ. เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ
การควบคุมสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ 2. กรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมช้ีแจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ท้ังส้ิน จ านวน 23 คร้ัง 
ท าลายล้างสูง พ.ศ. 2562 3. คณะกรรมการตรวจทานได้พิจารณาตรวจทานร่าง พ.ร.บ.ฯ แล้วเสร็จ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4. กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมประชุมช้ีแจงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว 5. พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 ท าลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 

30 เมษายน 2562
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

4. โครงการขับเคล่ือนงานการ เชิงปริมาณ: ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.5998 0.2142 สมช.
ไม่แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ จ านวนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ ๑. คณะอนุกรรมการประสานงานการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท าลายล้างสูง ผลผลิตและงบประมาณท่ีใช้ อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง (อปอส.) ของส านักงานสภาความม่ันคง

ในการด าเนินการดังกล่าว แห่งชาติได้พิจารณาร่างแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยาย
เชิงคุณภาพ: อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย 
ความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนด ๒. คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีความริเร่ิม

เพ่ือความม่ันคงจากการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง
พิจารณาร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนส่งอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ระบบเคร่ืองส่ง และวัสดุอุปกรณ์ 
(ทางทะเล ทางอากาศและทางบก) 

 ๓. สัมมนาเพ่ือระดมความเห็นในประเด็นความม่ันคงท่ีเก่ียวข้องกับอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

รวมท้ังส้ิน = 4 โครงการ 3.0148     2.4493     
ได้รับจัดสรร = 3 โครงการ
เบิกจ่ายจริง = 3 โครงการ
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OAP 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.2    :  พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย         :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด            :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) ตามแนวทางของ IAEA

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพ จ านวนของสถานประกอบการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9.7785 9.0956 ปส. 
การตรวจสอบสถานประกอบการ ท่ีได้รับการตรวจสอบจาก ปส. 1. พัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
เชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระท า และรังสีในประเทศไทยโดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ผิดกฎหมายของสถานประกอบการ 2. ส่งเสริมให้ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ทางนิวเคลียร์และรังสี และรังสี ได้มีการด าเนินการท่ีถูกต้องและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์

ทางด้านความปลอดภัยและการรักษาความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราช บัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ข้อก าหนดตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
และตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความม่ันคงทาง
นิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

2. โครงการเตรียมความพร้อม ร้อยละของความครบถ้วน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.0500 0.0499 ปส.
ก ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สมบูรณ์ของข้อมูล ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมและแผนท่ี เพ่ือวางแผน

แห่งอนาคต (Nuclear Fusion, เพ่ือการพิจารณา พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการก่อสร้างและ
Proton, Therapy BNCT และ การใช้งานเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ของประเทศและให้
New Research Reactor) ประเทศไทยมีแนวทางในการตรวจสอบ อนุญาต และก ากับดูแล

การใช้เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นพ้ืนฐาน
และเป็นแบบอย่างในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก ากับดูแลการใช้งาน
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตต่อไป
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละความส าเร็จของการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39.1000 19.3992 ปส. 
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ดังน้ี
และรังสีของประเทศ การรักษาความม่ันคงและพิทักษ์ 1. ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนาม พร้อมระบบ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ประเมินต าแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 2. ด าเนินการจัดซ้ือยานพาหนะรถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทาง
ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ นิวเคลียร์และรังสี และภาวะการก่อการร้ายด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

พร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือพัฒนาการสนับสนุนทางเทคนิค
ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และเตรียม
ความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีเหมาะสมในการยับย้ัง ตรวจจับ 
และห้ามด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
ท่ีอยู่นอกเหนือการก ากับดูแลท่ีอาจน าไปใช้ในการก่อการร้ายทาง
นิวเคลียร์ และมีการตอบสนองและบรรเทาผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง
วิกฤตการณ์ด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสี
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

4. โครงการเฝ้าระวังภัยและ ร้อยละความส าเร็จของการ แนวทางการด าเนินงาน : 7.0900 6.6684 ปส. 
เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน บริหารจัดการและด าเนิน 1. ด าเนินการขับเคล่ือนแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
ทางนิวเคลียร์และรังสี โครงการ ระงับและฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565

2. จัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินความเส่ียงจากเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเหตุความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
ท่ีอาจมีผลกระทบทางรังสีรุนแรงต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม หรือเป็นภัย
คุกคามส าคัญต่อความม่ันคงของประเทศได้
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
4. จัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ (Identifinder) 
พร้อมหัววัดนิวตรอน  และระบบป้องกันและเคร่ืองมือ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

5. โครงการพัฒนาระบบการ มีความพร้อมในการดูแลรักษา แนวทางการด าเนินงาน : 2.1000 2.0276 ปส.
เฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี สถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์ 1. ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบวัดรังสีแกมมาในอากาศ และพัฒนาระบบ
ในส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบ และรังสี ซ่อมบ ารุงสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
ต่อประชาชน   1.1 ส ารวจและเก็บข้อมูลรายละเอียดบน circuit boards ของสถานี

เฝ้าระวังทางรังสี 
  1.2 จัดซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง เพ่ือใช้ในงานซ่อมบ ารุงระบบเก็บตัวอย่าง
อากาศแบบเคล่ือนท่ี
  1.3 จัดจ้างสอบเทียบชุดสอบเทียบอัตราการไหลของเคร่ืองเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบปริมาตรสูง
2. พัฒนาวิธีทดสอบความถูกต้องแม่นย าของตัวอย่างในส่ิงแวดล้อม
กับวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

  2.1 ด าเนินการทดสอบค่าความถูกต้องและแม่นย าของตัวอย่างทดสอบ
ท่ีเป็นวัสดุอ้างอิง (CRM) กับตัวอย่างเถ้าอาหาร (ผักใบเขียว และข้าวสาร)
  2.2 เปรียบเทียบวิธีการวัดผลการทดสอบของตัวอย่างวัสดุอ้างอิง 
(CRM)  กับตัวอย่างทดสอบ
  2.3 จัดจ้างสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
  2.4 จัดซ้ือสารอ้างอิงมาตรฐาน (CRM)/ วัสดุวิทยาศาสตร์/ สารเคมี 
เพ่ือใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
3. จัดหาครุภัณฑ์
  3.1 ระบบหัววัด NAl และระบบประมวลผล 
  3.2 เคร่ืองดูดความช้ืน 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

74 กลยุทธ์ท่ี 2.2



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

6. โครงการประเมินผลกระทบ ร้อยละความส าเร็จในการ แนวทางการด าเนินงาน : 1.9838 1.9198 ปส. 
ทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิด ด าเนินการบริหารจัดการ จัดหาครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมประเมิน
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี โครงการ การแพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์

และรังสี เพ่ือเตรียมความพร้อม (ท้ังด้านบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์
และความร่วมมือ) และจัดท าแผนฉุกเฉินท่ีเหมาะสมในการระงับ
เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมในการแลกเปล่ียนข้อมูลการประเมินผลกระทบทางรังสี
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากอุบัติเหตุขยายตัวมี
ผลกระทบระหว่างประเทศ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

7. โครงการเตรียมความพร้อม ระดับความส าเร็จในการ แนวทางการด าเนินงาน : 1.2412 0.9262 ปส. 
ส าหรับเทคโนโลยีเคร่ืองปฏิกรณ์ ด าเนินงานของโครงการ  - ไม่มีการด าเนินงาน งบประมาณน าไปใช้ในโครงการอ่ืน ท่ีเก่ียวกับ
นิวเคลียร์ส าหรับ BNCT ด้านนิวเคลียร์และรังสี
และเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

8. โครงการศึกษาวิจัยการสร้าง ระดับความส าเร็จของการจัดท า ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.5000 0.4614 ปส.
ความรับรู้และเข้าใจของประชาชน แนวทางการสร้างความรับรู้ 1. บริหารจัดการโครงการ
เก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงาน และเข้าใจของประชาชน  - ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติพลังงาน  - วิเคราะห์กิจกรรม สภาพแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  - ส ารวจรูปแบบการสร้างความรับรู้และเข้าใจท่ีมีความเหมาะสม
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

2. ด าเนินการส ารวจและประชาสัมพันธ์โครงการ  
การจัดท าแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

9. โครงการการเตรียมความพร้อม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       0.1514       0.1100 เจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม สทน.
และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ เพ่ิมข้ึน โดยการท าแบบทดสอบ จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 20-21 มิ.ย. 62 จ านวน 2 รุ่น จากการ ไม่เต็มเวลาตามท่ี
และรังสี ก่อนและหลังการฝึกอบรม ท าแบบทดสอบ จ านวน 15 ข้อ 15 คะแนน ท้ัง 2 รุ่นสรุปดังน้ี ก าหนดไว้

 - คะแนนก่อนอบรม ค่าเฉล่ีย 9.77 คะแนน
 - คะแนนหลังการฝึกอบรม ค่าเฉล่ีย 11.30 คะแนน
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

10. โครงการประเมินตนเองด้าน มีความพร้อมต่อการประเมิน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       0.7657       1.2872 สทน.
วัฒนธรรมความปลอดภ้ยภาย โดยผู้เช่ียวชาญจาก IAEA 1. ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย (Independent Safety Culture 
ในองค์กร Assessment) โดยผู้เช่ียวชาญจาก IAEA มี จนท. สทน. 

เข้าร่วมการประเมินจ านวน 76
2. ต้ังคณะท างานจัดท าแผนการด าเนินการปรับปรุงวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

11. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมวางแผนงานเพ่ือย่ืนขอรับ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
สถานท่ี การบริหารจัดการกาก งบประมาณปี 2564 ด าเนินการแล้วเสร็จมีข้อมูลเพียงพอต่อการย่ืนของบประมาณปี 2564
กัมมันตรังสีในอนาคต แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

12. โครงการเฝ้าระวังกัมมันตรังสี ร้อยละความส าร็จตามแผนงาน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       0.6495       0.6133 สทน.
ในส่ิงแวดล้อม  : ร้อยละ 100 มีการตรวจวัดเป็นไปตาแผนงาน โดยไม่พบการเกินมาตรฐาน

ท่ีหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดไว้
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน (0.4145)
งบประมาณแผ่นดิน (0.2350)

13. โครงการซักซ้อมแผนด้านภัย โครงการเขียนแผนท่ีเขต ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.0000 0.8500 เน่ืองจากมีการ โรงพยาบาล
สุขภาพทางนิวเคลียร์รังสี เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ปรับเปล่ียน นพรัตนราชธานี
และสารเคมีร่วมกับประเทศจีน แหล่งท่ีมาของงบประมาณ แผนโครงการ
และญ่ีปุ่น งบประมาณแผ่นดิน

นอกงบประมาณแผ่นดิน
รวมท้ังส้ิน = 13 โครงการ 64.4101   43.4085   
ได้รับจัดสรร = 12 โครงการ
เบิกจ่ายจริง = 12 โครงการ
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OAP 2562

กลยุทธ์ท่ี 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด            :  1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ
                        2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพ ร้อยละความส าเร็จของการ แนวทางการด าเนินงาน : 1.7000 1.1704 ปส.
และพัฒนาบุคลากรด้าน บริหารจัดการและด าเนิน 1. ประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานก ากับ
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โครงการเพ่ิมศักยภาพ ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
และรังสีของประเทศ และพัฒนาบุคลากรด้าน 2. ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ทางนิวเคลียร์และรังสี
และรังสี แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ร้อยละของผู้สอบผ่าน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       5.0000      3.8871 สทน.
พลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยี ประกาศนียบัตรด้านการป้องกัน 1) จัดประชุม-ฝึกอบรม-สัมมนา-ถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
ทางรังสี อันตรายจากรังสี (ตัวช้ีวัด กพร.) จ านวน 25 หลักสูตร (รวม 71 คร้ัง) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน 

(ใช้ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา) 3,272 คน 
2) จ านวนผู้เข้ามาเรียนและสอบด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
(ระดับ 1 และ ระดับ 2) จ านวน 805 คน สอบผ่านร้อยละ 99.54
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

3. โครงการพัฒนาส่ือการเรียน ร้อยละความส าร็จตามกิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.9000 0.6566 สทน.
การสอนในด้านเคร่ืองปฏิกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือ : 1. มอบเคร่ืองมือวัดรังสีให้กับ รร.จ านวน 50 เคร่ือง
นิวเคลียร์ ร้อยละ 100 2. อบรมครูรร.มัธยมใน 4 ภูมิภาคจ านวน 200 คน

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.1191 3.9690 สทน.
บุคลากรด้านนิวเคลียร์ของประเทศ การพัฒนาบุคลากร : มีกิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรภายใต้ความร่วมมือ 

ร้อยละ 100 ดังน้ี
1. โครงการความร่วมมือกับIAEA “ Assessing and improving soil 
and water quality to minimize land degradation and enhance 
crop productivity using nuclear techniques”
2. โครงการความร่วมมือกับIAEA  “THA1012  Supporting 
development of a multipurpose research reactor”
3. โครงการความร่วมมือกับIAEA- RAS7026 “Supporting the Use 
of Receptor Binding Assay (RBA) to Reduce the Adverse 
Impacts of Harmful Algal Toxins on Seafood Safety”
4. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองโทคาแมค 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. โครงการ INT2019 Deploying Technology and Management 
of Sustainable Uranium Extraction Project
6. ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion 2019
7. โครงการความร่วมมือกับ U.S.DOE สหรัฐอเมริกา
8. โครงการความร่วมมือกับ RAS๗๐๓๑ “Assessing the Vulnerability 
of Coastal Landscapes and Ecosystems to Sea-Level Rise and 
Climate Change”
9. โครงการความร่วมมือภายใต้กรอบเครือข่ายอาเซียน
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

10. โครงการความร่วมมือกับ IAEA- RAS๕๐๘๑
11. โครงการความร่วมมือกับ IAEA- RAS๑๐๒๒
12. โครงการความร่วมมือกับIAEA- RAS๐๐๗๙ “Educating Secondary
 Students and Science Teachers on Nuclear and Technology”
13. โครงการความร่วมมือกับIAEA- RAS๑๐๒๑ “Harnessing Nuclear 
Science and Technology for Cultural Heritage Preservation and 
Consolidations”
14. โครงการความร่วมมือกับ IAEA- RAS๑๐๒๓
15. โครงการความร่วมมือกับIAEA- RAS๒๐๑๙ Conduction the 
Comprehensive Management and Recovery of Radioactive and 
Associated Mineral Resources
16. โครงการความร่วมมือกับIAEA- RAS๗๐๓๐ Assessing Deep 
Groundwater Resources for Sustainable and Title Management 
Through the Utilization of Isotopic Techniques
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้าน ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       0.1500      0.0612 ส าหรับเคร่ืองเร่ง
อนุภาคและ

สทน.
การใช้ประโยชน์และก ากับดูแล โครงการ : ร้อยละ 100  - จัดการฝึกอบรมหลักสูตรฟิสิกส์ของเคร่ืองเร่งอนุภาค  1 คร้ัง เคร่ืองไซโคลตรอน
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  - จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการทบทวนของเจ้าหน้าท่ีเดินเคร่ือง

เร่งอนุภาคอิเล็กตรอน  1 คร้ัง
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

6. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ร้อยละความส าร็จตามแผน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       0.4000      0.2020 สทน.
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ของโครงการ : ร้อยละ 100 การอบรมการใช้เคร่ืองไซโคตรอน มีผู้เข้าอบรม
ท้ังการใช้ประโยชน์ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

7. โครงการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.0200 0.0200 นโยบายการลด/ยกเลิก ผู้รับผิดชอบ  : 
และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 1. จัดท าโครงร่างหลักสูตรมหาบัณฑิต การสร้างโรงไฟฟ้า หนภ.รังสีประยุกต์
นิวเคลียร์ 2. เพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอนและท าวิจัย นิวเคลียร์ ท าให้ความ และไอโซโทป

หลักสูตร ไม่ตอบสนอง หน่วยงาน : 
ต่อความต้องการของผู้ท่ี ภาควิชารังสีประยุกต์
ต้องการศึกษาต่อ ซ่ึง และไอโซโทป (มก.)
ภาควิชารังสีประยุกต์ เบอร์โทร : 
และไอโซโทป 02 562 5444
อาจจ าเป็นต้องพิจารณา อีเมล์ : 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ การยกเลิกการเปิด fscipbr@ku.ac.th
งบประมาณแผ่นดิน หลักสูตร และพิจารณา
นอกงบประมาณแผ่นดิน หลักสูตรใหม่ทดแทน

8. การผลิตบัณฑิตท่ีเก่ียวข้อง ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 มีข้อจ ากัดในการเปิดรับ คณะแพทยศาสตร์
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 1. มีผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้ในบางปี มหาวิทยาลัย

หลักสุตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชารังสีวิทยา การศึกษา ขอนแก่น
จ านวน 15 คน
 2. มีนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังน้ี
  1) นักศึกษาท้ังหมด ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค 
จ านวน 65 คน
  2) นักศึกษาท้ังหมด ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชารังสีวิทยา 
จ านวน 30 คน
 - การผลิตบัณฑิตท่ีเก่ียวข้องด้านนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วย 
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

1. การเปิดสอนหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง มี 3 สาขาวิชา ได้แก่
 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
 1.2) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเน่ือง) 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
 1.3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ภาคปกติ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
2. รายวิชาท่ีเปิดสอน ท่ีเก่ียวข้อง มี 3 คณะ ได้แก่
2.1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ภาควิชาเคร่ืองกล มีรายวิชาท่ีเปิดสอน ดังน้ี
 (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ 
2.2) คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาฟิสิกส์ มีรายวิชาท่ีเปิดสอน ดังน้ี
 (1) การส่ันพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ข้ันแนะน า 
 (2) การสร้างภาพด้วยการส่ันพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ข้ันแนะน า 
 (3) อะตอมมิคและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
 (4) เคร่ืองมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์    
 (5) ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 (6) ทฤษฎีของนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
 (7) การประยุกต์ของนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
2.3) คณะแพทยศาสตร์ / ภาควิชารังสีวิทยา
 (1) เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก
 (2) เทคนิคเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 (3) การฝึกงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก
 (4) อุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และการควบคุมคุณภาพ
 (5) ฝึกงานเทคนิคเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 (6) เคร่ืองมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และการควบคุมคุณภาพ
 (7) การตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร

(ล้านบาท)
เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

 (8) การดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 (9) เวชศาสตร์นิวเคลียร์
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

9. โครงการเข้ารับการอบรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 **เน่ืองจากโครงการจบ โรงพยาบาล
การป้องกันอันตรายจากรังสี ต้ังแต่ปี 2561 มะเร็งอุดรธานี
ระดับ 2 จาก สทน. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ไม่มีการด าเนินงานต่อ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน *ไม่ได้เสนอของบประมาณ

10. โครงการเข้ารับการอบรม จ านวนบุคลากรได้รับการอบรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 โรงพยาบาล
การป้องกันอันตรายจากรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี เน่ืองจากบุคลากรผ่านการอบรมครบทุกคนแล้ว จึงไม่มีการส่งบุคลากร มะเร็งอุดรธานี
ระดับ 1,2 จาก สทน. ระดับ 1,2 เข้ารับการอบรม

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน *ไม่ได้เสนอของบประมาณ

รวมท้ังส้ิน = 10 โครงการ 12.2891   9.9663     
ได้รับจัดสรร = 7 โครงการ
เบิกจ่ายจริง = 7 โครงการ
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OAP 2562

กลยุทธ์ท่ี 3.2    :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า....แห่ง

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการมีความพร้อม แนวทางการด าเนินงาน : 2.0000 1.7489 ปส. 
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม ส าหรับการขอขยายขอบข่าย 1. ย่ืนขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ทดสอบความช านาญการวัด การรับรองมาตรฐาน 2. รักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดตามมาตรฐาน 
ปริมาณรังสีและกัมมันตรังสี ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025 
ตามมาตรฐานสากล 3. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สอดคล้องตาม

มาตรฐาน ISO/IEC1705:2017 
4. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัดปริมาณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

ช่ือโครงการ / กิจกรรม

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละความส าเร็จในการจัด แนวทางการด าเนินงาน : 1.9000 1.7075 ปส. 
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี กิจกรรมทดสอบความช านาญ 1. พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 2. ศึกษาการสะสมและผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิตในสภาวะแวดล้อม
ความปลอดภัยทางรังสีต่อ ผู้ให้บริการทางรังสี ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 3. จัดท าแบบจ าลองต้นแบบเพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบทางรังสี
ประชาชนไทยรองรับสถานการณ์ ของส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย
ภัยคุกคามทางรังสี ท้ังภายใน 4. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อม
ประเทศและข้ามพรมแดน ของประเทศไทย

5. เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ
และนานาชาติ
6. จักหาครุภัณฑ์จัดหาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

3. โครงการประเมินผลกระทบ รายงานแสดงผลการค านวณ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.9160 0.9154 ปส. 
ท่ีอาจเกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์ และค่าเง่ือนไขท่ีเหมาะสมส าหรับ 1. ประเมินการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชน การวิเคราะห์ประเมินการแพร่ จากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย
และส่ิงแวดล้อม กระจายกัมมันตรังสีจาก 2. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจวัดและประเมินค่า

เคร่ืองปฏิกรณ์วิจัยแต่ละพ้ืนท่ี ปริมาณรังสีในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมและตัวอย่างชีวภาพ 
ก่อนการก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
3. จัดหาครุภัณฑ์ ดังน้ี
  3.1 เตาหลุม, 3.2 อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว
  3.3 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย 
  3.4 หัวป่ันเหว่ียง
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

4. โครงการประเมินความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติในการประเมิน แนวทางการด าเนินงาน : 0.4000 0.3289 ปส.
ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ความปลอดภัยของเคร่ือง 1. การประเมินความปลอดภัยด้านเทอร์มัลไฮดรอลิกและนิวทรอนิกส์
ในประเทศไทย ปฏิกรณ์ โดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ CAMP

2. การจัดการความเส่ือมของวัสดุส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 
ปปว.-1/1 และการตรวจสอบแท่งเช้ือเพลิง
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

5. โครงการ "Strengthening ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.4950 0.4950 ใช้ระยะเวลาใน ผู้รับผิดชอบ  : 
Food Safety Laboratory  ได้รับการสนับสนุนจัดซ้ือ ตู้ปลอดเช้ือขนาด 6 ฟุต (Biosafety cabinet การประสานงาน นางธรรมรัฐ สุจิต
Capacity" หรือ Technical  class ii Type B2) รุ่น Purifier Logic + จ านวน 1 เคร่ือง ในแต่ละข้ันตอน หน่วยงาน :
Cooperation Project No. ค่อนข้างนาน สถาบันสุขภาพ
THA5056 เน่ืองจากมีการ สัตว์แห่งชาติ

ติดต่อประสานงาน เบอร์โทร : 
หลายส่วนท้ังจาก 089 840 517
หน่วยงานผู้ให้ทัน อีเมล์ : 
บริษัทท่ีจัดส่งสินค้า thammarathh
 และบริษัทท่ีติดต้ัง  @hotmail.com
ตู้ปลอดเช้ือ และใช้
เวลาในการติดต้ัง
นาน เน่ืองจากเป็น
ตู้ปลอดเช้ือท่ีต้องมี

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ การติดต้ังระบบท่อ
งบประมาณแผ่นดิน ออกนอกอาคาร
นอกงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติการ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

6. โครงการพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณ์ ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       9.2750       8.5330 สทน.
นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค โครงการ : ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ร้อยละ 100
ของประเทศไทย แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

7. โครงการพัฒนาก าลังคน ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       5.7700 5.3084 สทน.
ทางด้านพลาสมาและพลังงานฟังชัน โครงการ : ร้อยละ 100 1. มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโทคาแมค ท่ี ASIPP 
เพ่ือรองรับการจัดต้ังศูนย์วิจัย จ านวน 23 คน 
และพัฒนาทางด้านพลาสมา 2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2nd Training Workshop on 
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน  Plasma and Fusion Research มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 75 คน

3. การจัดงาน 5th ASEAN School on Plasma and Nuclear 
Fusion  (ASPNF2019) มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 109 คน จาก 7 ประเทศ
4. การเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
จ านวน 4 คร้ัง รวม 7 เร่ือง
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

8. โครงการพัฒนาเคร่ืองก าเนิด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
พลาสมาพลังงานสูงและความ มีการปรับแผนงานเพ่ือเตรียมการขนย้ายเคร่ืองโทคาแมค
หนาแน่นสูงเพ่ือใช้ในการทดสอบ จากประเทศจีน
วัสดุทนความร้อนสูงในเคร่ือง แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน 
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

9. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัส ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
พลังงานเพ่ือเป็นแหล่งก าเนิด มีการปรับแผนงานเพ่ือเตรียมการขนย้ายเคร่ืองโทคาแมค
รังสีเอ็กซ์และอนุภาคนิวตรอน จากประเทศจีน

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

10. โครงการสอบเทียบเคร่ืองวัด สามารถให้บริการสอบเทียบ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
รังสีเอกซ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดรังสีเอกซ์ตามมาตรฐาน อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสาร Method Validation, 

ISO 17025 ข้ันตอนการสอบเทียบ, และการหาค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(ปีงบประมาณ 2564) แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

11. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ ทดลองสอบเทียบเคร่ืองวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมา รังสีแกมมา จัดท า TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดซ้ือเคร่ืองมือ
พลังงานสูงและรังสีนิวตรอน (ปีงบประมาณ 2564) (ได้รับงบประมาณปี 2563 เฉพาะชุดระบบสอบเทียบ
๑. ฝึกอบรมบุคคลากร เคร่ืองรังสีแกมมา)
๒.จัดซ้ือระบบสอบเทียบแกมมาและ
นิวตรอน พร้อมฝึกอบรมบุคลากร แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
๓. ค่าบ ารุงรักษาระบบ งบประมาณแผ่นดิน 
และฝึกอบรมบุคลากร งบประมาณแผ่นดิน 
12. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ ทดลองการให้บริการสอบเทียบ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     13.7540       9.9992 สทน.
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา เคร่ืองวัดรังสีบีตา และได้รับการ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ

ตรวจติดตามภายใน แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
(ปีงบประมาณ 2564) งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน 
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

13. โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองเร่ง ร่างโครงการ แปลนตึกวิจัย ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.3000 0.3000 โครงการได้รับการ ผู้รับผิดชอบ :
อนุภาคเพ่ือการศึกษาและวิจัย 1. แปลนตึกเคร่ืองเร่งอนุภาค สนับสนุนบางส่วน หนภ.รังสี
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จาก IAEA แต่การ ประยุกต์และ
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สนับสนุนจาก ไอโซโทป
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ หน่วยงาน :

แผ่นดินยังอยู่ ภาควิชารังสี
ระหว่างการ ประยุกต์และ
พิจารณา ไอโซโทป (มก)

เบอร์โทร :
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 02 562 5444

งบประมาณแผ่นดิน อีเมล์ :
งบประมาณแผ่นดิน (IAEA) fscipbr@ku.ac.th

14. โครงการIAEA Technical เคร่ืองมือวิจัย 1  เคร่ือง ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.1890 0.1890 โครงการได้รับการ ผู้รับผิดชอบ :
Cooperation Project THA0015 1. ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์มูลค่า 45000 ยูโร สนับสนุนบางส่วน ผศ.ดร.วันวิสา 

ได้แก่ ESR spectroscopy จาก IAEA แต่การ สุดประเสริฐ
สนับสนุนจาก หน่วยงาน :
งบประมาณ ภาควิชารังสี
แผ่นดินยังอยู่ ประยุกต์และ

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ระหว่างการ ไอโซโทป (มก)
งบประมาณแผ่นดิน พิจารณา เบอร์โทร :
งบประมาณแผ่นดิน (IAEA) 02 562 5444
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

15. โครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการ อยู่ระหว่างการพัฒนาห้อง ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.0200 0.0200 งบ และบุคลากรไม่ ผู้รับผิดชอบ :
ตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ปฎิบัติการ 1. อยู่ระหว่างการพัฒนาห้องปฎิบัติการ เพียงพอต่อการ หนภ.รังสี
และอาหารปนเป้ือนรังสี พัฒนาระบบ ประยุกต์และ
เพ่ือสนับสนุนการส่งออก ไอโซโทป

หน่วยงาน :
ภาควิชารังสี
ประยุกต์และ
ไอโซโทป (มก)
เบอร์โทร :

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 02 562 5444
งบประมาณแผ่นดิน อีเมล์ :
งบประมาณแผ่นดิน (งบรายได้) fscipbr@ku.ac.th

16. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 1. ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 200.0000 87.0000 ยังไม่ได้รับ มทส.
วิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด เพ่ือต้ังสถานประกอบการทาง 1. ย่ืนเอกสารขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถานประกอบการ ใบอนุญาตให้ใช้
นิวตรอน นิวเคลียร์ (2563) ทางนิวเคลียร์ (วันท่ี 26 มีนาคม 2562) พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. รายงาน PSAR 2. จัดส่งรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถาน ประกอบการฯ

ส าเร็จ (2563) ประกอบการทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. การพิจารณา
3. ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข 31 มกราคม 2563) รายงานวิเคราะห์
อาคารปฏิบัติการเคร่ืองปฏิกรณ์ ความเหมาะสมของ
นิวเคลียร์วิจัย (2564) พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังสถาน
4. ได้รับใบอนุญาตครอบครอง ประกอบการทาง
วัสดุนิวเคลียร์ (2566) นิวเคลียร์ต้อง
5. ได้รับใบอนุญาตน าเข้าเช้ือ คณะท างาน
เพิงนิวเคลียร์ (2566) พิจารณาฯ
6. ได้รับใบอนุญาตด าเนินการ กล่ันกรองหลาย
สถานประกอบการ คณะฯ ตามข้ันตอน
ทางนิวเคลียร์ (2567) ของส านักงาน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

ปรมาณูเพ่ือสันติ

ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน
315 วัน นับแต่ยืน
นับแต่ยืนใบรับค า
ขออนุญาตฯ
2. กฏกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไข
การออกใบอนุญาต
ให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือต้ัง

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ สถานประกอบการ
งบประมาณแผ่นดิน ทางนิวเคลียร์ ยัง
งบประมาณแผ่นดิน ไม่ประกาศบังคับใช้

17. โครงการพัฒนาต้นแบบ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 รพ.มะเร็งชลบุรี
ห้องผู้ป่วยในเพ่ือความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ส าหรับ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  (ไม่ได้เสนอของบประมาณ)
ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ งบประมาณแผ่นดิน

นอกงบประมาณแผ่นดิน 
18. โครงการพัฒนาต้นแบบ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 รพ.ราชวิถี
ห้องผู้ป่วยในเพ่ือความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ส าหรับ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  (ไม่ได้เสนอของบประมาณ)
ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ งบประมาณแผ่นดิน

นอกงบประมาณแผ่นดิน 
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

19. โครงการพัฒนาโครงสร้าง ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 652.1536 612.5429 กกพ.
พ้ืนฐานและระบบสนับสนุน ครุภัณฑ์ด้านรังสี ดังน้ี
การวิจัยทางการแพทย์ 1. เคร่ืองถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปากแบบมีเก้าอ้ีในตัวพร้อมอุปกรณ์ 1.1400 1.1000  - สถาบันทันตกรรม

รับภาพและระบบแปลผล/ระบบดิจิตอล 2 เคร่ือง
2. เคร่ืองฉายแสงทาง ทันตกรรม (ส าหรับบ่มวัสดุบูรณฟัน) 12 เคร่ือง 0.5136 0.4800  - สถาบันทันตกรรม
3. ชุดวินิจฉัยทางรังสี 3 ชุด 2.2500 2.1900  - สถาบันประสาทวิทยา
4. เคร่ืองถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ แบบสองหัววัด 1 เคร่ือง 25.0000 23.9680  - รพ.ราชวิถี
5. เคร่ืองเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระนาบเด่ียวแบบท างานร่วมกับ 65.0000 57.4000  - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง
6. เคร่ืองฉายแสงเร่งอนุภาคท่ีผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV 75.0000 74.7000  - รพ.มะเร็งอุดรธานี
หรือผลิตอิเลคตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดจ ากัดล ารังสีแบบซ่ี 1 เคร่ือง
7. เคร่ืองฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเคร่ืองวางแผน 13.7500 13.7350  - รพ.มะเร็งลพบุรี
การรักษา เคร่ืองวัดรังสี 1 เคร่ือง
8. เคร่ืองถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 40.0000 39.3000  - รพ.มะเร็งชลบุรี
พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง
9. ระบบเคร่ืองวางแผนการรักษารังสีระยะใกล้แบบสามมิติพร้อมอุปกรณ์ 28.0000 27.9500  - รพ.มะเร็งล าปาง
สอดใส่แร่ชนิดพิเศษส าหรับการรักแบบสามมิติ 1 ระบบ
10. เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลแบบประสิทธิภาพสูง 20.0000 19.1000  - รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
แบบสามมิติ 1 เคร่ือง
11. เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 ภาพ 30.0000 29.9500  - รพ.มหาวชิรา
ต่อการหมุน 1 รอบ 1 เคร่ือง ลงกรณธัญบุรี
12. เคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับหาต าแหน่งในการเจาะตัดช้ินเน้ือเต้านมชนิดน่ัง 16.0000 15.9000  - รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
ระบบดิจิตอลสองมิติ และสามมิติ 1 เคร่ือง
13. ชุดระบบเคร่ืองวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเข้ม 23.0000 22.8000  - รพ.มหาวชิรา
และเทคนิคแปรความเข้มข้นปริมาตรสามมิติ 1 ชุด ลงกรณธัญบุรี
14. เคร่ืองถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 เคร่ือง 35.0000 34.7000  - รพ.มะเร็งอุดรธานี
15. เคร่ืองถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ 1 เคร่ือง 22.0000 21.9999  - รพ.มะเร็งลพบุรี
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณตัวช้ีวัดโครงการ

16. เคร่ืองวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเข้มข้น และเทคนิค 23.3000 22.9000  - รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
แปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบสามมิติ 1 ชุด
17. ระบบภาพน าวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพเคร่ืองเร่งอนุภาค 40.0000 39.7000  - รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
รังสีส าหรับการฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร 1 ระบบ
18. เคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ 1 เคร่ือง 60.0000 47.8000  - รพ.เลิดสิน
19. เคร่ืองเอกซเรย์ เคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 6.5000 6.4700  - สถาบันประสาทวิทยา
20. เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอล ความละเอียด 8.0000 0.0000  - รพ.ฟ้ืนฟูล าปาง
ไม่น้อยกว่า 1,000,000 Pixels โดยใช้ระบบควบคุมการท างาน
ระยะไกล 1 เคร่ือง (เปล่ียนแปลงรายการ เป็นพวกลู่ว่ิง ชุดครุภัณฑ์)
21. เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์มก าลังไมน้อยกว่า 6.0000 0.0000  - รพ.มะเร็งลพบุรี
15 kW 1 เคร่ือง (เปล่ียนแปลงรายการเป็นชุดโพรบส่งตรวจปอดฯ)
22. เคร่ืองเร่งอนุภาค 6 MV Photon Linear Accelerator with MLC 85.0000 84.0000  - รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
23. ชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องต าแหน่งการฉายรังสี 26.7000 26.4000  - รพ.มะเร็งลพบุรี
แบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ 4 มิติ 1 ชุด
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

รวมท้ังส้ิน = 19 โครงการ 887.1726 729.0882 
ได้รับจัดสรร = 13 โครงการ
เบิกจ่ายจริง = 13 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.1    : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
เป้าหมาย         :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด            :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
                        2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

1. โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.8000 0.7881 ปส.
ทางชีวภาพเพ่ือการประเมิน 1. ศึกษาความผิดปกติของเซลท่ีมีผลจากการได้รับรังสี เพ่ือสร้าง
ผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิต กราฟมาตรฐาน (ด าเนินการโดยเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ)

2. ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ขับเคล่ือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และวิเคราะห์ผลการศึกษาให้สอดคล้องกับงานด้านการประเมินค่า
ปริมาณรังสีด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

2. โครงการพัฒนาการวัดปริมาณ มีวิธีการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.1000 0.0999 ปส.
รังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา ท่ีมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 1. จัดกิจกรรมการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษา
ด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ 2. จัดท ารายงานสรุปและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. โครงการพัฒนาการตรวจวัด ผลการตรวจวัดค่าระดับรังสี ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.6500 0.4562 ปส. 
รังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิค ท่ีวิเคราะห์โดยเทคนิคการเกิด 1. ตรวจสอบค่าระดับรังสีนิวตรอนจากเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีมีก าลังสูงสุด
การเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ รอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 มากกว่าหรือเท่ากับ 6 MV และบริเวณโดยรอบจุดติดต้ัง
CR-39 (POLY-ALLYL DIGLYCOL 2. ตรวจวิเคราะห์ผลค่าระดับรังสีนิวตรอนจากแผ่น CR-39 และจัดท า
CARBONATE, C12H18O7 ) เผยแพร่การตรวจวัดรังสีนิวตรอนด้วยเทคนิคการเกิดรอยบนแผ่น
ส าหรับงานตรวจสอบสถาน โพลิเมอร์ CR-39 ส าหรับการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี
ปฏิบัติการทางรังสี

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

4. การศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน รายงานรูปแบบผลกระทบ แนวทางการด าเนินงาน : 0.8500 0.8500 ปส.
จากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสี ของรังสีต่อระบบภูมิคุ้มกัน 1. ขอจริยธรรมในการท าวิจัยในคน ทบทวนแผนการทดลอง ทดสอบ
ระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉัย และปรับเทียบวิธีปฏิบัติการ

2. เก็บตัวอย่างเลือดจากคนปกติในกลุ่มคนไทยในช่วงอายุคนท างาน 
น าตัวอย่างเลือดไปฉายรังสีโดยใช้เคร่ืองท่ีใช้ในงานรังสีวินิจฉัย
3. ศึกษาความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบภูมิคุ้มกันเม่ือได้รับปริมาณรังสี
ระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉัย
4. ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ขับเคล่ือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และวิเคราะห์ผลการศึกษาให้สอดคล้องกับงานด้านการประเมินค่า
ปริมาณรังสีด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ เผยแพร่ผลงานและอบรม
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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5.  โครงการพัฒนามาตรวัดรังสี รายงานสรุปผลการทดลอง แนวทางการด าเนินงาน : 0.6000 0.6000 ปส. 
ทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิก 1. จัดหาสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสม
แบบพกพาได้ เพ่ือใช้ประเมิน ในการตรวจวัด gamma -H2AX ใน human lymphoblastoid cells 
ปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิด และเตรียมตัวอย่างเซลล์
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 2. การออกแบบและประดิษฐ์ไมโครฟลูอิดิกชิพ

3. ทดสอบการใช้งานกับเคร่ือง flow cytometer
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

6. โครงการพัฒนาระบบการวัด มีวิธีการวัดท่ีเป็นมาตรฐาน แนวทางการด าเนินงาน : 12.7000 12.6386 ปส. 
ปริมาณรังสี เพ่ือก าหนดค่า ในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน 1. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการวัดปริมาณรังสี
ปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิง ดูดกลืน
ของประเทศ 2. ศึกษาหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน 

ท้ังสร้างกราฟปรับเทียบมาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้องวิธีการวัด
ปริมาณรังสีดูดกลืน
3. จัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองอิเล็กตรอน สปินเรโซ แนนซ์ (ESR) 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

7. โครงการพัฒนาและรักษา ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.5000 0.4639 ปส.
ความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสี 1. สร้างกราฟมาตรฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณรังสีดูดกลืน
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน กับผลการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด dicentric ท่ีช่วงปริมาณรังสี 

0 – 5 เกรย์และเส้นขอบเขตความน่าเช่ือถือท่ี 95% (ด าเนินการ
โดยเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ)
2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ฉุกเฉินทางรังสี และสารเคมี
3. ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ขับเคล่ือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และวิเคราะห์ผลการศึกษาให้สอดคล้องกับงานด้านการประเมิน
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ค่าปริมาณรังสีด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

8. โครงการพัฒนาวิธีการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.4000 0 ปส. 
สังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์ 1. ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผลึก Al2O3 เติมคาร์บอน 
เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือ ท่ีใช้ส าหรับการบันทึกปริมาณรังสีส่วนบุคคล
เทียบเท่า ส าหรับการวัดปริมาณ 2. ศึกษาวิธีการสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์เติมคาร์บอนหรือ
รังสีประจ าตัวบุคคล ผลึกอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียง

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

9. การชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุ พันธ์ุหญ้าเนเปียร์และหญ้า ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 ส านักพัฒนา
ในหญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกล่า แพงโกล่า ท่ีให้ผลผลิตน้ าหนัก ยังไม่มีการเสนอโครงการวิจัยหรือวิชาการภายใต้แผนงานน้ี อาหารสัตว์ 
โดยใช้รังสีแกมมาและตรวจสอบการ แห้งสูงและมีสัดส่วนใบต่อต้นสูง แหล่งท่ีมาของงบประมาณ กรมปศุสัตว์
กลายพันธ์ุด้วยเคร่ืองหมาย ISSR งบประมาณแผ่นดิน

นอกงบประมาณแผ่นดิน
10. โครงการวิจัยและพัฒนา ได้แมลงวันผลไม้ท่ีควบรวม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 กรมส่งเสริม
แมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera  พันธุกรรมดักแด้สีขาวและ 1. ได้รับดักแด้แมลงวันผลไม้ชนิด B. dorsalis Hendel ท่ีควบรวม การเกษตร 
dorsalis Hendel แถบหลังสีขาว ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวสายพันธ์ุ พันธุกรรมดักแด้สีขาวและตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว ไว้ในสายพันธ์ุเดียวกัน ด าเนินการ
ท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรม บริสุทธ์ิ โดยดักแด้สีน้ าตาลออก รุ่นท่ี ๑๓ จาก สทน. จ านวน ๒,๗๔๑ ดักแด้ โดยได้ลูกผสมท่ีมีลักษณะ ร่วมกับ สทน. 
ในระยะดักแด้ เป็นตัวเต็มวัยเพศผู้ และดักแด้ ดักแด้สีขาวออกเป็นตัวเต็มวัยเพศเมีย ดักแด้สีน้ าตาลออกเป็นตัวเต็มวัย ภายใต้ข้อตกลง

สีขาวออกเป็นตัวเต็มวัยเพศเมีย เพศผู้และตัวเต็มวัยมีแถบหลังสีขาว ท่ีมีสัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย ความร่วมมือ
  = ๑.๕๘: ๑ ขยายเพ่ิมปริมาณถึงรุ่นท่ี ๑๕ ได้ดักแด้ ทางวิชาการ
จ านวน ๑๐,๓๗๐ ตัว สัดส่วนเพศผู้: เพศเมีย = ๒.๕: ๑ อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบคุณภาพการผสมพันธ์ุเทียบกับสายพันธ์ุเดิม 
และขยายปริมาณเพ่ือสนับสนุนแมลงเป็นหมันสายพันธ์ุ GSS
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 ส าหรับควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีต่อไป
๒. ได้รับการสนับสนุนเคร่ืองแยกดักแด้ด้วยสีจาก IAEA ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ THA5052 อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพแมลง
หลังจากดักแด้ผ่านกระบวนการแยกสีด้วยเคร่ือง
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  (ไม่มี)

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

11. จัดการศัตรูไม้ผล 1. ผลิตและปล่อยแมลงวันผลไม้ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.0800 2.0800 1. งบประมาณในการ กรมส่งเสริม
๑. ผลิตและปล่อยแมลงวันผลไม้ เป็นหมัน จ านวน 120 ล้านตัว 1. ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันได้ ๑๒๐ ล้านตัว และปล่อยเพ่ือควบคุม ด าเนินงานค่อนข้างมีจ ากัด การเกษตร 
เป็นหมันควบคุมแมลงวันผลไม้ ๒. ทราบสถานการณ์แมลงวัน แมลงวันผลไม้ในธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีด าเนินการควบคุมประชากรแมลงวัน ไม่สามารถผลิตและปล่อย ด าเนินการ
ในพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ี ผลไม้ (F/T/D) ในพ้ืนท่ีด าเนิน ผลไม้ ณ ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี  แมลงวันผลไม้เป็นหมันได้ ร่วมกับสทน. 
๑๖,๒๐๐ ไร่ ภายใต้โครงการ โครงการ ๒๐ จังหวัด ครอบคลุม ๑๖,๒๐๐ ไร่ ตลอดท้ังปี และไม่ ภายใต้ข้อตกลง
ส่งเสริมการอารักขาพืช พ้ืนท่ี ๑๓,๐๐๐ ไร่ ๒. ด าเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีด้วยวิธีผสมผสาน          ครอบคลุมพ้ืนท่ี ความร่วมมือ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Intregrated Pest Managemant) ๒. กิจกรรมโครงการ ทางวิชาการ
สินค้าเกษตร (โครงการปกติ 3. ส ารวจติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตามวิธีมาตรฐานสากล  ทางวิชาการมาเป็นแบบ
ของหน่วยงานซ่ึงเก่ียวข้อง โครงการย่อยขาดการ
กับการด าเนินโครงการ บูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ)
2. การส ารวจติดตามสถานการณ์
แมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล: 
สนับสนุนงบประมาณด าเนิน
โครงการรณรงค์ควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ และการส ารวจติดตาม
สถานการณ์แมลงวันผลไม้ตาม แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
มาตรฐานสากล ครอบคลุมพ้ืนท่ี   งบประมาณแผ่นดิน
๑๓,๐๐๐ ไร่  นอกงบประมาณแผ่นดิน
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12. โครงการวัดรังสีท่ีเลนส์ตา งานบริการใหม่ของ สทน. ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
ส าหรับบุคลากรด้าน 1 รายการ สามารถเปิดให้บริการได้ต้ังแต่ มีค. 2562
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

 (ใช้งบประมาณจากงานบริการปกติของ สทน.)
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

13. โครงการการพัฒนา ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
โปรแกรมวางแผนการรักษา โครงการ : ร้อยละ 100 1. การพัฒนาส่วนประสานกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก (GUI) และการพัฒนา
ด้วยอนุภาคโปรตอน ส่วนแสดงผลให้สอดคล้องกับ TPS ท่ีใช้งานจริงในทางคลินิกด าเนินการ
เพ่ือการศึกษาวิจัย จ้างเขียน graphical user interface (GUI) ส าหรับโปรแกรมวาง

แผนการรักษาด้วยรังสี รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 4
2. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการค านวณ 
(ความเร็วและทรัพยากรการค านวณ) ของชุดโปรแกรมวางแผนการรักษา
ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
3. การศึกษาผลของ stopping power ratio (SPR) database 
ต่อความถูกต้องของ dose distribution
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

14. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ ร้อยละความส าร็จตามกิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       4.0000       3.2179 สทน.
โดยการใช้แมลงท่ีเป็นหมันด้วยรังสี ภายใต้ความร่วมมือ : 1. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคการใช้แมลงเป็นหมันในไม้ผล

ร้อยละ 100 เศรษฐกิจ จ.  ปทุมธานี (ต่อเน่ือง)
 - อบรมเกษตรกร อ.หนองเสือ 
 - ลดประชากรแมลงในพ้ืนท่ี 
 - ปล่อยแมลงวันผลไม้ท่ีเป็นหมัน 
 - ติดตามการเปล่ียนแปลงประชากรแมลงในพ้ืนท่ี
 - ประเมินความเสียหายไม้ผล 
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค การใช้แมลงเป็นหมันในไม้

ผลเศรษฐกิจ  ต าบล ดงละคร จ.นครนายก 
 - ส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี ควบคุมแมลงวันผลไม้ 
 - อบรมเกษตรกร 
 - วางกับดักลดประชากรแมลง 
 - ติดตามการเปล่ียนแปลงประชากรแมลงในพ้ืนท่ี 
 - สร้างแนวร้ัวป้องกันแมลง
 - ก าจัดแหล่งขยายพันธ์ุของแมลง 
 - ปล่อยแมลงวันผลไม้หมัน                  
 - ประเมินความเสียหายไม้ผล  
2. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค การใช้แมลงเป็นหมันในไม้
ผลเศรษฐกิจ จ.  จันทบุรี
 - ส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีควบคุมแมลงวันผลไม้ 
 - วางแผนควบคุมแมลงวันผลไม้ 
 - วางระบบตรวจสอบประชากรแมลง 
 - สร้างแนวร้ัวป้องกันแมลง 
 - วางกับดักลดประชากรแมลง 
 - ปล่อยแมลงวันผลไม้ท่ีเป็นหมัน 
 - ประเมินความเสียหายของผลไม้
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15. โครงการวิจัยและพัฒนา ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       0.9904       0.9079 สทน.
แมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera โครงการ : ร้อยละ 100 ๑. ศึกษาผลของรังสีต่อแมลงวันผลไม้สายพันธ์ุท่ีแยกเพศได้ในระยะดักแด้
doralis Hendel แถบหลังสีขาว ๒. ศึกษาแข็งแรงและความสามารถในการแข่งขันผสมพันธ์ุของแมลงวัน
ท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรม ผลไม้สายพันธ์ุท่ีแยกเพศในระยะดักแด้   
ในระยะดักแด้ (Development ๓. ศึกษาประสิทธิภาพของการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้โดยปล่อย
of Genetic sexing Strains เฉพาะแมลงท่ีเป็นหมันเพศผู้ในกรงภาคสนาม   
of White thoraxed ๔. พัฒนาระบบการเพาะเล้ียงแมลงวัน ผลไม้สายพันธ์ุท่ีแยกเพศได้ใน
Bactroceradorsalis Hendel) ระยะดักแด้

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

16. โครงการจัดต้ังเคร่ืองปฏิกรณ์ ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10.3000 9.6364 คณะกรรมการตรวจ สทน.
นิวเคลียร์วิจัยเคร่ืองใหม่ โครงการ : ร้อยละ 100 Siting : ความก้าวหน้าร้อยละ 97.23 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 2.08 งานจ้างฯ จาก 5 ท่าน

(แผน 99.31) ความก้าวหน้า ณ เดือน ม.ค. 63 เหลือเพียง 4 ท่าน ซ่ึงท า
ให้

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ คณะกรรมการตรวจ
งบประมาณแผ่นดิน งานจ้างฯ มีภาระงานท่ี
นอกงบประมาณแผ่นดิน เพ่ิมมากข้ึน

17. การพัฒนานวัตกรรมด้าน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 สทน.
การออกแบบวัสดุข้ันสูงส าหรับ มีการปรับแผนงานเพ่ือการขนย้ายเคร่ืองโทคาแมคจากประเทศจีน
เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

18. การพัฒนาโลหะผสมนาโน ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.2500 0.2499 สทน.
ทังสเตนท่ีมีความเสถียรท่ี โครงการ : ร้อยละ 100 ๑. วิเคราะห์ชนิดและโครงผลึกของออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนให้แล้วเสร็จ
อุณหภูมิสูง เพ่ือใช้ในเคร่ือง ๒. วิเคราะห์หาเลขออกซิเดชันและโครงสร้างทางเคมีท่ีเป็นไปได้
ปฏิกรณ์ฟิวชัน ของออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนให้แล้วเสร็จ
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๓. วิเคราะห์และถ่ายภาพ morphology ของออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน

ให้แล้วเสร็จ

๔. สรุปผลการทดลอง เขียนรายงานและบทความส าหรับตีพิมพ์ 
จากการศึกษาผลของรังสีผสมนิวตรอน/แกมมาต่อการกัดกร่อน
ของโลหะผสมอะลูมิเนียมท่ีใช้ในเคร่ืองปฏิกรณ์วิจัย TRR-1/M1 
ท่ี neutron fluence 1.7 - 29 × 1018n/cm2และ รังสีแกมมา 
218 - 1105 kGy โดยใช้เทคนิค XRFFTIR XRD XPS SEM-EDS 
และ confocal microscope 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

19. โครงการบูรณาการ ร้อยละความส าร็จตามแผน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       1.1798       0.9698 สทน.
การตรวจวัดรังสีนิวตรอน ของโครงการ : ร้อยละ 100 1. ออกแบบกลักส าหรับบรรจุแผ่นวัดรังสีCR-39 
และประเมินความปลอดภัย 2. จ้างท ากลักส าหรับบรรจุแผ่น วัดรังสีCR-39
ทางรังสี 3. ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ และประเมินความถูกต้อง 

ของแผ่นวัดรังสี CR-39ตามมาตรฐาน การทดสอบ ISO21909 
4. ศึกษาเปรียบเทียบ และพัฒนาเทคนิคการให้บริการประเมินการ
ได้รับรังสีนิวตรอนประจ าตัวบุคคลโดยใช้แผ่นวัดรังสีCR-39
5. วิเคราะห์สรุปผลและจัดท ารายงาน 
(รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์)
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20. โครงการการใช้เทคโนโลยี SME จ านวน 55 รายได้เข้า ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       1.6415       1.6415 สทน.
นิวเคลียร์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นสินค้า ร่วมทดลองการฉายรังสี มีผู้เข้าร่วมทดลองการฉายรังสีจ านวน 55 ราย ส่วนใหญ่เป็น
ท่ีมีนวัตกรรมด้านรังสี ประเภทอาหาร

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

21. โครงการ Cyclotron ร้อยละความส าร็จตามแผน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๑๖๖.๗๕๔๔     54.0100 การก่อสร้างส่วนสนับสนุน สทน.
(๓๐ MeV) ของโครงการ : ร้อยละ 100 ผลงาน/แผนงาน ร้อยละ 40.74/80.40 ความก้าวหน้าปัจจุบัน และก าบังรังสีล่าช้ากว่า

ส่วนเคร่ืองอยู่ในข้ันตอนการตรวจสอบสมรรถนะเคร่ืองท่ีโรงงานผู้ผลิต แผนงานต้องมีการติดตาม
เม่ือแล้วเสร็จจะส่งเคร่ืองฯ มายังสถานท่ีติดต้ังส่วนสนับสนุนและก าบังรังสี และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนก าบังรังสี
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

22. โครงการวิจัยและพัฒนา ร้อยละความส าร็จตามแผน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ๒๐.๔๙๑๖ ๑๘.๔๙๑๖ สทน.
เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ ของโครงการ : ร้อยละ 100 โครงการ Solution based  ปี 2562 13 โครงการ ปะกอบด้วย
ในสาขาต่างๆ (SHINE) 1. การยกระดับความสามารถในการวิจัยของ สทน.เพ่ือเป็นผู้น าของ

เครือข่ายอาเซียนเพ่ืองานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ (ระยะท่ี 2 )
๒. การปรับปรุงสายพันธ์ุเห็ดภูฏานด้วยรังสีเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการ   
3. การปรับปรุงพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 ด้วยรังสีแกมมาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทาง
โภชนาการ บรรเทาภาวะการขาดธาตุอาหารส าคัญในประชากรไทย
4. โครงการระบุแหลางท่ีมาของข้าว
5. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
6. การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการจัดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานเคร่ืองไซโครตรอน
30 Mev ส าหรับผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีและบริการวิจัย 
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 : Strengthening Capacities for a Multipurpose

 Radiation Technology in Material Applications
7. โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลไอโซโทปในน้ าบาดาล
ของประเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลอย่างย่ังยืน 
8.การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรในน้ าผลไม้ และอาหาร
9. การฉายรังสีแกมมาและล าอิเล็คตรอนเพ่ือยับย้ังการงอกและยืดอายุ
การเก็บรักษาเหง้าสมุนไพรสดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
10. Geographical origin of Thai Hom Mali Rice using ICP - MS 
and IRMS ภายใต้โครงการ RAS 
5081 : Enhancing FoodSafety and Supporting Regional 
Authentication of Foodstuffs Through Implementation 
of Nuclear
11. การจัดท าฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพ่ือการศึกษาวัฎจักรของน้ า
ในประเทศไทย ระยะท่ี 3
12. การศึกษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในอดีตภายใต้โครงการ 
FNCA Climate Change โดยความร่วมมือระหโดยท่ีส าเร็จตามแผน  
จ านวน 6 โครงการ และด าเนินโครงการต่อเน่ืองในปี 2563 
จ านวน 7 โครงการ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

23. โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     45.0000     41.6255 สทน.
ปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสี ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
แกมมาพลังงานสูง รังสีเอกซ์  
รังสีนิวตรอน รังสีบีตา และเคร่ือง
ส ารวจความเปรอะเป้ือนทางรังสี
๑. ออกแบบและควบคุมงาน แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ก่อสร้างอาคาร งบประมาณแผ่นดิน
๒. ก่อสร้างอาคาร นอกงบประมาณแผ่นดิน
24. โครงการปรับปรุงเคร่ืองจักรกล ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9.3220 9.1829 สทน.
เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีข้ันสูง โครงการ : ร้อยละ 100 ด าเนินการติดต้ังเรียบร้อยแล้ว  100%

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

25. โครงการสร้างเคร่ืองก าเนิด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 0 0 ข้ันตอนในการเสนอ ผู้รับผิดชอบ : 
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๑. หนังสือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ด่วนท่ีสุด เอกสารโครงการสร้าง ดร.ประพงษ์ 
๓ GeV และห้องปฏิบัติการ ท่ี วท ๖๑๐๐/๖๖๑๘ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เร่ือง ขอความ เคร่ืองก าเนิดแสงซิน คล้ายสุบรรณ์ 

เห็นชอบโครงการสร้างเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับ โครตรอนระดับพลังงาน (ผู้จัดการ
พลังงาน ๓ GeV และห้องปฏิบัติการ เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ ๓ GeV และห้อง โครงการ)
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา ปฏิบัติการให้สภา / นางสาวมาลี 
๒. คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๒ พัฒนาการเศรษฐกิจและ อัตตาภิบาล 
อนุมัติในหลักการการย่ืนค าของบประมาณรายการผูกข้ามปีงบประมาณ สังคมแห่งชาติ (สศช.) (ผู้จัดการและ
ท่ีมีวงเงิน ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา ๒๖ แห่ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประสานงาน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการฯ ใช้เวลา โครงการ) 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนรวม ๒ โครงการ  ค่อนข้างมาก ประมาณ หน่วยงาน : 
 ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ๑ ปี เน่ืองจากการ สถาบันวิจัยแสง
ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : พิจารณาโครงการ ซินโครตรอน 
เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ ของ สศช. น้ัน มีความ (องค์การมหาชน)
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (๒) โครงการสร้างเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูล เบอร์โทร :

ระดับพลังงาน ๓ GeV และห้องปฏิบัติการ ของสถาบัน โครงการโดยละเอียด ๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ 
วิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เติมเต็มในทุกมิติ เพ่ือให้ ต่อ ๑๕๑๒/
เทคโนโลยีเสนอส านักงบประมาณพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป และให้รับ โครงการเกิดประโยชน์ ๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ 
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนา สูงสุดต่อประเทศ ต่อ ๑๒๔๕
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการนโยบาย สถาบันฯ และ สศช. อีเมล์ :  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย จึงมีการหารือและจัดส่ง pklysubun
(อ้างถึง) ท้ังน้ี ส านักงบประมาณมีความเห็นในเร่ืองดังกล่าวโดยเห็นสมควร ข้อมูล รวมท้ังตอบค าถาม  @slri.or.th / 
ให้หน่วยงานน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  น าเสนอข้อมูลให้ สศช. malee
สังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการตามข้ันตอน ก่อนน า พิจารณาต่อเน่ือง  @slri.or.th
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓. หนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ท่ี ทส ๑๐๐๘.๓/๑๐๑๒ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เร่ือง 
ตอบข้อหารือ กรณีโครงการสร้างเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน ๓ GeV และห้องปฏิบัติการ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องคฺการมหาชน) โดยมีการพิจารณาว่า โครงการดังกล่าวไม่เข้าข่าย
ประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

26. โครงการ IAEA E35010 ได้รับสนับสนุนจาก IAEA ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.2000 0.2000 ผู้รับผิดชอบ : 
Application of Biologival 1. เข้าร่วมงานวิจัย Biodosimtry ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ผศ.ดร.วันวิสา 
Dosimetry 2. อยู่ระหว่างการพัฒนาตรวจตัวตรวจวัด สุดประเสริฐ

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ หน่วยงาน : 
งบประมาณแผ่นดิน ภาควิชารังสี
นอกงบประมาณแผ่นดิน ประยุกต์และ

ไอโซโทป (มก)
เบอร์โทร : 
02 562 5444

27. โครงการกระบวนการฉายรังสี ส าเร็จ  40 ของโครงการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  0.1000 0.1000 ผู้รับผิดชอบ : 
เพ่ือพัฒนาด้านการเกษตร ท าการปรับปรุงพันธ์พืชเช่น สับปะรดสี และอ่ืน ๆ โดยการฉายรังสี ดร.คทารัตน์ 

แกมม่าและ อิเล็คตรอน ชูศรีเอ่ียม
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสี
ประยุกต์และ

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ไอโซโทป (มก)
งบประมาณแผ่นดิน เบอร์โทร : 
นอกงบประมาณแผ่นดิน 02 562 5444

28. โครงการพัฒนานวัตกรรม ส าเร็จ  40 ของโครงการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0.5500 0.5500 ผู้รับผิดชอบ : 
ผลิตภัณฑ์ฟลาโวนอยด์เพ่ือลดพิษ  - ศึกษาผล antioxidant  ดร.ไพบูลย์  
ทางรังสี  - ศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์ของสารสกัด    เรืองพัฒนพงศื

หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสี
ประยุกต์และ

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ไอโซโทป (มก)
งบประมาณแผ่นดิน เบอร์โทร : 
นอกงบประมาณแผ่นดิน 02 562 5444
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก โรงพยาบาล
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้าน *ไม่ได้เสนอของบประมาณ ไม่ได้รับ งบจากส านักงาน ราชวิถี
การแพทย์ในการให้บริการรักษา ปรมาณูเพ่ือสันติ
โรคไทรอยด์เป็นพิษด้วย I-131 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ในถ่ินห่างไกล งบประมาณแผ่นดิน

นอกงบประมาณแผ่นดิน
30. โครงการพัฒนาเคร่ืองฉีดสาร ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก โรงพยาบาล
เภสัชรังสีอัจฉริยะเพ่ือก ากับดูแล *ไม่ได้เสนอของบประมาณ ไม่ได้รับ งบจากส านักงาน ราชวิถี
ความปลอดภัยทางรังสี ปรมาณูเพ่ือสันติ
แบบครบวงจร (การแพทย์) แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

รวมท้ังส้ิน = 30 โครงการ 279.4597 158.7601 
ได้รับจัดสรร = 22 โครงการ
เบิกจ่ายจริง = 21 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.2    : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด            :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
                       2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

1. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับ แนวทางการด าเนินงาน : 1.6150 1.5489 ปส.
ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับพลังงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์

นิวเคลียร์และความปลอดภัย 1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
ในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร 
นิวเคลียร์มีความรู้ความเข้าใจ “ส่ือมวลชนสัมพันธ์ รุ่นท่ี 45”
มากข้ึน 3. ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือมัลติมีเดีย และส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

2. โครงการสร้างความตระหนัก ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ี แนวทางการด าเนินงาน : 1.7850 1.7188 ปส. 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ 1. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
นิวเคลียร์ เข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัย เช่น นิทรรศการสัญจร และนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

ในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 2. จัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์ 
นิวเคลียร์

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. โครงการสร้างความสัมพันธ์ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.4045 2.1615 สทน.
ในชุมชน ตามแผนครบถ้วน 1. โครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือวิทยุ

2. โครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์
3. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562
4. โครงการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
อ.องครักษ์  
5. โครงการสร้างโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับนักเรียนในพ้ืนท่ี 
อ.องครักษ์
6. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ 
และประชาชนในพ้ืนท่ี อ.องครักษ์เก่ียวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์
7. กิจกรรมร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนท่ี 
8. โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน
9. โครงการ การแข่งขันฟุตบอล สทน.คัพ คร้ังท่ี ๕
10. โครงการ การแข่งขันกีฬาเปตอง สทน.คัพ คร้ังท่ี ๒
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

4. โครงการสร้างความตระหนักรู้ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.5600 1.5866 สทน.
ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ส าหรับ 25,000 คน 1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ปี 2562มีผู้ร่วมกิจกรรม 25,000 
เยาวชนและภาคประชาชน 2. กิจกรรมเสวนาความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3 คร้ังมีผู้ร่วมกิจกรรม 

700 คน
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
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ปัญหาอุปสรรค
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน / แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. โครงการเผยแพร่และ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.6000 1.5866 สทน.
สร้างความรู้ความเข้าในการ มากกว่า 2,000 คน 1. ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติผู้ร่วมกิจกรรม 2,300 คน
ใช้ประโยชน์ทางด้านนิวเคลียร์ 2. คาราวานวิทยาศาสตร์จ านวน 2 คร้ังผู้ร่วมกิจกรรม 1,000 คน

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน

6. โครงการ ส่ือสารสารสนเทศ ร้อยละความส าร็จตามแผนของ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       1.2000       1.2000 สทน.
ผลิต Infographic เผยแพร่ผ่าน โครงการ : ร้อยละ 100 โครงการจัดประกวดหนังส้ันเก่ียวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
ส่ือสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสาร ด าเนินการแล้วเสร็จและลงในช่องทาง YouTube
เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
(สปอตโฆษณา รายการสนทนา แหล่งท่ีมาของงบประมาณ
บทความตัวอักษรว่ิง สารคดี งบประมาณแผ่นดิน
แบนเนอร์สกู๊ปข่าว เป็นต้น) นอกงบประมาณแผ่นดิน
7. โครงการ Nuclear Camp ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 เน่ืองจากมีการปรับแผนการ ผู้รับผิดชอบ :

1. ไม่ได้จัดท าโครงการในปี 2562 เปิดเรียนของนิสิต ท าให้เกิด ดร.ชนิศ พรน าภา
ปัญหาในการจัดสรรเวลา หน่วยงาน :
และงบ ท าให้ต้องเล่ือน ภาควิชารังสี
โครงการปี 2562 โดยคาด ประยุกต์และ
ว่าจะเร่ิมโครงการต่อไปได้ ไอโซโทป (มก.)
ในปี 2563 เบอร์โทร :

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 02 562 5444
งบประมาณแผ่นดิน อีเมล์ : 
นอกงบประมาณแผ่นดิน (งบรายได้) fscipbr

 @ku.ac.th
รวมท้ังส้ิน = 7 โครงการ 11.1645   9.8025     
ได้รับจัดสรร = 6 โครงการ
เบิกจ่ายจริง = 6 โครงการ
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย  : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัด  : จำนวนเร่ืองท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินการตามพันธกรณี
และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว ่ า งประเทศด ้ าน
นิวเคลียร ์และรังส ีของ
ประเทศไทย 

ตัวชี้วัดโครงการ 
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและ
รักษาความร่วมมือระหว่างประเทศดา้น
นิวเคลียร์และรังสี 

 
ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 90 
2. ร้อยละ 90 

 
ผลที่ได้ 

1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. มีการดำเนินการตามพันธกรณีระหวา่งประเทศด้าน

นิวเคลียร์และรังสี 
2. มีการพัฒนาความร่วมมอืเชิงวิชาการระหว่างประเทศไทย

กับ IAEA 
3. มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาบทบาทของเครือข่าย 

ASEANTOM 
4. มีการพัฒนาความร่วมมอืกับเครือข่ายและหนว่ยงาน

ระหว่างประเทศ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.3421 0.7344 มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ภายในเดือน
กันยายน 2563 เนื่องจาก
ยังม ีข ้อข ัดข ้องด้านการ
เดินทางระหว่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางเบญญา  
ราชภัณฑารักษ ์
หน่วยงาน : กยผ. ปส. 
เบอร์โทร : 4207 
อีเมล์ :   
benya.r@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

2 .  โ คร งก า ร เสริ มสร้ า ง
เครือข่ายและสร้างความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
ประเทศของหน่วยงาน
ต่างๆ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนความร่วมมือระหว่างประเทศที่

มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน 9 กิจกรรม 
 
ผลที่ได้ 

จำนวน ๘ กจิกรรม 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การประชุมเชงิปฏิบติัการ Research Reactor 

Decommissioning Workshop วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สทน. 
2. การประชุม The 2nd Meeting of the Joint Russia - 

Thai Working Group on Cooperation in the Use of 
Nuclear วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สทน. 

3. การประชุม 2019 TINT JAEA Steering Committee 
วันที่ 24 - 25 พฤศจกิายน 2562 ณ สทน. บางเขน 

๔. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร KAERI-TINT Joint Workshop 
on Technical Requirements in the Bidding Process 
for a New Research Reactor ระหวา่งวันที ่19-21 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สทน. 

๕.  การประชุมติดตามผลการประชุมการประชุม The 2nd 
Meeting of the Joint Russia - Thai Working Group 
on Cooperation in the Use of Nuclear  วันที่ 17 
มีนาคม 2563 สทน.บางเขน 

6. โครงการความร่วมมือเพือ่การเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรม
อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการ     
การพัฒนาเครือข่ายวิจยัในอาเซียนเพือ่ปรับปรุงสมบัติของ
ขยะพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลด้วยกระบวนการทางรังสี) 
ปรับแผนการดำเนินงาน โดยการประชมุหารือกับเครือข่าย
ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ และจัดการประชุมหารือกับ
เครือข่ายในประเทศ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563            
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส ์

๗. โครงการความร่วมมือเพือ่การเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรม
อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการ     
การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยดา้นความ
ปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมภิาคอาเซียน (ระยะที่ 
1)) ปรับแผนการดำเนินงาน โดยการประชุมหารือกบั
เครือข่ายต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ และจัดการ
ประชุมหารือกบัเครือข่ายในประเทศ ขึน้ในวันที่ 2 
กันยายน 2563 ณ หอ้งประชุม สทน.  

3.8000 0.5900 เนื่ องจากมีสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัส (Covid 19) 
ระบาดเพิ่มมากขึ้นในบาง
ประเทศ และบางประเทศ
สถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังไม่
คงที่ จึงทำให้แผนการจัด
ประชุมบางแผนไม่สามารถ
ดำเน ินการตามแผนจัด
กิจกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และบางแผน
กิจกรรมได้ปรับแผนการ
ดำเน ินงานเป็นรูปแบบ
ออนไลน ์  เพื่ อ ให้ มี การ
ปฏิบัติงาน หรือการสร้าง
ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ  ด้ า น
วิทยาศาสตร ์  เทคโนโลยี  
และนว ัตกรรม ระหว่าง
ประเทศตามกำหนด 

ผู้รับผิดชอบ :   
น.ส. โสรดา ชนินทรยุทธวงศ์ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9889 ต่อ 5915 
อีเมล : 
sorada@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

8. การฝกึอบรม Reginal training course on "The 
production and quality control of Gallium -68 
radiopharmaceuticals” ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 
2563 เล่ือนการจัดฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส (Covid-19) โดยการฝกึอบรมจัดขึ้นระหวา่ง
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ซ่ึงเป็นการจัดแบบออนไลน ์ 

๙. การประชุมหารือเพื่อพจิารณาร่างข้อตกลง 123 
Agreement ร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมรกิา วันพุธที ่              
30 กันยายน 2563 โดยจัดการประชมุรูปแบบออนไลน์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

3. การเตรียมการเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี
พ ล า ส ม า แ ล ะ ฟิ ว ชั่ น 
สำหรับการประยุกต์ใช้ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน 

 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน 20 คน 
 
ผลที่ได้ 

จำนวน 18 คน 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. มีการส่งนักวิจัยไปสถาบัน NIFS ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา 

Langmuir Probe มาใช้กับเครื่อง โทคาแมค จำนวน ๕ คน ในไตรมาส 3  
๒. จำนวนการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงในความ

ร่วมมือ โดยวัดจำนวนบุคลากร ของ สทน. และเครือข่าย 
CPaD ไปร่วมว ิจ ัยที ่หน่วยงานต่างประเทศ (อ ื ่น ๆ ที่
นอกเหนือสถาบัน NIFS) อีกจำนวน 6 คน  

๓. การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ (ร่วมโครงการวิจัย) 
จำนวน ๗ คน 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

2.0000 1.1100 การแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับ ต่างประเทศ ถูกเล่ือน/
ระงับไปเพราะการระบาด
ของไวรัส (Covid 19) 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายสมศักดิ์ แดงติ๊บ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

รวมทั้งสิ้น   7.1421 2.4344   
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย  : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัด  : จำนวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการความร่วมมือกับ 
IAEA : TC cycle 2018 -
2019 Strengtening 
Capacities for 
Multipurpose 
Radiation 
Technologies in 
Material Applications 
(THA1011) 18    
50,000 US$ = 
1,628,134.16 ฿     
ณ วันที่ 19 มีนาคม 
2563 

ตัวชี้วดัโครงการ 
Micro ion beam for 

imaging/mapping and highly 
localized and controlled processing 
of biological and gemological 
samples 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถานะ : ปิดโครงการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0 0  ผู้รับผิดชอบ : 
รศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ 
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 
อีเมล : 
fsciwasu@ku.ac.th 
 

รวมทั้งสิ้น   0 0   
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 
เป้าหมาย  : การกำกับดูแลที่มีความปลอดภยั ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสำเร็จในการกำกับดูความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมัน่คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) ตามแนวทางของ IAEA 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ประจำภูมภิาค 

 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
 

ผลที่ได้ 
ร้อยละ 84.01 

 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูใน

ส่วนภูมิภาคเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
3. มีการดำเนินการเฝ้าระวังภยัทางรังสีในสิ่งแวดล้อม และการ

เตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีในส่วนภูมิภาค 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจดา้นนิวเคลียร์และรังสีให้กับประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา ในส่วนภูมิภาค 
5. หน่วยงานเป้าหมายและประชาชน ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ

ภูมิภาค ประจักษ์ในบทบาทของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.6800 1.5536 เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของไวรัส 
COVID-19 จึงต้อง
เล่ือนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำ
กว่าแผนที่กำหนดไว้ 
และมีการดำเนินงานช้า
กว่าเปา้หมายที่กำหนด
ไว้ 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสิริวรรณ เรืองรอง 
หน่วยงาน : ศปส. ปส. 
เบอร์โทร : 4213 
อีเมล์ :  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

2. โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนด้าน
นิวเคลียร์และรังสีไปสู่
การปฏิบัต ิ

 

ตัวชี้วัดโครงการ 
จำนวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่

ส อ ดคล ้ อ งก ั น น โ ยบ ายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 
 
 
ค่าเป้าหมาย  
จำนวน 50 แผนงาน/โครงการ 
 
ผลที่ได้ 
จำนวน 114 แผนงาน/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. บุคลากรของ ปส. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ  

OAP Foresight 
2. การติดตามและประเมินผล ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่

กำหนดไว้ และการจัดทำตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ 
3. ข้อเสนอแนะและคำชี ้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.8000 0.2549 เ น ื ่ อ ง จ า ก เ ก ิ ด ก า ร
ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว รั ส 
COVID-19 จ ึ ง ต ้ อ ง
เล ื ่อนการจัดกิจกรรม
ต ่ า ง ๆ  ท ำ ใ ห ้ ม ี ก า ร
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำ
กว่าแผนที่กำหนดไว้  
และมีการดำเนินงานช้า
กว่าเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 4107 – 9 
อีเมล์ : 
policyplanning.oap@gmail
.com 

3. โครงการการพัฒนาการ
กำกับดแูลการใช้
ประโยชน์รังสีทาง
การแพทย ์

ตัวชี้วดัโครงการ 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน  

 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 
 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 90 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที ่ให้กับ

ผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย จำนวน 1 ระบบ (ระยะ
สัญญา 210 วัน) 

2. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องกำเนิดรังสีและแผนการ
รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (National Quatro Audit) จำนวน 1 ชุด 
(ระยะสัญญา 180 วัน) 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

5.6835 1.0000   ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร.กาหลง อุ่ยยะเสถียร 
หน่วยงาน : กอญ.ปส. 
เบอร์โทร : 1508 
อีเมล์ :  
kalong.o@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

  

4. โครงการจัดทำแนว
ทางการปฏิบัติทาง
ปกครองของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของงานวิจยั

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการบังคับใช้
มาตรการบังคับทางปกครองของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตพิลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 
 - 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เนื่องจาก ได้มีการปรับลดงบประมาณ ตามบันทึก กนผ.  
ด่วนที ่ส ุด ที ่  อว 0505/446 ลว 15 เม.ย. 2563 ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีการดำเนินการใดๆ ในโครงการ
เพิ่มเติม 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.5000 0   ผู้รับผิดชอบ  :  
นายอนิรุทธ ์ ทรงจักรแก้ว 
หน่วยงาน : กกม.ปส. 
เบอร์โทร : 3401 
อีเมล์ : 
aniruth.s@oap.go.th  

5.  โครงการขับเคลื่อนงาน
การไม่แพร่ขยายอาวธุที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง 

ตัวชี้วดัโครงการ 
เชิงปริมาณ :  จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1 กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ :  1 ข้อตัดสินใจทางนโยบาย
เกี่ยวกับมาตรการการไม่แพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทำลายล้างสูงในกรอบพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. ทิศทางระดับนโยบายในการรับมือต่อ

ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ 

2. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความร่วมมือด้านการไม่แพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

ผลที่ได้ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีทิศทางระดับ

นโยบายร่วมกันในการรับมือ ต่อผลกระทบ
จากความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศทมีผลกระทบต่อ
ไทย (อปรท.) ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ 24 มกราคม 2563 
เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อพันธกรณีว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์  
และกำหนดแนวปฏิบัติต่อไทยต่อสถานการณ์ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

0.0360    0.0310  การดำเนินงานและการ
เบิ กจ่ า ย งบประมาณ
บ า ง ส่ ว น ต้ อ ง ช ะ ล อ
เนื่องจากมีแนวโน้มการ
แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID - 19 

ผู้รับผิดชอบ : 
นางสาวมนทิพย์ วงศ์กุลฤด ี
หน่วยงาน : 
สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 
เบอร์โทร : 
02-142-0106 
อีเมล : 
bisa.nsc@gmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

  

6. โครงการจัดทำแนว
ทางการดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการแพร่ขยาย
อาวธุที่มีอานภุาพทำลาย
ล้างสูงของประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
เชิงปริมาณ :  

จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 กจิกรรม 
เชิงคุณภาพ : 
1. แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการ

ลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสูง ระบบเครื่องส่งและวัสดุอุปกรณ์ 
(ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) 

2. นโยบาย ข้อตัดสินใจและรายงานการ
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับ
มาตรการการไม่แพร่ขยายอาวุธที ่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง 

3. ร ่ า ง แ ผ น ผ ั ง ล ำ ด ั บ ข ั ้ น ต อ น ก า ร
ประสานงานรองร ับแนวปฏิบ ัต ิ เชิ ง
นโยบาย 

 
ค่าเป้าหมาย 
1. มีนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือข้อตัดสินใจ

ร ่วมระหว ่างส ่วนราชการ เพ ื ่อให้
หน ่วยงานภาคร ัฐเอกชน และภาค
ประชาชนนำไปใช้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง 

2. บทบาทและการยอมรับในด้านความ
มั ่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง
ประเทศ 

3. คว า ม ค ื บ ห น ้ า เ พ ื ่ อ ร า ย ง า นกา ร
ดำเนินการเกี่ยวกับมติหรือพันธกรณีที่
ไทยเข้าร่วม 

 
ผลที่ได้ 

ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่ขยายอาวุธไปในทิศทาง

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อดำเนินการตาม

พันธรกรณีความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาการนำแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย
เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และ
ทางบก) ไปปฏิบัติ 

2. การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความเห็นในการ
จัดทำแผนผังลำดับขั ้นตอนการประสานงาน (Workflow) 
รองรับแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่ง
อาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระบบเครื ่องส่ง และวัสดุ
อุปกรณ์ (ทางทะเล) เมื ่อวันที ่ 21 กันยายน 2563 เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของร่าง Workflow (ทางทะเล)           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1408 0.1160 การดำเนินงานและการ
เบิ กจ่ า ย งบประมาณ
บ า ง ส่ ว น ต้ อ ง ช ะ ล อ
เนื่องจากมีแนวโน้มการ
แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID - 19 

ผู้รับผิดชอบ  : 
นางสาวมนทิพย์ วงศ์กุลฤด ี
หน่วยงาน : 
สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 
เบอร์โทร : 
02-142-0106 
อีเมล : 
bisa.nsc@gmail.com 



 

121                                                                                                                                                                                           กลยุทธ์ที่ 2.1 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

  

เดียวกัน มีท่าทีทางนโยบายต่อประเด็น
การแพร ่ขยายท ี ่ท ันต ่อสถานการณ์มี
รายงานสถานการณ์ แนวคิด แนวปฏิบัติ 
กติกา/กฎหมาย ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การแพร่ขยายอาวุธ รวมถึงการเข้าถึงการ
สนับสนุนทางเทคนิคและ/หรือเวทีหารือ
เพื่อกำหนดข้อตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อ
จัดทำนโยบาย/แนวปฏิบัติภายในประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของไทยในการ
สนับสนุนการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพลำลายล้างสูงในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

7.  โครงการพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายพลังงาน
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนพนักงานอัยการที ่ไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ 1 ทุน/ปี 
 
ค่าเป้าหมาย 

พัฒนาพนักงานอัยการให้ม ีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 
 
ผลที่ได้ 

พนักงานอัยการ (บุคลากร) มีความรู้
และเชี ่ยวชาญในกฎหมายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ส่งพนักงานอัยการไปศึกษากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์ไว้ใน
ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศ และอนุมัติให้
นางสาวณัชชา สุวรรณรัตน์ อัยการประจำกอง สำนักงานยุติการ
ดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผ่านการทดสอบเป็นผู้
ได้รับทุนต่างประเทศ ระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of 
Laws in Engergy Law with Dissertation ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย 
University of Aberdeen ประเทศ สหราชอาณาจักร มีกำหนด
เดินทางไปศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.7000 0 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ทีย่ัง
ระบาดอยู่ทัว่โลก มีผล
ทำให้การเดินทาง
หยุดชะงักและการเปิด
การศึกษาในสถาบัน
ศึกษาต่างประเทศ 
หลาย ๆ แห่งไม่มี
กำหนดแน่นอนจึงทำให้
ผู้ได้รับทุนยังไม่สามารถ
เดินทางไปศึกษาต่อได้ 

ผู้รับผิดชอบ : 
- 
หน่วยงาน : 
สถาบันพัฒนาขา้ราชการฝ่าย
อัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด 
เบอร์โทร : 
0 2515 4722 
อีเมล : 
- 

รวมทั้งสิ้น   10.0403 2.9555   
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  : การกำกับดูแลที่มีความปลอดภยั ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสำเร็จในการกำกับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมัน่คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน

ทางเทคนิคเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณี 
และสนธิสัญญา รวมทั้งการประสาน
ความ 
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

2. จำนวนแนวทางในการดำเนินการ
จัดทำแนวปฏิบัต ิ

 
ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละ 100 
2. จำนวน 1 แนวทาง (ร่าง) 

 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เนื่องจาก ได้มีการปรับลดงบประมาณ ตามบันทึก กนผ. ด่วน
ที่สุดที่ อว 0505/446 ลว 15 เม.ย. 2563 ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จึงไม่มีการดำเนินการใดๆ ในโครงการเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

10.0000 
 

0   ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 3107 
อีเมล์ : 
kittisak.c@oap.go.th 

2. โครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมฉกุเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ร้อยละความสำเร ็จของการบริหาร

จัดการและดำเนินโครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์

และรังสี 
2. การเสริมสร้างบุคลากรภายใต้ความร่วมมือต่างประเทศ เช่น  
 - จัดฝึกอบรมใน SPACS Delivery Training Course  
 - จัดประชุม Expert mission to enhance capabilities on 
radionuclide transfer for decision making during 
nuclear and radiological emergencies  

10.9000 4.2779 เนื ่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกว่าแผนที่
ก ำ ห น ด ไ ว้  แ ละ ม ี ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ช ้ า ก ว่ า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 3107 
อีเมล์ : kittisak.c@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

3. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

4. การบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กำกับดแูลความปลอดภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วดัโครงการ 
มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 50 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จัดทำคู่มือมาตรฐานด้านต่างๆ ได้แก่ 
 - คู่มือมาตรฐานการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
 - คู่มือมาตรฐานการจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสี 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.0000 0.9924 เนื ่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกว่าแผนที่
ก ำ ห น ด ไ ว้  แ ละ ม ี ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ช ้ า ก ว่ า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ 
นางชัธภฤดา อัศวภูไชย 
หน่วยงาน : กตส.,กอญ,ปส. 
เบอร์โทร : 1513 
อีเมล์ : 
soratos.t@oap.go.th 
chadtaparuda.u@oap.go.t
h 

4. โครงการการเตรียมความ
พร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 
โดยการทำแบบทดสอบก่อนและหลักการ
ฝึกอบรม 
 
ค่าเป้าหมาย 
 ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค ว าม เข้ า ใ จ ในก า ร
ฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น 
 
ผลที่ได้ 

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการ
ฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มีคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีน ิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ที่ 89/2563 เร่ือง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่การ
อบรมต้องเลือ่นออกไปจากที่กำหนดไว้ในไตรมาส 2 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

0.1000 0 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัส (Covid 19) 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายปริวรรต  สายสนั่น 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9899 ต่อ 5๒๐๒ 
อีเมล : 
pariwat@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

5. โครงการประเมินตนเอง
ด้ า น วั ฒนธ ร รมคว าม
ปลอดภัยภายในองค์กร 

ตัวชี้วดัโครงการ 
มีความพร้อมต่อการประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA 
 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยจำนวน 1 กิจกรรม 

 
ผลที่ได้ 

จำนวน 1 กจิกรรม 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การจัดกิจกรรม Safety Knowledge Sharing ผู้บริหาร

ระดับต ้น 24 ฝ่าย ในวันที่  13 – 14 ก ุมภาพันธ์  2563 
ผู้บริหารระดับกลาง ในว ันที่  25 มีนาคม 2563 ระดับ
ปฏิบัติการ วันที่ 29-30 มิ.ย. 63 การจัดประชุมทั้งในแบบ 
Meeting แบบ Socail distancing และการประชุมออนไลน์ 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.3500 0.0500 เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัส (Covid 19) 

ผู้รับผิดชอบ :  
นายปริวรรต  สายสนั่น 
หน่วยงาน  : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9899 ต่อ 5๒๐๒ 
อีเมล : 
pariwat@tint.or.th 

6. โครงการวิเคราะห์และ
จ ัดเตร ียมสถานที่  การ
บริหารจัดการกากกัมมันตรังสี
ในอนาคต 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานการฟื้นฟู

ศูนย ์ธาตุหายากประจำปี  พ.ศ. 2563    
ร้อยละ 100 

 
ค่าเป้าหมาย 

ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100 
 

ผลที่ได้ 
มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน 

 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไม่มีการประชุมของคณะทำงานฟื้นฟูศูนย์ธาตุหายาก 

เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19 มีการจ้างดำเนินการ
ตรวจสอบสถานที่เพื่อฟื้นฟูสภาพในบางส่วน และภายหลังมี
การ เปลี่ ยนแปลงการดำ เน ินการมา เป็ นงานปรับปรุ ง
ความสามารถการป้องกันรังสีโรงเก็บกากกัมมันตรังสี สทน. 
จตุจักร 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.2500 0.2300 - ผู้รับผิดชอบ : 
นายนิคม  ประเสริฐเช่ียวชาญ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9899 ต่อ 5941 
อีเมล : 
nikom@tint.or.th 

7.  โครงการเฝ้าระวัง
กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน :  

ร้อยละ 100 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่พบค่ากัมมนตรังสีในสิ่งแวดล้อมที่

เกินมาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สทน. มีการตรวจสอบค่ากัมมันตรังสีในสภาพแวดล้อมเป็น

ประจำทุกไตรมาส พบว่า ค่าที่ตรวจได้ไม่มีการเกินกว่าที่
มาตรฐานกำหนด (ในน้ำและในอากาศ) 

 
 
 

0.1000 0.08000 - ผู้รับผิดชอบ : 
นางอัจฉรา พัฒนทรัพย ์
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9899 ต่อ 5941 
อีเมล : 
archara@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

 
ผลที่ได้ 

ไม่พบค่ากัมมนตรังสีในสิ่งแวดล้อมที่
เกินมาตรฐาน 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

8. โครงการสถานีเฝ้าระวัง
ภั ย ท า ง รั ง สี จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ ในการพัฒนา
เครือข่ายเฝ้าระวังทางรังสี
ของประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ม ี ระบบ เฝ้ า ระว ั งภ ั ยทางร ั งส ี ได้

มาตรฐานตาม IAEA และมีเครื่องวัดทาง
รังสี อ ุปกรณ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง และอาคาร
สถานที่ 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีได้มาตรฐานตาม IAEA และมี
เครือ่งวัดทางรังสี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่ 
https://www.facebook.com/oapchiangmai/ 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.0660 0.0660 งบประมาณไม่เพียงพอ ผู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ 
หน่วยงาน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เบอร์โทร : 
- 
อีเมล : 
udomrat.t@cmu.ac.th 

รวมทั้งสิ้น   22.7660 5.6963   
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย  : เพ่ิมศักยภาพและอัตรากำลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวชี้วัด  : 1. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
    2. จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติงาน 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 80 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบคุลากรของหน่วยงาน
กำกับดแูลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO : 
Radiation Safety Officer) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.5000 0.7584 เนื ่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกว่าแผนที่
ก ำ ห น ด ไ ว้  แ ละ ม ี ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ช ้ า ก ว่ า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวกมลพร ภักด ี
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1109 
อีเมล์ : 
kamolporn.p@oap.go.th 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด ้านพลังงานนิวเคลียร์
และเทคโนโลยีทางรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละของผู้สอบผ่านประกาศนียบัตร

ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

ค่าเป้าหมาย 
มีผู้สอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 
 

ผลที่ได้ 
 ร้อยละ 99.4 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ร้อยละของผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรด้านการป้องกัน

อันตรายจากรังสี ร้อยละ 99.4 จากจำนวน 12 หลักสูตร       
ผู้อบรมทั้งสิ้น 562 คน 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

4.4000 2.8200 - ผู้รับผิดชอบ : 
นางสุวิมล  เจตวัฒนะ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9889 ต่อ 5111 
อีเมล : 
suwimolj@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

3.  โครงการASEAN  Network 
on Nuclear Safety 
Research ระยะที่ 2 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ร้อยละความสำเร็จของการประเมิน 

Benchmark Problem เร่ือง
ผลกระทบจากอุบัติเหต ุ

2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใน
ฐานข้อมูล ISI 

3. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
โปรแกรมคำนวณผลกระทบจาก
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 

 
ค่าเป้าหมาย  

มีผลสำเร็จครบทุกตัวชี้วัด 
 

ผลที่ได้  
ดำเนินการได้ทุกตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ประเทศไทยได้ทำการสรุปเง่ือนไขและ scenario ที่จะใช้ใน

การประเมิน benchmark problem โดยได้ทำการประเมิน 
benchmark problem ด้วยข้อมูลจากอุตุนิยมวิทยาและ 
ข้อมูลจาก Safety Analysis Report ของโรงไฟฟ้าฟังเชง
กัง จากประเทศจีน  
เพื ่อเตรียมรายงานผลการประเมินในการประชุมASEAN 
Network on Nuclear Power Safety Research2020 

2. มีการพัฒนาโปรแกรมการคำนวณผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำข้อมูลนำเข้าใน
หลายๆรูปแบบในการประเมินผลกระทบจากรังสี  

3. ร่างผลงานเรื่อง Investigation of Meteorological Data 
Grid Resolution for Transboundary Atmospheric 
Dispersion Assessment เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานในการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  the 3 0 th European Safety and 
Reliability Conference and the 1 5 th Probabilistic 
Safety Assessment and Management Conference, 
Venice, Italy, on June 21–26, 2020 

4. ส ำ ห รั บ ก ร อ บ ง า น ข อ ง  Collaborative Project on 
Comparative Evaluation of Nuclear Energy Systems 
Options (CENESO) ใน INPRO ประเทศไทยยังคงประเมิน
สถานการณ์โรงไฟฟ้าของประเทศไทยผ่านเครื่องมือ KIND 
ET โดยมีเงือนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงของ
กลุ ่ม ASEAN NPSR ทาง สทน. ได ้ม ีการเตรียมการจัด 
Workshop on Atmospheric Dispersion Assessment 
of Radionuclide using the Basic Simulators under 
Framework of ASEAN Network on Nuclear Power 
Safety Research โดยมีแผนว่าจะจัด Workshop ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 และจะประชาสัมพันธ์ Workshop ในการ
ประชุมประจำปีที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ แต่อย่างไรก็
ตามเนื ่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การประชุม

0.1000 0.1000  ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.กนกพร  บุญศิริชัย 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
kanokpornb@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ประจำปีได้เลื่อนออกไป ซึ่งรวมไปถึงการจัด Workshop 
ของ ASEAN NPSR ที่ สทน. เป็นเจ้าภาพด้วย 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

4.  โ ค ร งก า รก า รพ ัฒนา
กำลังคนทางด้านเทคนิค
นิวตรอนเพื ่อรองรับการ
จัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์วิจัย
ใหม่และการใช้ประโยชน์
จากเครื ่องปฏิกรณ์ว ิจัย
ปัจจุบัน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. บุคลากร สทน. และของ หนว่ยงานที่

เกี่ยวขอ้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ 

2. สาขาด้านนวิตรอนที่ได้รับการพัฒนา 
 
ค่าเป้าหมาย  

- 
 

ผลที่ได้  
 - 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การจ ัดหร ือเข ้าร ่วมประช ุม/ก ิจกรรมของเคร ือข ่าย

AONSA/LNSN/Newton Fundแ ล ะ เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะ ชุ ม 
AONSA Facility Directors and Executive Committee 
ประเทศไต้หวัน (พ.ย. 2562)  

๒. สทน. ร่วมจัด ASEAN Neutron Applications Workshop 
ภายใต้ทุน ASTIF และการประชุมร่วมกบั ผู้เชี่ยวชาญจาก 
KAERI (ธ.ค. 2562) 

๓. การเข้าร่วมฝึกอบรมหรือเสนอผลงานวิชาการด้านนิวตรอน  
 ไปนำเสนอ oral presentation ด้าน Thailand Neutron 

Imaging Status ที ่งานส ัมมนา KAERI และงานประชุม
วิชาการ NeXS2019 ประเทศเกาหลีใต้ (ต.ค. 2562)  

4. การทำโครงการวิจัยด้านเทคนิคนิวตรอน ผ่านเครือข่าย 
AONSA/LNSN/Newton Fund ข้อเสนอโครงการวิจัยได้มี
การตอบรับจาก UK STFC/ISIS จำนวน 1 โครงการ (จุฬา 
เป็น หน.โครงการ โดยมี สทน.เป็นผู้ร่วมวิจัย) – ได้ทำการขอ
อนุมัติงบสนับสนุนนักวิจัย 4 คน (จุฬา 2 คน สทน. 2 คน)   
ไปทำวิจัยที่ SISI ,UK 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.5000 0.5000 การประชุมบางรายการถูก
เล่ือนไปอย่างไม่กำหนด
เนื่องมาจากสถานการณ์ 
COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.กนกพร  บุญศิริชัย 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
kanokpornb@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

5.  พัฒนา ศั กยภาพแ ละ
สมรรถนะบุคลากร ด้าน
นิวเคลียร์ของประเทศ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน 
 

ค่าเป้าหมาย  
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน 
 

ผลที่ได้  
 ร้อยละ 30 ตามแผนงาน 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นเตรียมการ

รองรับโครงการศูนย์ไซโคลตรอน โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไป
ศึกษาเครื่องมือเบื้องต้นและเตรียมการตรวจรับเครื่องที่หน้า
งาน ในต่างประเทศ ดำเนินการได้เฉพาะในไตรมาส 1 เท่านั้น 
ทำให้มีการเลื่อนแผนไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์
ของ COVID-19 จะดีขึ้น 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

0.5000 0.2400 การประชุมบางรายการถูก
เล่ือนไปอย่างไม่กำหนด
เนื่องมาจากสถานการณ์ 
COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายเอกภพ งามละเมียด 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
akkapob@tint.or.th 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
น ั ก ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน ด้านความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนผู้เข้ารว่มโครงการ พัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภยัทางรังสี (จำนวน 5 คน) 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วศ. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   
ทางรังสี (RSO) จำนวน 5 ราย ดังนี้ 
- เจ้าหน้าที ่ผู้ ผ่านการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย       
ทางรังสี (RSO) จำนวน 2 ราย 
- เจ้าหน้าที่ผู้ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   
ทางรังสี (RSO) จำนวน 3 ราย 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.0025 0.0025 - ผู้รับผิดชอบ : 
นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน 
หน่วยงาน : 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเลขานุการกรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
เบอร์โทร : 
0 2201 7072 
อีเมล : 
chompunut@dss.go.th 

7.  โครงการผลิ ตบัณฑิ ต 
มหาบัณฑิ ตและดุ ษฏี
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. มีมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีคุณภาพ 
2. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
ผลที่ได้ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- อยู่ระหวา่งดำเนินการร่างหลักสูตร 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 

0.0100 0.0100 ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทปมีจำนวนอาจารย์
น้อย ไม่ เพียงพอในการ
จัดการหลักสูตรที่จะเปิด
ใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ : 
หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์
และไอโซโทป 
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

-  นอกงบประมาณแผ ่นด ิน  ระบ ุแหล ่ งงบประมาณ 
งบประมาณเงินรายได้ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 
อีเมล: 
fscipbr@ku.ac.th 

8. การบริหารจัดการสถานี
เฝ้าระวังทางรังสีจังหวัด
สกลนคร 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
ค่าเป้าหมาย 
- 
ผลที่ได้ 
- 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการเก็บตัวอย่างแล้วส่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เครื ่องมือที ่ใช้เก็บตัวอย่างทำงานปกติ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.0066 0.0066  ผู้รับผิดชอบ : 
รศ.ดร.วิลาวรรณ ์คำหาญ 
หน่วยงาน : 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
เบอร์โทร : 
- 
อีเมล : 
- 

9. โครงการศึกษาความ
ปลอดภัยและอุบัต ิเหตุ
ด ้านพลังงานนิวเคลียร์
จังหวัดสกลนคร 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
ค่าเป้าหมาย 
- 
ผลที่ได้ 
- 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการเก็บตัวอย่างแล้วส่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เครื ่องมือที ่ใช้เก็บตัวอย่างทำงานปกติ  
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0 0  ผู้รับผิดชอบ : 
รศ.ดร.วิลาวรรณ ์คำหาญ 
หน่วยงาน : 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
เบอร์โทร : 
- 
อีเมล : 
- 

รวมทั้งสิ้น   7.0191 4.4375   
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร ์
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย  : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวชี้วัด  : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้งท่ีได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า....แห่ง 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและ
โปรแกรมทดสอบความ
ชำนาญการวัดปริมาณ
รังสีและกัมมันตรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติงาน 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 80 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจดา้นการวัด

ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 
2. ทำการรักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 
3. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอ้มบุคลากรตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

2.7000 1.3600 เนื่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกวา่แผนที่
กำหนดไว้ และมีการ
ดำเนนิงานช้ากวา่
เป้าหมายทีก่ำหนดไว ้

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. วิทิต ผึ่งกัน 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 1403,1404 
อีเมล์ : 
vithit.p@oap.go.th 

2. โครงการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดจาก
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัย ต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
รายงานการศึกษาวจิัย 

 
ค่าเป้าหมาย  

จำนวน 1 เร่ือง 
 
ผลที่ได้ 

จำนวน 1 เร่ือง 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การทบทวนเอกสาร จัดซ้ือเอกสารประกอบการวิจัย 
2. การสำรวจพื้นที่ การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
3. การจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.7900 0.7841 เนื่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกวา่แผนที่
กำหนดไว้ และมีการ
ดำเนนิงานช้ากวา่
เป้าหมายทีก่ำหนดไว ้

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวนาฏนลิน  ศาสตรี 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4407 
อีเมล์ :  
natnalin.s@oap.go.th  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

3. โครงการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครง 
การร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา

โปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภยั
ของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวบรวมข้อมูลด้าน safety, security, safeguards ของ 

Am-241, Cs-137, Co-60, Ir-192, Scrap metal และวัสดุ
นิวเคลียร์ แล้วเสร็จ 80 % 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.3000 0.2981   ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4409 
อีเมล์ : 
harinate.m@oap.go.th 

4. โครงการประเมินความ
ปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยัใน
ประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. รายงานการประเมินการจัดการความ
เส่ือมของปปว.-1/1 
 2. รายงานผลการพิจารณาใบอนุญาต
ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ฯ ของ มทส. 
3. ผลงาน และเอกสารเผยแพร 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวน 1 ฉบับ 
2. จำนวน 1 ฉบับ 
3. จำนวน  เร่ือง 
 
ผลที่ได้ 
1. จำนวน 1 ฉบับ 
2. - 
3. - 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การประเมินความปลอดภัยด้านเทอร์มัลไฮดรอลิคและ
ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์ ภายใต้โครงการ CAMP 
- ได ้ทำการสร้างโมเดลจำลอง SNAP: TRACE และ PARC 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้อบรมที่ Brookhaven 
National Laboratory 
- ประสานงานก ับ U.S. NRC เพ ื ่ อจ ัดทำการอบรมและ
ดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ 
2. การประเมินและจัดการความเสื่อมของเครื่อง ปปว.-1/1 : 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ OMARR mission 
- ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการประเมินการจัดการความเส่ือมเสร็จ
สมบูรณ์ 
- ได้จัดทำรายงานการประเมินความเส่ือมของวัสดุส่วนประกอบ
ในเครื่องปฏิกรณ์ ปปว.-1/1 เสร็จ 
3. การเตรียมความพร้อมการประเมินความปลอดภัยสำหรับ
พิจารณาใบอนุญาตของเครื่องปฏิกรณ์ มทส. 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.3000 0.2878 เนื่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกวา่แผนที่
กำหนดไว้ และมีการ
ดำเนินงานช้ากวา่
เป้าหมายทีก่ำหนดไว ้

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. ปานทิพย ์ อัมพรรัตน ์
หน่วยงาน : กอญ.ปส. 
เบอร์โทร : 1511,1512 
อีเมล์ : 
pantip.a@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

5. โครงการพ ัฒนาเคร ื ่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
แ บ บ โ ท ค า แ ม ค ข อ ง
ประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร ็จของการพ ัฒนา

โครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ 
 

ค่าเป้าหมาย 
สถานที่และการลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

ได้ทันในปี 256๓ 
 

ผลที่ได้ 
ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน ผล ณ 

ปัจจุบันร้อยละ 70 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ความสำเร็จในโครงการพลาสมาฟิวชัน (Frontier Science) 

มีการเตรียมการในเรื ่องของสถานที ่การติดตั ้งของเครื ่อง       
โทคาแมค โดยจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ สำหรับการ
ขนย้ายเครื่องโทคาแมคนั้น ซ่ึงได้รับการอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างจาก
คณะกรรมการสถาบันในเดือนพฤษภาคม 2563 ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนของการตรวจสอบสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุด 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

99.6500 99.6500 สถานการณ์ COVID-19 
ทำให้ขั้นตอนการเจรจาใน
ด้านเทคนิควิชาการในด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต้องชะลอแผนงานไป 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

6. โครงการพ ัฒนาเคร ื ่อง
กำเนิดพลาสมาพลังงาน
สูงและความหนาแน่นสูง
เพื่อใช้ในการทดสอบวัสดุ
ทนความร้อนสูงในเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร ้อยละความสำเร ็จตามแผนงาน :   

ร้อยละ 100 
 

ค่าเป้าหมาย 
ต้นแบบเครื่องหรือวิธีการดำเนินงาน 
 

ผลที่ได้ 
ดำเนินการได้ร้อยละ 50 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการพัฒนา linear device ร่วมกับ ม. วลัยลักษณ์ ได้

เครื ่องต้นแบบ ตอนนี้แล้วเสร็จ ประมาณร้อยะ 50 เตรียม
ขยายสเกลเพิ่มเติมในปี 2564 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

0.3300 0.3300  ผู้รับผิดชอบ : 
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

7. โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า
ระบบวัดสำหรับเครื่ อง 
Thailand Tokamak 1 
(TT1) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร ้อยละความสำเร ็จตามแผนงาน :   

ร้อยละ 100 
 

ค่าเป้าหมาย 
มีระบบสนับสนุนเครื่องโทคาแมค 
 

ผลที่ได้ 
สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 50 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการประชุมและออกสเปคของระบบวดับางส่วนแล้วเสร็จ 

ไดแ้ก่ Function Generator/Langmuir Probe Power 
Supply/ Langmuir Probe (Probe trip)/ Current Sensing 
and  Signal Processing  

เพื่อเตรียมจัดหามาประกบอกับเครื่องโทคาแมคในปี 2564 
ต่อไป 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 

0.2000 0.2000 สถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ :  
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

mailto:somsakd@tint.or.th


134                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

8. โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมและเก็บข ้อมูล
ขอ ง เครื่ อ ง โทค า แ ม ค 
( TT1 )  เ พื่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร
พัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่น
ของไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร ้อยละความสำเร ็จตามแผนงาน :   

ร้อยละ 100 
 

ค่าเป้าหมาย 
มีระบบสนับสนุนเครื่องโทคาแมค 
 

ผลที่ได้ 
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชะลอโครงการไปก่อน เพราะต้องนำมาใช้กับเครื่องโทคา

แมค นำเริ ่มไปดำเนินการในปี 64 โดยทดลองเบื ้องต้นกับ
เครื่องพลาสมาโฟกัสได้ 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

0 0 สถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

9.  โครงการพ ัฒนาระบบ
สูญญากาศของเครื่องโท
คาแมคของประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร ้อยละความสำเร ็จตามแผนงาน :   

ร้อยละ 100 
 

ค่าเป้าหมาย 
มีระบบสนับสนุนเครื่องโทคาแมค 
 

ผลที่ได้ 
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชะลอโครงการไปก่อน เพราะต้องนำมาใช้กับเครื่องโทคา

แมค นำเริ ่มไปดำเนินการในปี 64 โดยทดลองเบื ้องต้นกับ
เครื่องพลาสมาโฟกัสได้ 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

0 0 สถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ :  
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

 

 

 

 

 

mailto:somsakd@tint.or.th
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135                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

10. โครงการการวิจัยและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ จ่ า ย
ไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องโท
คาแมคของประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร ้อยละความสำเร ็จตามแผนงาน :   

ร้อยละ 100 
 

ค่าเป้าหมาย 
มีระบบสนับสนุนเครื่องโทคาแมค 
 

ผลที่ได้ 
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชะลอโครงการไปก่อน เพราะต้องนำมาใช้กับเครื่องโทคา

แมค นำเริ ่มไปดำเนินการในปี 64 โดยทดลองเบื ้องต้นกับ
เครื่องพลาสมาโฟกัสได้ 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

0 0 สถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

11. โครงการจดัตั้งห้อง 
ปฏิบัติการสอบเทียบ
เครือ่งวัดรงัสีแกมมา
พลงังานสงูและรงัสีนิวตรอน 

  1. ฝึกอบรมบุคลากร 
 2. จัดซื้อระบบสอบเทียบ

แกมมาและนิวตรอน 
พรอ้มฝกึอบรมบุคลากร 

 3. ค่าบำรุงรักษาระบบ 
และฝึกอบรมบุคลากร 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา

โครงการพื้นฐานขนาดใหญ ่
 

ค่าเป้าหมาย  
ได้เครื่องมือสอบเทียบจำนวน 1 

รายการ 
 

ผลที่ได้  
จำนวน 1 รายการ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดำเนินการจัดซ้ือระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังง

งานสูงแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบ คิด
เป็นร้อยละ 100 ตามแผนดำเนินการ 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ..... 
 

43.0000 43.0000   ผู้รับผิดชอบ : 
นายอำไพ สุขบำเพิง 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9889 ต่อ 1120 
อีเมล : 
umpai@tint.or.th 

12. การสร้าง
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
ปริมาณกัมมันตรังสี
ธรรมชาติของวัสดุ
ก่อสร้างแบบครบวงจร 
(MOU สทน. - 
ภาคเอกชน) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน :  

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย  

ได้ฐานข้อมูลสำคัญ 
 
ผลที่ได้  

ได้ฐานข้อมูลจำนวน 1 ชุด  
(วัสดุก่อสร้าง) 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการวิเคราะห์ค่า activity concentration ในตัวอย่างวัสดุ

ก่อสร้างชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ปริมาณรังสีตามธรรมชาติใน
ปูนซีเมนต์ อิฐเบา ทรายละเอียด ทรายหยาบ หินเกล็ด และ
หน้าดิน ด้วยเทคนิค gamma ray spectrometry และจัดทำ
เป็นฐานข้อมูลแล้วเสร็จ 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ..... 
 

0 0  
 

ผู้รับผิดชอบ : 
นางสาวพชิรารัฐ  โสลา 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
0 2401 9889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
pachirarats@tint.or.th 

mailto:somsakd@tint.or.th


136                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 3.2 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

13. โครงการ Cyclotron  
(30 MeV) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา

โครงการพื้นฐานขนาดใหญ ่
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 ตามแผนงานรายป ี
 
ผลที่ได้  

ร้อยละ 53 ตามแผนงานรายป ี

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งานฐานรากอาคารและงานโครงสร้างใต้ดินแล้วเสร็จ/มีการ

ตรวจสอบการทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของเครื ่องไซโคลต
รอนฯ และระบบลำเลียงลำอนุภาคที่โรงงานของบริษัทผู ้ผลิต
แล้ว/ มีการฝึกอบรมด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องไซ
โคลตรอนฯ และด้านการควบคุมการทำงานของระบบการผลิต
เภสัชภัณฑ์รังสี/ มีการตรวจสอบการทดสอบสมรรถนะเบื้องต้น
ของระบบจัดการเป้าผลิตไอโซโทป ระบบขนส่งเป้าผลิต และ
ระบบผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีที่โรงงานของบริษัทผู้ผลิตแล้วเสร็จ  
การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนเนื่องมาจากสถานกาณ์โรคระบาด 
COVID1๙ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ เงินกันเหลือมปี 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

11.2100 11.2100 สถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายเอกภพ  งามละเมียด 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร :  
0 24019 889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
akkapob@tint.or.th 

14. โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
พลาสมาโฟกัสพลังงาน
เพื่อเป็นแหล่งกำเนิดรังสี
เ อ็ ก ซ์ แ ล ะ อ นุ ภ า ค
นิวตรอน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
 
ค่าเป้าหมาย 

ได้เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ / วจิัยได้
จำนวน  1 รายการ 
 
ผลที่ได้  

จำนวน 1 รายการ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการดำเนินงานพัฒนาระบบและทดสอบตัวอย่างที่เกี่ยวกับ

การเกษตรแล้ว ยังคงเหลือการสร้างประบบปรับ/ fine june 
แบบอ ัตโนมั ติ  ซ่ึ ง เป ็นแผนการดำเน ินการในป ี  2564 
 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ..... 
 

0.8000 0.5000  ผู้รับผิดชอบ : 
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1115 
อีเมล : 
somsakd@tint.or.th 

 

 

 

mailto:somsakd@tint.or.th
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

15. โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีบีตา 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
 
ค่าเป้าหมาย  

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบใหม ่1 
รายการ 
 
ผลที่ได้  

จำนวน 1 รายการ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑. ดำเนินการติดตั ้ง ทดสอบและส่งมอบระบบสอบเทียบ

เครื่องมือวัดรังสีบีตาแล้วเสร็จ  
๒. จัดทำขั้นตอนการสอบเทียบและประกาศใช้งานเอกสารทาง

เทคนิคที่เกี่ยวข้องและเร่ิมทำการ Validate กระบวนการ 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ..... 
 

๑.๐๐00 ๑.๐๐00  ผู้รับผิดชอบ : 
นายอำไพ สุขบำเพิง 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
024019889 ต่อ 1120 
อีเมล : 
umpai@tint.or.th 

16. โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เคร ื ่องตรวจสอบความ
ปลอดภัยเครื ่องกำเนิด
รังสีเอกซ์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
 
ค่าเป้าหมาย  

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐาน 1 รายการ 
 
ผลที่ได้  

อยู่ระหว่างยื่นขอการรับรอง  

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑. ดำเนินการประเมินค่าความไม่แน่นอน จัดเก็บข้อมูลพร้อม

จัดทำรายงานผลการทำ Methoa Validation และมีการ
ทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างบุคลากรในห้องปฏิบัติการ
แล้ว เตรียมขอการรับรองระบบ ISO/IEC17025 ในปี 
2564 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ..... 
 

0.6000 0.5500   ผู้รับผิดชอบ : 
นายอำไพ สุขบำเพิง 
หน่วยงาน : สทน. 
เบอร์โทร : 
024019889 ต่อ 1120 
อีเมล : 
umpai@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

17. โครงการจัดตั ้งศูนย์
เคร ื ่องเร ่งอนุภาคเพื่อ
การศึกษาและวิจัยเพื่อ
เฉลิมพระเกี ยร ติ 60 
พรรษา ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ศูนย์เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อ

การศึกษาและวจิัย 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เสนอขอร ับท ุนสน ับสน ุนจากแหล ่งท ุนต ่าง ๆ เช่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0 0 ไม่ได้รับการสนับสนุนทุน ผู้รับผิดชอบ : 
หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกตแ์ละ
ไอโซโทป 
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 
อีเมล : 
fscipbr@ku.ac.th 

18. โครงการ IAEA 
Technical Cooperation 
Project THA0015 
entitled Establishment 
of an Accelerator 
Center for Research 
and Education 
ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 
2019 

ตัวชี้วดัโครงการ 
มีการพัฒนาบุคลากร / งานวิจยั

ทางเครื่องเร่งอนุภาค 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อยู ่ระหว ่างการปิดโครงการเนื ่องจากทาง IAEA ยังมี
งบประมาณโครงการที่ยังใช้ไม่หมด จึงเสนอเครื่องมือ เช่น 
ESR และ WRF ให ้แก ่ทางภาคว ิชาร ังส ีประย ุกต์และ
ไอโซโทป 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ 

งบประมาณจาก IAEA 
 

1.5000 1.5000 ขั้นตอนการซ้ือเครื่องมือ
โ ด ย  IAEA ม ี ห ล า ย
ขั้นตอน ทำให้การได้รับ
เครื่องมือมายังภาควิชา
ร ั ง ส ี ป ร ะ ย ุ ก ต ์ แ ล ะ
ไอโซโทปเบอร์ม ีความ
ล่าช้า 

ผู้รับผิดชอบ : 
รศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ 
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 

19. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และ
อาหารปนเปือ้นรังสีและ
ผ่านการฉายรังสี เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจส่งออก
และนำเข้าสินค้า 

ตัวชี้วดัโครงการ 
มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์และอาหารปนเปื้อนรังสีและ
ผ่านการฉายรังสีที่ได้มาตรฐาน 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
- รับสมัครนักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
- ปรับปรุง protocol ในการวัดรังสี 
- จัดหาครุภัณฑ์ ESR จำนวน 1 ตัว 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ทุน 

IAEA และงบประมาณเงินรายได้จากภาคว ิชาร ังสี
ประยุกต์และไอโซโทป 

0.8000 0.8000  ผู้รับผิดชอบ : 
หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกตแ์ละ
ไอโซโทป 
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 
อีเมล : 
fscipbr@ku.ac.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

20. โครงการต้นแบบหอ้ง
ผู้ป่วยในเพื่อความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์สำหรับผู้ป่วย
มะเร็งไทรอยด์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้ปรับรูปแบบการพัฒนา โดยการปรับปรุงภายใน

ห้องผู้ป่วยในบางส่วนที่สามารถแก้ไขได้ โดยไม่มีผลกระทบ
กับโครงสร้างหลัก และ เพิ่มระบบการเก็บกักกากรังสีชนิด
ของเหลวจากผู้ป่วย โดยวางแผนก่อสร้างบ่อบำบัด   โดย
เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการหลักของโรงพยาบาลที่จะ
ปรับปรุงตึกสิรินทร ดังนั้น งบประมาณที่ใช้ จะถูกจัดสรร
รวมกับโครงการหลักของโรงพยาบาลแล้ว 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0 0  ผู้รับผิดชอบ : 
พญ.อารยา บุญยะลีพรรณ 
หน่วยงาน : 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์  
กลุ่มงานรังสีวิทยา 
เบอร์โทร : 
๐๒-๒๐๖-๒๙๐๐ ต่อ ๒๐๔๐๗ 
อีเมล : 
arayaboonyaleepan@yahoo.com 

21. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนับสนุนการวิจัย
ทางการแพทย์  
ครุภัณฑ์ด้านรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ : 
 
 
ค่าเป้าหมาย : 
 
ผลที่ได้ : 
ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ด ีมี
โอกาสหายเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มอัตรา
การรอดชีวิตมากขึ้น 
 
ผลลัพธ์ :  
1. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาดว้ยรังสี
รักษาที่ทันสมัย 
2. การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
3. เพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 
 

414.5000   414.5000      

1. เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม
ชนิดเคลื่อนที่ได้พร้อม

    9.8000 9.8000    โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ชุดรับภาพชนิดแฟลต
พาแนล 

2. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป     6.4200 6.4200    โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์
3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

แบบซีอาร์ม (Mobile 
C-arm X-ray 
machine) 

    5.0000  5.0000    โรงพยาบาลราชวิถ ี

4. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
ระบบดิจิทัล 

    12.0000 12.0000   โรงพยาบาลราชวิถ ี

5. เครื่องเอกซเรย์ฟลูออ
โรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-
อาร์มแบบชุดรับภาพ
ชนิดแฟลตพาแนล (Flat 
Panel Detector) 

    10.0000 10.0000   โรงพยาบาลเลิดสิน 

6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ระบบดิจิตอล 

    7.0000 7.0000   โรงพยาบาลเลิดสิน 

7. เครื่องฉายแสงทางทันต 
กรรมแบบไร้สาย 
(สำหรับบ่มวัสดุบูรณะ
ฟัน) 

    1.5400 1.5400   สถาบันทันตกรรม 

8. เครื่องฉายแสงเอกซเรย์
ทางทันตกรรม 

    1.3000 1.3000   สถาบันประสาทวิทยา 

9. ชุดสำหรับป้องกันรังส ี     1.0000 1.0000   สถาบันโรคทรวงอก 
10. แว่นตาป้องกันรังสี     0.4400 0.4400   สถาบันโรคทรวงอก 
11. เครื่องแสงความ

เข้มข้นสูง เพื่อผิว
กระจ่างใส ลดร้ิวรอย 
กำจัดขน 

    3.5000 3.5000   สถาบันโรคผิวหนัง 

12. เครื่องสอดใส่สาร
กัมมันตรังสีชนิดอัตรา
รังสีสูง พร้อมระบบ
วางแผนรักษาและชุด
โปรแกรมจัดการ

    40.0000 40.0000   สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ข้อมูลภาพและปริมาณ
รังสีของผู้ป่วย 

14.  ระบบภาพนำวถิี
พร้อมชุดอุปกรณ์ปรับ
ประสิทธิภาพเครื่องเร่ง
อนุภาครังสีสำหรับการ
ฉายรังสีเชิงปริมาตร 

    40.0000 40.0000   โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธาน ี

15. เครื่องเอกซเรย์
เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 
mA พร้อมชุดแปลง
สัญญาณเครื่องเอกซเรย์
เป็นดิจิตอล 

    5.0000 5.0000   โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี

16. เครื่องตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ 
(Computed 
Tomography: CT) 

    30.0000 30.0000   โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

17. เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์จำลองการ
ฉายรังสีแบบ 4 มิติ (4D 
Computed 
Tomography 
Simulator) 

    49.0000 49.0000   โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

18. เครื่องใส่แร่อัตรา
ปริมาณรังสีสูง เทคนิค
การรักษาแบบ 3 มิติ 
(3D-Brachytherapy 
Unit) 

    35.0000 35.0000   โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

19. ระบบตรวจสอบการ
วางแผนการรักษา (Pre-
Treatment) ติดตาม

    8.0000 8.0000   โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

และแสดงปริมาณรังสี
ของผู้ป่วย 

20. ชุดระบบเครื่องวาง
แผนการรักษาทางรังสี
ชนิดแปรความเข้ม และ
เทคนิคแปรความเข้มเชิง
ปริมาตรแบบ 3 มิต ิ
พร้อมโปรแกรมตรวจ
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของขนาด
รอยโรค และอวยัวะ
ปกติข้างเคียง และ
ปรับปรุงแผนการรักษา
ด้วยรังสี 

    11.0000 11.0000   โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

21. ชุดเครื่องมือการฉาย
รังสีเทคนิคศัลยกรรม
ร่วมพิกัดบริเวณศีรษะ
และลําตัว 
(Stereotactic 
Radiosurgery (SRS) 
and Stereotactic 
Body Radiation 
Therapy (SBRT) 

    14.2000 14.2000   โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

22. ชุดควบคุมการสแกน
และสร้างภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สี่มิติ แบบ
สัมพันธ์กับสัญญาณ
จังหวะการหายใจ (4D-
CT Respiratory 
Gating) 

    4.8000 4.8000   โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

23. เครื่องเอกซเรย์ฟัน
กระดูกขากรรไกรและ

    4.0000 4.0000   โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

กะโหลกศีรษะระบบสาม
มิต ิ

24. เครื่องเอกซเรย์หลอด
เลือด ชนิดระนาบเดี่ยว 

    30.0000 30.0000   โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

25. เครื่องถ่ายภาพรังสี
แกมม่าหลายระนาบ
พร้อมเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (Single 
Photon Emission 
Computed 
Tumography / CT) 

    40.0000 40.0000   โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธาน ี

26. เครื่องเอกซเรย์ตรวจ
หลอดเลือด ชนิดระนาบ
เดียว (Vascular 
Angiography) 

    25.0000 25.0000   โรงพยาบาล.มะเร็งสุราษฎรธ์าน ี

27. ระบบตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนการ
รักษาทางรังสีและความ
แม่นยำถกูต้องของ
เครื่องฉายรังสีก่อนการ
ฉายรังสีผู้ป่วย และ
ตรวจวัดปริมาณรังสี
ผู้ป่วยระหว่างการฉาย
รังสีด้วยเทคนิคการฉาย
รังสีรังสีขั้นสูง 

    15.0000 15.0000   โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธาน ี

28. เครื่องเอกซเรย์เคลี่อน
ที่แบบดิจิตอล (Digital 
Portable X-ray) 

    5.5000 5.5000   โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุร ี

รวมทั้งสิ้น 21   577.6800 575.97   
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย  : เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ 
ตัวชี้วัด  : 1. จำนวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    2. จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถการทดสอบ
และสอบเทียบเครื่องมือ
วัดทางรังสีระดับปฐมภูมิ
ในทางการแพทย์เพือ่
เสริมสร้างขีดความ 
สามารถด้านการแข่งขัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับ

การถ่ายทอดค่าการวัดกัมมันตภาพรังส ี
 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 80  
 
ผลที่ได้ 
 - 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ยังไม่แล้วเสร็จ 

 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

24.7000 0.1126   ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. วิทิต ผึ่งกัน 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 1403,1404 
อีเมล์ : 
vithit.p@oap.go.th 

2. พัฒนาวธิีการสังเคราะห์
ผลึกอะลูมิเนียมออกไซต์
เติมคาร์บอน (Al2O3 : 
C) หรือเทียบเท่าสำหรับ
การวัดปริมาณรังสี
ประจำตัวบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติเมื่อผ่าน
กระบวนการฉายรังส ี

2. จำนวนผลงานที่เผยแพร่  
 
ค่าเป้าหมาย  
1. จำนวนรายงานผลการศึกษาไม่ต่ำกวา่ 
1 ฉบับ 
2. จำนวน 1 ผลงาน 
 
ผลที่ได้ 
1. จำนวน 2 ฉบับ 
2. จำนวน 2 ผลงาน 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑. ดำเนินการส่งผลงานทางวิชาการจำนวน ๒ ผลงาน แล้ว

เสร็จร้อยละ ๑๐๐ เผยแพร่แล้วจำนวน ๒ ผลงาน 
๒. ได้ดำเนินการเปรียบเทียบผลการวัดปริมาณรังสี เพื่อ

เปรียบเทียบความแม่นยำในการกำหนดค่าปริมาณรังสี 
จำนวน ๒ ครั้ง สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๓. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ความคืบหน้า
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. เริ่มดำเนินการเปรียบเทียบผลการทดลองกับประเทศญี่ปุ่น 
๕. อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการประเมินการวัดปริมาณ 

รังสีแกมมาจาก Co-60 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

15.0000 0.3687 เนื ่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกว่าแผนที่
ก ำ ห น ด ไ ว้  แ ละ ม ี ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ช ้ า ก ว่ า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 1403 
อีเมล์ : 
pongphanot.r@oap.go.th  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

3. โครงการพัฒนาระบบวัด
รังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การตรวจวัดและการ
ประเมินรังสีใน
สิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่
ที่มีความเส่ียง 

ตัวชี้วดัโครงการ 
รายงานผลการวัดปริมาณรังสีที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 75 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. การพัฒนาระบบวัดรังสีสำหรับงานภาคสนามแบบไร้สาย: 

ศึกษา หาข้อมูล เกี่ยวกับระบบวัดการออกแบบวงจร จัดทำ
แผงวงจร ศึกษาสำรวจข้อมูลโปรเซสเซอร์ที่จะนำมาใช้เป็น
อุปกรณ์ในการพัฒนา 

2. การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาระบบเฝ้าระวังภัยทาง
รังสี: จัดเก็บข้อมูลรายละเอียด จัดทำแผนงาน แผนการ
บำรุงรักษาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำรอง 

3. การสำรวจและการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่ที่มี
ความเสี ่ยง: ต ิดต่อประสานงานอาจารย์ในพื ้นที ่ วาง
แผนการทำงาน สำรวจจัดเก็บข้อมูลโดยการสำรวจและการ
ตรวจวัดเบื้องต้น 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

3.6000 1.5591 เนื ่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกว่าแผนที่
ก ำ ห น ด ไ ว้  แ ละ ม ี ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ช ้ า ก ว่ า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์ 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 3501 
อีเมล์ :  
somboon.t@oap.go.th 

4. โครงการพัฒนามาตรวัด
รังสีทางชีวภาพชนิดไม
โครฟลูอิดิกแบบพกพาได้
เพื่อใช้ประเมินปริมาณ
รังสีภาคสนาม กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนและประสิทธภิาพของ 

อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกต้นแบบ 
 
ค่าเป้าหมาย  

อย่างน้อยจำนวน 1 ชุด 
 
ผลที่ได้ 

จำนวน 1 ชุด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ออกแบบอุปกรณ์หลักของชุดตรวจวัดสัญญาณอิมมูโน

ฟลูออเรสเซนส์ 
- ได้แบบลวดลายไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับการตรวจวัดแกมมา
เอชทูเอเอกซ์ในเม็ดเลือดขาว 
- รออนุมัติการวิจัยโดยใช้ตัวอย่างเลือด จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2. ประดิษฐ์ชุดตรวจวัดสัญญาณอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์ 
- อย ู ่ ในระหว่างการดำเนินการประกอบของชุดตรวจวัด
สัญญาณอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์  
3. ทดสอบการใช้งานกับไมโครฟลูอิดิกชิพที่ได้พัฒนาขึ้น 
- เร ิ ่มทดสอบไมโครฟลูอ ิด ิกส์ช ิพที ่ได ้ประดิษฐ์ข ึ ้น โดย
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
 
 
 

0.7100 0.7100 ยังขาดการทดสอบกับ
ตัวอยา่งเลือดจริง 
เนื่องจากต้องรออนุมัติการ
วิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางดารุณี พีขุนทด  
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4116 
อีเมล์ : 
darunee.p@oap.go.th  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

5. การศึกษาระบบ
ภูมิคุ้มกัน จากการ
กระตุ้นโดยปริมาณรังสี
ระดับต่ำในงานรังสี
วินิจฉยั 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนต้นแบบอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก 

แบบพกพาที่นำมาใช้ในการคัดกรอง
บุคคลที่ได้รับรังสีออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสี
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี 
 
ค่าเป้าหมาย  

จำนวน 1 ระบบ 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ขอจริยธรรมในการทำวิจยัในคน (ต่ออายุ) ทบทวนแผนการ
ทดลอง ทดสอบและปรับเทียบวิธปีฏิบัตกิาร  
 - ยื่นเอกสารต่ออายุเรียบร้อย  
 - มกีารทบทวนแผนการทดลอง ทดสอบและปรับเทียบวิธี
ปฏิบัติการตลอดเวลา 
 - ได้รับอนุมัติต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยนีอ้ีก 1 ป ี
2. เก็บตัวอย่างเลือดจากคนปกติในกลุ่มคนไทยในช่วงอายุ
คนทำงาน นำตัวอย่างเลือดไปฉายรังสีโดยใช้เครื่องที่ใช้ในงาน
รังสีวินิจฉัย  
3. ศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันเม่ือได้รับ
ปริมาณรังสีระดับต่ำในงานรังสีวินิจฉัย  
4. ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวิเคราะห์ผลการศึกษาใหส้อดคล้องกับงานด้าน
การประเมินค่าปริมาณรังสีด้วยมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
เผยแพร่ผลงานและอบรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.3200 1.3200 1. ข้อจำกัดเรื่องการใช้
เครื่อง Computed 
Tomography (CT) เพื่อ
งานวิจัย 
2. ข้อจำกัดเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19  

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางดารุณี พีขุนทด  
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4116 
อีเมล์ : 
darunee.p@oap.go.th  

6. โครงการการพัฒนา
โปรแกรมวางแผนการ
รักษาด้วยอนุภาค
โปรตอนเพื่อการ
ศึกษาวิจยั 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานวจิัย : 

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในโครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษา

ด้วยอนุภาคโปรตอนที่ส่วนประสานกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก 
โปรแกรมดังกล่าวมีชื่อว่า Proton pencil beam Scanning 
treatment PLANning system (PSPLAN) ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้นสาหรับการวางแผนการรักษาด้วยเทคนิค pencil 
beam scanning การพัฒนา PSPLAN ใช้ซอฟต์แวร์ MATLAB 

      0.2800        0.2800    ผู้รับผิดชอบ : 
นางสาวเธียรสิน เล่ียมสุวรรณ 
หน่วยงาน : 
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟา้จุฬาภรณ์ 
เบอร์โทร : 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 100 ตามแผนงาน 
 
ผลที่ได้  

ร้อยละ 100 (ได้ระบบจำลองการ
คำนวณ)  

เป็นฐาน โดยผู้วิจัยได้ประมวลโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ 
executable (.exe) ซึ ่งผู ้ใช้งานที ่ไม่มีลิขสิทธิ ์ MATLAB ยัง
สามารถ PSPLAN ได้ ในกระบวนการพัฒนา PSPLAN ผู้วิจัย
ได ้ทดสอบความถูกต้องของการคานวณปริมาณรังสี โดย
เปรียบเทียบกับการจาลองมอนติคาร์โล พบว่า ผลการคำนวณ
ปริมาณรังสีโดยใช้ PSPLAN ให้ผลสอดคล้องกับแบบจาลอง
มอนติคาร์โลอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทางคลินิก การพัฒนา 
PSPLAN จะช่วยให้นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทางการ
แพทย์ที ่สนใจศึกษาด้านการวางแผนการรักษาด้วยอนุภาค
โปรตอนสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการศึกษาวิจัย โดยที่
ยังไม่ต้องมีระบบการรักษาในหน่วยงานของตนเอง จึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านบคุลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีการรักษา
ด้วยอนุภาคโปรตอนของประเทศ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว ิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
  นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
- 

7. โครงการควบคุมแมลงวัน
ผลไม้โดยการใช้แมลงที่
เป็นหมันด้วยรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน

โครงการ (ขึ้นอยูก่ับจังหวัดที่ไป
ดำเนินการ) : ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย  

ได้ระดับเขตประชากรแมลงวันผลไม้
ระดับต่ำ 
 
ผลที่ได้ 
 ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการลงพื้นที่เพื่อปล่อยแมลงวันผลไม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐาน “Fruit Fly free” ซึ่งปัจจุบัน สทน. ได้
ร ักษาพ ื ้นท ี ่ จนเป ็นระด ับ Low Population (สร ้างเขต
ประชากรแมลงวันผลไม้ระดับต่ำ) ได้แล้ว จากนั้นเป็นการเก็บ
ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน
อารักขานพืชและยื่นขอการรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก
ต่อไป 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ทุน สทน. 
 

1.8000 1.8000   ผู้รับผิดชอบ : 
นายวณิช ลิ่มโอภาสมณี 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
wanitch@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

8. โครงการวิจยัและพัฒนา
แมลงวันผลไม้ชนิด 
Bactrocera doralis 
Hendel แถบหลังสีขาวที่
แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรม
ในระยะดักแด ้
(Development of 
Genetic sexing Strains 
of White thoraxed 
Bactroceradorsalis 
Hendel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานวจิัย : 

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 

ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้สำรวจพื้นที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ครอบคลุมพื้นที่ 16,000 ไร ่ สร้างแนวป้องกันแมลงวันผลไม้
ล้อมรอบพื้นที่กว้าง 1 กิโลเมตร โดยใช้กับดักเมทริลยูจีนอลไร่
ละ 1 กับดัก  และปล่อยแมลงวันผลไม้สายพันธุ์แถบหลังสีขาว
ที่เป็นหมันทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน 
2563 เป็นจำนวน 110 ล้านตัวผลการดำเนินการพบว่า
จำนวนแมลงวันผลไม้ที่ดักจับได้ในกับดักตรวจสอบ 26 กับดัก 
ค่าเฉลี ่ยลดลงจาก 1.64 ตัว/กับดัก/วัน ในเดือนสิงหาคม 
2562 เหลือ 1.1 ในเดือน สิงหาคม 2563 โดยช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 สามารถควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ในพื ้นที ่ให้ค่าเฉลี ่ยต่ำกว่า 1 ตัว/กับดัก/วัน ได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้  แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 
2563 ค่าเฉลี่ยเกินกว่า 1 ตัว/กับดัก/วัน เนื่องจากต้องหยุด
ปล่อยแมลงที่เป็นหมันช่วงหนึ่งตามมาตรการป้องกันโควิดที่
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เกษตรกรมีการใช้สารกำจัดแมลงใน
สวนทุเรียนในพื้นที่และการปล่อยผลผลิตลองกองทิ้งเนื่องจาก
ราคาตกต่ำและขาดแรงงาน 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

     0.8400         0.8400   ผู้รับผิดชอบ : 
นายวณิช ลิ่มโอภาสมณี 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
wanitch@tint.or.th 

9. โครงการจัดตั้งเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั 
เครื่องใหม่ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน EHIA 

และ Siting ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 

- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
EHIA - การประชุมประชาคม (ค.3) จากเดินกำหนดเป็นวนั

เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ถูกเล่ือนออกไปจนกว่าสถานการณ์
โรคโควิด-19 จะเข้าสู ่ภาวะปกติ หยุดชะงักลงเนื ่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 และเตรียมมีการรับฟังความคิดเห็น 
ค.3 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2564 
ณ.สทน.องครักษ์ และ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ 
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง Siting-มีรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อ

0.7600 0.6600 สถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้รับผิดชอบ : 
นายนรินทร์  คล้ายสุบรรณ 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5213 
อีเมล : 
narin@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

พร้อมเผยแพร่ในช่วงการรับฟังความคิดเห ็น  ค. 3 แล้ว 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ทุน สทน. 
 

10. โครงการการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าที่มี
นวัตกรรมด้านรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน

ประจำปีของ สทน. และกรมศิลปากร  
ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย  

ได้ผลการทดสอบในโบราณวัตถุและมี
การถ่ายทอดผลงาน/องค์ความรู ้
 
ผลที่ได้  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ติดตามผลการฉายรังสี ทุก 3 เดือน หลังจากฉายรังสี – 

ความแข็งแรง – สีและอื่น ๆ การ absorb ของ polymer 
2. คัดเลือกและทำบัญชีโบราณวัตถุ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ชิ้น 
3. การตรวจเชื้อก่อนฉายรังสีโบราณวัตถุประเภทไม้ ครั้งที่ 1 

จำนวน 50 ชิ้น 
๔. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่าง ก่อนและหลัง

การฉายรังสี · ลงนาม 
๕. ประชุมร่วมกับกรมศิลปากร บรรยาย เผยแพร่ความรู้ด้าน

การอนุรักษ์โบราณวัตถุด้วยการฉายรังสี 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.3200 0.3200  ผู้รับผิดชอบ : 
ดร. ศิพันธ์  คะวีรัตน์ 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
sasiphank@tint.or.th 

11. โครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (MOU 
สทน.-กระทรวง และ 
สทน. กับ มธ.) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน

ประจำปีของ สทน. แกระทรวง และ มธ. 
ร้อยละ 100 

 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑. รพพน จารุรัตน์ เข้าร่วมประชุมเมืองวัตกรรมอาหารส่วน

ขยาย ๑๔ สิงหาคา ๒๕๖๓ และเยี ่ยมชมดูงานโรงงาน
ต้นแบบของ สจล. 

๒. ผสทน. และรองวิชาการเข้าร่วมการบริหารจัดการโรงงาน
ต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัด ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
เป็นความร่วมมือของเมืองนวัตกรรมอาหารกับ บพข. 

   16.6500      16.6500  การดำเนินการด้านการ
ประกวดฯ  ล ่าช ้ากว ่าที่
ว า งแผนไว้ ใน เบื้ อ งต้ น
เนื ่องจากสถานการณ์โค
ว ิด-๑๙ แต่สามารถปรับ
แผนให้กระชับและสิ ้นสุด
ในปีงบประมาณได้ 

ผู้รับผิดชอบ : 
ดร. กนกพร  บุญศิริชัย 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 



 

150                                                                                                                                                                                           กลยุทธ์ที่ 4.1 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

 
ผลที่ได้  

ร้อยละ 100 

๓. ดำเนินการจัดทำร่าง TOR สำหรับรายการครุภัณฑ์งบ
บ ูรณาการอ ุตสาหกรรม  โดยค ุณจ ีรว ัจน ์  ศท. เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก 

๔. ดำเนินกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 
ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร และ ม.ธรรมศาสตร์ แล้ว
เสร็จในรอบชิงชนะเลิศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้สนใจ
ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับ ป.ตรี รวม ๑๗ ทีม และ  
ป.โท ๒ ทีม ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมใครไม่คัดมังคุด
คัด ผลงานมังคุดคัดฉายรังสี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมยิ่ง
ฉายย ิ ่ง Shine ผลงาน หรอยแรง ขนมจีนไม่ไร ้น ้ำยา 
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์  ต า ม ล ำ ดั บ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
kanokpornb@tint.or.th 

12. โครงการลดการใช้
สารเคมีเกษตรและเพิ่ม
ผลผลิตข้าวโดยการเพิ่ม
ผลผลิตและพัฒนาข้าวทน
ดินเปรี้ยว  
(งบบูรณาการภาค) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตกรได้    

ร้อยละ 30 
2. ผลไม้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ร้อยละ 

100 
3. สนับสนุนให้เกิดส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 (เฉพาะพื้นที่ที่
ควบคุม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้าวหอมรังสี เป็นข้าวหอมอายุค่อนข้างสั้น (ประมาณ 105 

วัน) พันธุ์กลายของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติที่ได้มา
จาก โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและ
นิวตรอนเร็วร่วมกับการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร โดยในปี 
พ.ศ.2552 นางวไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์และคณะ ได้ทำการ
ทดลองปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ใน
ระหว่าดำเนินการวิจัยโครงการ ได้พบต้นข้าวสายพันธุ์กลายทีม่ี
ลักษณะต้นเตี้ยและทรงต้นแตกต่างไปจากข้าวขาวดอกมะลิ  
105 ในตอนแรกใช้ชื่อตามรหัสพันธุ์ว่า NPT16 และต่อมา
บางส่วนของข้าวสายพันธุ์นี้ได้นำใช้เป็นตัวอย่างทดลองภายใต้
โครงการ การพัฒนาพันธ ุ ์ข ้าวเพ ื ่อทนดินเปรี้ ยวด้วยลำ
อิเล็กตรอน จึงได้มีการปลูกทดสอบเพื่อศึกษาลักษณะประจำ
พันธุ์ พบว่าข้าวสายพันธุ์ NPT16 นี้เป็นข้าวที่มีลักษณะคล้าย
ข ้าวหอมมะล ิ ค ือคงความหอมเอาไว้  อายุ ค่อนข้างสั้น
โดยประมาณ 100 วัน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญคือ มีความ
ไม่ไวแสงในทุกฤดูปลูก ข้อด้อยที่สำคัญของข้าวหอมรังสีนี้ คือ 

     0.6200      0.6200  มีการเข ้าทำลายต้นข้าว
ของสัตว์ คือ นก และ หนู 
มีการเข้ากัดแทะลำต้นและ
รวงข้าวที่เตรียมเก็บเกี่ยว
ผลผล ิตทำให ้ เก ็บเก ี ่ ยว
ผลผล ิตได ้น ้อย  ซึ ่ งทาง
ผู้ ว ิ จ ั ย ได ้ ทำการแก ้ ไข
ปัญหาโดยการจัดทำรั้วตา
ข่ายโดยรอบบริเวณแปลง
ปลูก เพื ่อป้องกันการเข้า
ทำลายต้นข้าว 

ผู้รับผิดชอบ : 
นางสาวมยุรี ลิมตยิะโยธิน  
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
mayureel@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ทรงต้นเตี้ย กอแผ่ แตกกอน้อย ทำให้ได้ผลผลิตไม่สูงมากนัก 
ต่อมาคณะนักวิจัยได้ตั้งชื่อแบบไม่เป็นทางการว่า ข้าวหอมรังสี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

13. โครงการวิจยัที่แก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร 
(การตรวจอัตลกัษณ์ของ
พืชเพื่อการส่งออก)  

 (งบบูรณาการภาค) 
 - การพัฒนาวิธีในการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้าวพื้นเมือง 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานวจิัย : 

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 

- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑. ลงเก็บตัวอย่างข้าวสังข์หยดในพื้นที่ศึกษาร่วมกับศูนย์วจิัย

ข้าว จ.พัทลุง 
2. รวบรวมฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียรคาร์บอน ไนโตรเจน และ

ออกซิเจน ในตัวอย่างข้าวสังข์หยดในพื้นที่อำเภอต่างๆ ใน
จังหวัดพัทลุง 

 
 
๓. ได้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบในตัวอยา่ง

ข ้าวสังข ์หยด โดยเทคนิค  ICP-MS และมีการเผยแพร่
ผลงานในงานประชุมวิชาการ 10ICI และให้ข้อมูลต่อ
เกษตรจังหวัดของ จ. พัทลุง 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.4000 1.4000  ผู้รับผิดชอบ : 
นายชัญภกัตร์  คูคู่สมุทร 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล  
- 

14. โครงการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อเวชสำอาง
โดยการใช้ลำอิเล็กตรอน
และรังสีแกมมา 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ผลงานวิจัยถกูนำไปใช้ประโยชน์ไม่

น้อยกว่า รอ้ยละ 50 
 
ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 50 

 
ผลที่ได้  
ร้อยละ 50 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากผลการทดลอง พบว่าเมื่อฉายรังสีผงสมุนไพร 4 ชนิด 

ได้แก่ ใบหม่อน เปราะหอม ว่านตาลเดี่ยว และปลาไหลเผือก 
พบว่าค่า TPC DPPH FRAP และ SPF ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญ ยกเว้นค่า TPC ของเปราะหอมที่มีค่าลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ ส่วนค่าสี ที่วัดโดยใช้ Colorimeter มีการเปลี่ยนแปลง
อย ่ า งม ีสำค ัญในสม ุนไพรท ั ้ ง  4 ชน ิด   ส ่ วนฤทธ ิ ์ต ้ าน
เชื้อจุลินทรีย์พบว่าว่านตาลเดี่ยวสามารถยับยั้งการเจริญของ
เช้ือ S. aureus ได้เล็กน้อย โดยทำการทดสอบดังนี้ 

      0.6900      0.6900  ผู้รับผิดชอบ : 
นางสาวจารุรัตน์  เอี่ยมศิร ิ
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
jarurattt@gmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. การทดสอบด่างอิสระ โดยด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH) 
ร้อยละโดยมวล ต้องไม่เกิน 0.05 (มอก. เอส 14-2562) 
เมื่อนำสบู่เหลวมาทดสอบด้วยการเติมสารละลายฟีนอล์ฟ
ทาลีนในเอทานอล 0.1 M ปริมาณ 0.5 cm3 ไม่พบการ
เปลี ่ยนสีเป็นสีชมพู ซึ ่งหมายถึงการไม่พบด่างอิสระทั้ง       
3 สูตรตํารับ  

2. ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บ ุ ค ค ล ท ั ่ ว ไ ป 
ผลจากแบบสอบถามพบว่าสูตรตำรับที่ 2 มีผู้ทดสอบให้
การยอมรับมากที่สุด จึงนำมาทดสอบเสถียรภาพของตำรับ
สบู่เหลว 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

15. โครงการวิจยัและ
พัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้
ประโยชน์ในสาขาต่างๆ 
(SHINE) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานวจิัย : 

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
 มีการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่า 18 เร่ือง 
 
ผลที่ได้   
 จำนวน 18 เร่ือง 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 มี จ ำนวนผลงานวิ จั ยแล้ ว เสร็ จจำนวน 18 เ รื่ อ งที่
ผู้ประกอบการหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ เทียบจากจำนวน
ละของผลงานว ิจ ัยและพัฒนาแล้วเสร็จ 30 เร ื ่อง (รวม
ย้อนหลัง 3 ปี) 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0 0  ผู้รับผิดชอบ   
น.ส. วันวิสาข์ ประสาทธมัมาภรณ ์
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019889 ต่อ 1133 
อีเมล  
wanwisa@tint.or.th 

16.โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการฐานข้อมูล
ไอโซโทปของประเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนำ้บาดาลอยา่ง
ยั่งยืน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานวจิัย : 

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้  

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ได้ดำเนินการจัดทำระบบการวัดระดับน้ำต้นแบบแล้วอยู่
ระหว่างการทดสอบการใช้งาน ส่วนของแบบจำลองนั ้นได้
ดำเนินการจัดจ้างเสร็จแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล 
เพื่อสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำบาดาล และได้วัดระดับน้ำ
บาดาลเพื ่อเป็นข้อมูลในการปรับเทียบแบบจำลอง และ
ตลอดจนได้ไปเก็บตัวอย่างภาคสนามในพื ้นที ่ศ ึกษาเพื่อ

1.7300 1.7300 งบประมาณที่ได้รับล่าช้า
กว่ากำหนดส่งผลทำให้การ
จั ดจ้ า ง เกิ ดความล่ าช้ า 
นอกจากนั้นงบประมาณยัง
ถ ูกต ัดบางส ่วนทำให้ไม่
ส า ม า ร ถ ด ำ เ นิ น ก า ร
กิจกรรมในส่วนของการ
พัฒนาระบบการเพิ่มความ

ผู้รับผิดชอบ : 
นายเกียรติพงษ ์ คำด ี
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5205 
อีเมล : 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 100 วิเคราะห์คุณสมบัติไอโซโทปของน้ำและองค์ประกอบทางเคมี
ของน้ำ 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

เข ้มข ้นของทริ เทียมได้
เนื ่องจากใช้งบประมาณ
ค ่อนข้ า งสู ง  ระบบการ
วิ เ ค ร า ะห์ ไ อ โ ซ โทป ใน
ตัวอย่างดิน และการแสดง
ข้อมูลบนระบบสารสนเทศ
ก็ ยั ง ไ ม ่ ส า ม า ร ถทำ ได้
เนื ่องจากงบประมาณถูก
ต ัด และปัญหาการแพร่
ระบาดของ COVID 19 ทำ
ให้แผนการดำเนินช้ากว่า
กำหนดการ   ตลอดจน
งบประมาณ ป ี  2564 
และ 2565  ไม่ได้รับการ
จัดสรรทำให้โครงการไม่
สามารถดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

kiattipong@tint.or.th 

17. โครงการปรับปรุง
เครื่องจักรกลเพื่อรองรับ
กับเทคโนโลยีชั้นสูง 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานวจิัย : 

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย  

สนับสนุนวัสดุประกอบเครื่องของ
โครงการพลาสมาฟวิชันได้ 
 
ผลที่ได้  
ดำเนินการได้ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการปรับปรุงเครื่องจักรกลทางด้านวิศวกรรมต่อจากปี 

2562 เพื่อเตรียมผลิตวัสดุประกอบตัวเครื่องโทคาแมค TT-1 
และเครื่องพลาสมาโฟกัส ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100 
 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน.  
 

0 0   ผู้รับผิดชอบ : 
นายฉัตรชัย จรัสฉิมพลกีุล 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1500 
อีเมล : 
chatchaij@tint.or.th 

18. การสำรวจข้อมูล
พื้นฐานด้านธรณีวิทยา
และทรัพยากรธรณี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ข้อมูลอายุตัวอย่างดินเพื ่อใช้ในการ

เปรียบเทียบอายุชั้นดินที่แนวรอยเลื่อน
พาดผ่านเพื่อศึกษาคาบอุบัติซ้ำของรอบ
เล่ือนมีพลังในพื้นที่ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลอายุการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่ทา บริเวณอำเภอแม่
ทา จังหวัดลำพูน และข้อมูลการเลื่อนตัวของรอนเลื่อน พะเยา
บริเวณอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

0.3600 0.3600 จ ำ น ว น ต ั ว อ ย ่ า ง ข อ ง
ต ัวอย ่างด ินสำหร ับการ
กำหนดอายุรอยเลื ่อนมี
จำนวนน ้อยไม ่ เพ ียงพอ
สำหรับการแปลความหมาย

ผู้รับผิดชอบ : 
นายวีระชาติ  วิเวกวิน 
หน่วยงาน : 
กรมทรัพยากรธรณี 
เบอร์โทร : 



 

154                                                                                                                                                                                           กลยุทธ์ที่ 4.1 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

อายุรอยเลื ่อนนอกจากนี้
ยังพบว่าอายุตะกอนดินที่
กำหนดด้วยว ิธ ีอ ื ่น เช่น 
C14 ทำให้แปลความหมาย
ได้ยาก 

0 2621 9802 
อีเมล : 
weerachatto23@gmail.com 

19. การทดลองผลของการ
ฉายรังสีแกมมาต่อการ
แสดงอาการโรคใบขาว 
และการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีในอ้อยที่ติดเชื้อโรค
ใบขาว ภายใต้โครงการวิจัย
และพัฒนาการป้องกัน
กำจัดโรคใบขาวอ้อย 

ตัวชี้วดัโครงการ  
 ได้ปริมาณรังสีแกมมาที่มีผลต่อการ
แสดงอาการโรคใบขาว และการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีในอ้อยที่ติดเชื้อโรคใบขาว 
 
ค่าเป้าหมาย  
  ปริมาณรังสีแกมมาที่มีผลต่อการแสดง
อาการโรคใบขาว และการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีในอ้อยที่ติดเชื้อโรคใบขาว 
 
ผลที่ได้  
 ได้ผลการทดสอบการกำจัดเชื้อโรคใบ
ขาวในอ้อยที่ได้รับการฉายรังสีแกมมา 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบในอ้อยที่ได้จากลำที่มีเช้ือ
ใบขาวสูงแต่ไม่แสดงอาการ พบว่าระดับปริมาณเชื้อในเนื้อเยื่อ
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้รังสีระดับ 20-60 Gy ใน
การกำจัดอาจสามารถกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมาที่มีปริมาณระดบั
ไม่สูงมากได้ ระดับรังสีตั้งแต่ 60 ขึ้นไปพบว่าต้นที่มีอาการใบ
ขาวตายทั้งหมด แต่อ้อยที่ไม่มีอาการใบขาวยังเจริญเติบโตได้ 
และมีจำนวนต้นที่แสดงอาการใบขาวมากขึ้นเมื ่ออายุได้ 7 
เดือนหลังปลูก แสดงให้เห็นว่าการฉายรังสีน่าจะสามารถลด
ปริมาณเชื้อใบขาวได้ในระยะเริ่มต้นได้ การทดลองฉายรังสี
ระดับ 20-60 Gy ในตัวอย่างที่ได้จากลำจากกอใบขาวที่ไม่
แสดงอาการโรค พบความงอกเพียง 50% ทั้งในกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดสอบ เกิดจากท่อนพันธุ์อ่อนแอจากโรคใบขาว ผล
การตรวจปริมาณเชื้อใบขาวในตัวอย่างทั้งหมดพบเชื้อในระดับ
น้อยกว่า 0.5 ถึง 100,000 เซลล์ต่อไมโครลิตรในดีเอ็นเอพืช 
25 นาโนกรัม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0.3717 0.3717  ผู้รับผิดชอบ : 
น.ส.กมลวรรณ เรียบร้อย 
หน่วยงาน : 
กรมวิชาการเกษตร 
เบอร์โทร : 
- 
อีเมล : 
- 

20. การทดลองการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ออก
ดอกช้าโดยการฉายรังสี
แกมมา ภายใต้

ตัวชี้วัดโครงการ  
 ได้โคลนสายพันธุ์ดีเด่นที่ไม่ออกดอก
หรือออกดอกช้ากว่าพันธุ์ปกติโดยให้

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เมื่อได้ค ่า LD50 ของอ้อย นำข้อตาอ้อย 3 พันธุ์  มา
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเจริญปลายยอดจากนั้นคัดเนื้อเยื่ออ้อยที่
สมบูรณ์ย้ายลงอาหารแข็ง เพื่อนำไปฉายรังสีแบบเฉียบพลันที่

0.0738 0.0738  ผู้รับผิดชอบ : 
น.ส.กมลวรรณ เรียบร้อย 
หน่วยงาน : 
กรมวิชาการเกษตร 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

โครงการวิจัยปรับปรุง
พันธุ์อ้อยสำหรับเขตดิน
ทราย ทรายร่วน และร่วน
ทราย สภาพนำ้ฝน 

ผลผลิตสูงและลักษณะทางการเกษตรที่ดี 
จำนวน 10 โคลนพันธุ์ 
 
ค่าเป้าหมาย  
 10 โคลนพันธุ์ดีเด่น 
 
ผลที่ได้ 
 ได้อ้อยที่ผ่านการฉายรังสแีละอ้อย

ตรวจสอบที่ไม่ได้รับการฉายรังสี
แกมมาได้รับการชกันำให้เกิดรากและ
ย้ายลงอนุบาลในถาดหลุม เมื่ออ้อย
เจริญเติบโตครบ 1 เดือน ยา้ยกล้า
อ้อยลงในแปลงปลูกอ้อยเจริญเติบโต
ได้ดี 

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จากนั ้นย้ายลงอาหารเหลว จากนั ้นอ้อยแตกหน่อ ทำการ 
subculture เพื่อลดการเกิดไคเมอรา แล้วจึงย้ายลงอาหารเพือ่
ชักนำให้เกิดรากต่อไป ขณะนี้อ้อยที่ผ่านการฉายรังสีและออ้ย
ตรวจสอบที่ไม่ได้รับการฉายรังสีแกมมาได้รับการชักนำให้เกิด
รากและย้ายลงอนุบาลในถาดหลุม เมื่ออ้อยเจริญเติบโตครบ  
1 เดือน ย้ายกล้าอ้อยลงในแปลงปลูกอ้อยเจริญเติบโตได้ดี ซ่ึง
อยู่ระหว่างการดูแลรักษา และกำจัดวัชพืช เพื่อทำการคัดเลือก
โคลนอ้อยกลายพันธุ์ที่ไม่ออกดอก หรือออกดอกช้ากว่าพันธุ์ที่
ไม่ออกดอก หรือออกดอกช้ากว่าพันธุ์ตรวจสอบที่ไม่ผ่านการ
ฉายรังสี และบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตก่อนนำไปปลูกใน
ขั้นตอนการเปรียบเทียบเบื้องต้นต่อไป 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

เบอร์โทร  
- 
อีเมล  
- 

21. โครงการจัดตัง้ศูนย์
ปฏิบัติการวิจยัรงัส ี  
รักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยั 
 

ค่าเป้าหมาย 
เป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะด้าน ที ่ใช้

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
 

ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร ์ใบอนุญาตเลขที่ 1/2563 
2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำเอกสารประกอบคำขอรับ

ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ตาม 
พระราชบัญญัติพลังงานนวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ งบ มทส. 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

1.6340 1.1600 1. มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่อนข้างมาก 

2. บุคลากรย ังม ีความรู้  
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไม่
เพียงพอ 

ผู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช 
หน่วยงาน : 
โครงการ BNCT มทส. 
เบอร์โทร : 
0 4422 4513 
อีเมล : 
kobdaj@g.sut.ac.th 

22. โครงการ IAEA 
Coordinated Research 
project E35010 
entited Applications 
of Biological 
Dosimetry Methods in 
Radiation Oncology 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ไม่ระบุ 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เข้าร่วมประชุมและ workshop 
 
 
 
 

0.2000 0.2000  ผู้รับผิดชอบ : 
รศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

Nuclear Medicine and 
diagnostic and 
interventional 
Radiology 
(MEDBIODOSE) 

- 
 
 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน  ระบ ุแหล่ งงบประมาณ 
งบประมาณจาก IAEA 
 

๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 
อีเมล : 
fsciwasu@ku.ac.th 

23. โครงการกระบวนการ
ฉายรังสีเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร 

ตัวชี้วดัโครงการ 
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เข้าร่วมประชุมและ workshop 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ.... 

0.7000 0.7000  ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 

24. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัช
โภชนภัณฑ์จากฟลาโว
นอยด์ในพืชสมุนไพร เพื่อ
ลดพิษทางรังสีในผู้ที่ได้รับ
รังสีรักษา 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ได ้ผลิตภ ัณฑ์ท ี ่ลดพิษทางรังส ีและ

ผลงานตีพิมพ์ 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- วัดผล cytoxicity ของสารสกัด 
- ศึกษาการต้านอนุมูลอิสระ 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ.... 
 

0.7000 0.7000  ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.ไพบูลย์  เรืองพัฒนพงศ์ 
หน่วยงาน : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 
อีเมล : 
fscipbr@ku.ac.th 

25. โครงการจัดตั้งศูนย์การ
ปรับปรุงคุณภาพพันธุ์พืช
และฟังไจด้วยเทคโนโลยี
ไอออนอิมพลานเตชั่น 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
ค่าเป้าหมาย 
- 
ผลที่ได้ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ สภาเกษตรฯ 15 จังหวัด 
ขยายผล มช.-ราชบ ุร ี  โมเดล “ข ้าวสายพ ันธ ุ ์ ใหม ่ เพื่อ
อุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” โดยเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการ
กลายพันธุ ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ จากนวัตกรรม

0 0 ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศร ี
หน่วยงาน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เบอร์โทร : 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

- 
 
 

เครื่องเร่งอนุภาคที่ทีมวิจัย มช. พัฒนาขึ้นเองแบบครบวงจร
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ข้าวลำไอออน 3 สายพันธุ์
ใหม่ ที่พร้อมขยายผลช่วยเหลือเกษตรกร 15 จังหวัด ได้แก่ 
1) ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1) : 
2) ข้าวเพื ่ออุตสาหกรรมแป้ง (ศฟ 10-5 หรือ MSY-4) : 

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแป้งและการแปรรูปเป็นเส้น
ขนมจีน 

3) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ศฟ 10-7 หรือ OSSY-
23) : เหมาะที่จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ เช่นหมูและไก่ หรือ
ทำเป็นข้าวพาร์บอยล์ (parboiled rice) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าว
เ พ ื ่ อ พั ฒน า เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร  ร ะ ห ว ่ า ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาเกษตรจังหวัด 15 จังหวัด โดย
มี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มห า ว ิ ทยาล ั ย เ ช ี ย ง ใหม ่  พ ร ้ อ มด ้ ว ยคณะผ ู ้ บ ร ิ ห าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาเกษตรจังหวัด 15 จังหวัด 
ร่วมลงนาม เมื ่อวันที ่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
ทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

- 
อีเมล : 
boonrak.p@cmu.ac.th 

26. โครงการจัดตั้งศูนย์การ
ปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
ด้วยเทคโนโลยีไอออน
อิมพลานเตชั่นและ
พลาสมา 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
ค่าเป้าหมาย 
- 
ผลที่ได้ 
- 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การเพิ ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติโดยใช้เครื ่องพลาสมาใน
งานวิจัยและบริการระดับผู้ประกอบการ SMEs 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

0 0 ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ : 
รศ.ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ 
หน่วยงาน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เบอร์โทร : 
- 
อีเมล : 
dheerawan.b@cmu.ac.th 

mailto:dheerawan.b@cmu.ac.th
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

27. โครงการประยกุต์
เทคโนโลยีไอออนบีมและ
นิวเคลียรใ์นอุตสาหกรรม 
อัญมณี (อุตสาหกรรม) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
ค่าเป้าหมาย 
- 
ผลที่ได้ 
- 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคชนิด
ลำไอออนระดับผู้ประกอบการ SMEs 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

0 0 ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ : 
ดร.เสวต อินทรศิริ 
หน่วยงาน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เบอร์โทร : 
- 
อีเมล : 
saweat@gmail.com 
 

28. โครงการสร้างเครื่อง
กำเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV 
และห้องปฏบิัติการ 

ตัวชี้วดั ก.พ.ร. (โครงการ)  
 ความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลย ีว ิศวกรรมด้านต่าง ๆ ของ
เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 
ค่าเป้าหมาย 
  ในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) โดยโครงการสร้างเครื่องกำเนิด
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ GeV 
และห ้องปฏ ิบ ัต ิการ ได ้ประย ุกต ์ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีวิศวกรรมด้าน
ต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 
มาช่วยในการผลิตอุปกรณ์สำหรับป้องกัน
และรับมือกับโรคโควิด ๑๙ ซึ ่งมีเกณฑ์
การประเมินผล และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. เกณฑ์การประเมินผล เป้าหมายขั้นต่ำ 
- ประยุกต์ใช้องค์ความรูท้างด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมด้านตา่ง ๆ เช่น 
เทคโนโลยีสุญญากาศ เทคโนโลยี
แหล่งจ่ายกำลัง เทคโนโลยีควบคุม และ
เทคโนโลยีแม่เหล็ก ในการสร้างห้องความ
ดันลบ (Negative Pressure Room) 
และห้องความดันบวก (Positive 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีมติในการ

ประชุมเมื ่อวันที ่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการ
สนับสนุนโครงการสร้างเครื ่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน ๓ GeV และห้องปฏิบัติการ วงเงิน ๙,๒๒๐ 
ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๗ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐) 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒. คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื ่อวันที ่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓ ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 
และให้กระการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับ
ความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

๓. โครงการดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ก.พ.ร. และสำเร็จตามค่าเป้าหมายครบทั้ง 3 เกณฑ์การ
ประเมินผล คือ เกณฑ์เป้าหมายขั้นต่ำ เป้าหมายมาตรฐาน 
เป้าหมายขั้นสูง เพื่อผลิตตู้ตรวจเชื้อความดันบวก ตู้ครอบ
เตียงความดันลบ และแคปซูลความดันลบ สำหรับการเป็น
ส่วนหนึ ่งในการช ่วยโรงพยาบาล 3 แห ่ง ในจังหวัด
นครราชสีมา ในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ โดย

1.3310 1.2849 1. ขั้นตอนในการเสนอ
เอกสารโครงการสร้าง
เครือ่งกำเนดิแสง
ซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ ให้สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
โครงการฯ ใช้เวลา
ค่อนข้างมาก ประมาณ 
๑ ปี เนือ่งจากการ
พิจารณาโครงการของ 
สศช. นั้น มีความ
จำเป็นต้องศึกษาขอ้มูล
โครงการโดยละเอียด 
เติมเต็มในทกุมิติ 
เพื่อให้โครงการเกิด
ประโยชน์สูงสดุต่อ
ประเทศ สถาบันฯ และ 
สศช. จึงมกีารหารือ
และจัดส่งข้อมูล 
รวมทั้งตอบคำถาม 

ผู้รับผิดชอบ :  
๑. ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์  
ตำแหน่ง : ผู ้จ ัดการโครงการ
สร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครต
รอนระดับพลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ 
หน่วยงาน :  
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๕๑๒ 
อีเมล : 
pklysubun@slri.or.th 
 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
๒.นางสาวพรทิพย์ สุดเมือง 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสร้างระบบ
เครื่องเร่งอนุภาค อาคาร และ
ระบบความปลอดภัย 
หน่วยงาน : 
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 

mailto:saweat@gmail.com
mailto:pklysubun@slri.or.th


 

159                                                                                                                                                                                           กลยุทธ์ที่ 4.1 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

Pressure Room) ราคาประหยัดสำหรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ และแคปซลู
สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดนั
ลบ-ออกแบบ กำหนดโครงสร้าง ระบุ
รายละเอียดวัสดุและอปุกรณ์ สำหรับ
สร้างห้องความดันลบและหอ้งความดัน
บวกสำหรับใช้งานในโรงพยาบาลได้แล้ว
เสร็จพร้อมสร้างใช้งานจริง จำนวน ๔ 
รูปแบบ ได้แก ่
๑. ตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู ้ติดเชื้อ

แบบความดันบวก (ตู ้ขนาดเล็ก คัด
กรองผู้ติดเช้ือได้ครั้งละ ๑ คน) 

2. ตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู ้ติดเชื้อ
แบบความดันลบ (ตู้ขนาดใหญ่ คัด
กรองผู้ติดเช้ือได้ครั้งละ ๔ คน) 

3. ตู้สำหรับครอบเตียงผู ้ป่วยแบบความ
ดันลบ (ตู้ขนาดเล็ก ครอบเตียงผู้ป่วย
ติดเชื้อได้ครั้งละ ๑ เตียง) 

4. ตู้สำหรับครอบเตียงผู ้ป่วยแบบความ
ดันลบ (ตู้ขนาดใหญ่ ครอบเตียงผู้ป่วย
ติดเชื้อได้ครั้งละ ๕ เตียง) 

- สร้าง ประกอบ ทดสอบ ต้นแบบห้อง
ความด ันลบและห ้องความด ันบวก 
จำนวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ ตู้สำหรับตรวจ
และคัดกรองผู้ติดเช้ือแบบความดันบวก ตู้
สำหรับครอบเตียงผู้ป่วยแบบความดนัลบ 
เป็นต้น 
- ออกแบบและกำหนดโครงสร้างแคปซูล
หรับเคลื่อนย้ายผู้ปว่ยติดเชื้อความดันลบ 
 
๒. เกณฑ์การประเมิน เปา้หมาย
มาตรฐาน 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีวิศวกรรมด้านต่าง ๆ ของ
เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน  

 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  งบประมาณแผ่นดิน 
โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
□  นอกงบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำเสนอข้อมูลให้ สศช. 
พิจารณาต่อเนื่อง 

2. การผลิตอุปกรณ์
สำหรับใช้ในโครงการ
เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
เพื่อใช้งานจริงกับ
โรงพยาบาล จำเป็นต้อง
ให้ทีมวิศวกรผู้ผลิตและ
ทดสอบ หารือกับทีม
แพทย์ผูใ้ชง้าน เพื่อ
ปรับแต่งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้ใชง้านไดแ้ละ
ปลอดภัยจริงสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ 
ผูด้ำเนินการโครงการจึง
จำเป็นตอ้งประสานงาน 
และส่งทีมวิศวกรและ
ช่างเทคนิคลงพื้นที่หน้า
งานจริง เพื่อให้ได้
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริง
และเกิดประโยชน์สูงสดุ
กับโรงพยาบาล  

 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ในขั้นตอนการ

ออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบมีรายละเอยีดที่

๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๕๐๙ 
อีเมล : 
porntip@slri.or.th 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
๓.ดร.พัฒน์ โพธิ์ทองคำ 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสร้างระบบ
ลำเลียงแสงและสถานีทดลอง 
หน่วยงาน : 
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๑๔๘ 
อีเมล : 
pat@slri.or.th 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
๔.นางสาวมาลี อัตตาภบิาล  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและ
ประสานงานโครงการ 
หน่วยงาน : 
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
 
เบอร์โทร : 
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๒๔๕ 
อีเมล :  
malee@slri.or.th 
 
 
 
 
 

mailto:porntip@slri.or.th
mailto:pat@slri.or.th
mailto:malee@slri.or.th
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

-  สร้างความรู้ ความเข้ า ใจอย่ างเป็น
รู ป ธ ร รม  ใ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ จ า ก
เทคโนโลยีว ิศวกรรมประยุกต์ใช ้ด ้าน
การแพทย์ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครต
รอนระดับพลังงาน 3 GeV ในการผลิต
ห้องความดันลบและความดันบวกสำหรับ
นำไปใช ้ งานในโรงพยาบาลจ ังหวัด
นครราชสีมา อย่างน้อย ๒ แห่ง ตามความ
ต้องการใช้งานจริง ที ่ได้สอบถามจาก
โรงพยาบาล 
- ผลิตอุปกรณ์แคปซูลสำหรับเคลื่อนยา้ย
ผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ และส่งมอบให้
โรงพยาบาลอยา่งน้อย ๑ แห่ง 
๓. เกณฑ์การประเมิน เปา้หมายขั้นสูง 
- สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับ
ภาคอ ุตสาหกรรมไทยอย ่างน ้อย ๑ 
หน่วยงาน/บริษ ัท เพ ื ่อถ ่ายทอดองค์
ความรู้ในการสร้างห้องความดันลบ และ
ห้องความดันบวกราคาประหยัดผู้ป่วยติด
เช้ือโควิด-๑๙ ซ่ึงเทคโนโลยีวิศวกรรมด้าน
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
นำมาต่อยอดในการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ
ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV  
 
ผลที่ได้  
     สถาบันฯ เป็นส่วนหนึ่งในการผลิต
อุปกรณ์ต้านโควิด ๑๙ โดยประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีวิศวกรรมด้าน
ต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 
เช่น เทคโนโลยีสุญญากาศ เทคโนโลยี
แหล่งจ่ายกำลัง เทคโนโลยีควบคุม และ
เทคโนโลยีแม่เหล็ก ในการสร้างห้องความ

 
 
 
ผลการดำเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อยู่ในระหวา่งการออกแบบและพัฒนาตน้แบบจำนวน ๓ 
ระบบ ได้แก่ ระบบสุญญากาศ ระบบแม่เหล็ก ระบบการจัด
วางตำแหน่งความแม่นยำสูง ซ่ึงได้รับงบประมาณในการผลิต
และจัดสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาแล้ว 
 
ผลการดำเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดำเนินการแล้วเสร็จตามเปา้หมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยากและซับซ้อน 
จำเป็นต้องใช้
ประสบการณ์ และองค์
ความรู้ในการ
ดำเนนิงาน ซ่ึงใน
บางครั้งจำเป็นต้องขอ
คำปรึกษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญใน
ต่างประเทศ และต้อง
พิจารณาประกอบด้วย
วา่ สามารถจะผลิต
อุปกรณ์ในประเทศไทย
ได้หรือไม่ เพื่อสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ใน
ประเทศไทยในอนาคต 

2. การจัดทำข้อมูล
รายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) 
ของโครงการ 
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ส่วนงานต่างๆ ฝ่าย
ต่างๆ รวมถึงวาง
แผนการดำเนินงานให้
ชัดเจน จึงจะสามารถ
จัดทำข้อมูลได้ครบทุก
มิติ และถูกตอ้งเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ดันลบ (Negative Pressure Room) 
และห้องความดันบวก (Positive 
Pressure Room) ราคาประหยัดสำหรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ และแคปซลู
สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดนั
ลบ ซ่ึงสามารถใช้งานได้จริง พร้อมทั้งส่ง
มอบอุปกรณ์ตา้นโควิดดังกล่าวใหก้ับ
โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาใชง้านจริง จำนวน 3 แห่ง 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลปกัธงชัย โรงพยาบาล
เทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลขาม
ทะเลสอ และสถาบันฯ ได้สร้างความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการสร้างห้องความดันลบ 
และห้องความดันบวกราคาประหยัด
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙  ซ่ึงเทคโนโลยี
วิศวกรรมด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นองค์
ความรู้ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้าง
อุปกรณ์ต้นแบบของเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
ค่าเป้าหมาย 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบ ของ
ระบบที่สำคัญของการสร้างเครื่องกำเนิด
แสงซินโครตรอน เช่น ระบบสุญญากาศ 
ระบบแม่เหล็ก ระบบการจัดวางตำแหน่ง
ความแม่นยำสูง เป็นต้น 
ค่าเป้าหมาย 
จัดทำรายงานเบื้องต้น (Inception 
Report) ของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
๑. แผนงานหลัก (Project Master 

Schedule) 
๒. แผนดำเนินงาน (Operation Plan) 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

๓. แผนการจัดบุคลากร(Organization 
Plan) 

4. แผนงบประมาณ (Budget Plan) 

รวมทั้งสิ้น   75.7905 34.7108   
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย  : เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ 
ตัวชี้วัด  : 1. จำนวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    2. จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 

 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการสร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. จำนวนแนวทาง/แผนการประเมิน

สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพยุคลากร
ของหน่วยงานก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(แนวทาง/แผน) 

2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ (คน) 

 
ค่าเป้าหมาย  
1. จำนวน 1 แนวทาง/แผน  
2. จำนวน 300 คน 
 
ผลที่ได้ 
1. จำนวน 1 แนวทาง/แผน  
2. จำนวน 1,980 คน 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
 - นิทรรศการสัญจร 
 - นิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.0000 0.2633 เนื่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกวา่แผนที่
กำหนดไว้ และมีการ
ดำเนินงานช้ากวา่
เป้าหมายทีก่ำหนดไว ้

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวกมลพร ภักด ี
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1109 
อีเมล์ :  
kamolporn.p@oap.go.th 

2. โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั
นิวเคลียร์ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดโครงการ 
จำนวนคร ั ้ งในการเผยแพร่ ข ้อมู ล

ข่าวสารเกี ่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสแีละความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 
ค่าเป้าหมาย  

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 
 - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่างๆ 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ 
 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. (ตามสมัยนิยม) 

1.2000 0.9777 เนื่องจากเกิดการระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึง
ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทำให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ำกวา่แผนที่
กำหนดไว้ และมีการ

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวกมลพร ภักดี
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1109 
อีเมล์ : 
kamolporn.p@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

จำนวน 1,000 ครั้ง 
ผลที่ได้ 
- 

 - การบริหารจัดอื่นๆ ด้านประชาสัมพันธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ดำเนินงานช้ากวา่
เป้าหมายทีก่ำหนดไว ้

 

3. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน :  

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
 
ผลที่ได้ 
ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสทน. ผ่านสื่อวิทยุท้องถิน่ 

สถานี และหนังสอืพิมพ์ท้องถิ่น 3 ฉบับ 
๒. ดำเนินโครงการพัฒนาพันธุ์ต้นไทรผ่านกระบวนการฉายรังสี

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีพันธุ์ต้นไทรผ่านการฉายรังสีครั้งที่ 
1 แจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่  และส่งเสริมการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ของสทน. (ไมโครไคโตซาน) ทำให้เกิดความ
เช่ือมั่นและกลับมาซ้ือซำ้พรอ้มทั้งบอกต่อ 

3. จัดกิจกรรมงานวันเด็ก จิตอาสาพัฒนาชุมชน งานแข่งขัน
ฟุตบอล และงานแข่งขันเบตอง มีจำนวนเยาวชนเข้ามาร่วม
กิจกรรมในสถาบันมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ของ สทน.ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อันเป็นการสร้างความ
ร่วมมือ 

๔. จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ ทัศนคติและการยอมรับใน
ภารกิจของสทน.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ อ.องครักษ์  
และเหนือพื้นที่อำเภอองครักษ์ ได้แก่อำเภอบ้านนา อำเภอ
ปากพลี อำเภอเมือง 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ทุน สทน. 
 

2.5000 2.4900 การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่า
แผนเนื ่องจากผลกระทบ
การระบาดโรค COVID-19 

ผู้รับผิดชอบ : 
นางสุนิสา พรากเพยีรนาวงศ์ 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 1103 
อีเมล : 
sunisa@tint.or.th 

4. โครงการเผยแพร่และ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ประโยชน์
ทางดา้นนิวเคลียร ์

ตัวชี้วัดโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน :  
ร้อยละ 100 
 

ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์

ทางด้านนิวเคลียร์ ผ่านสื ่อสิ ่งพิมพ์ อาทิ การจัดทำรายงาน
ประชุมปี 2562 จำนวน 500 เล ่ม และปฏิท ิน สทน. ปี 
2563 เพื ่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 3,310 ชุด สื ่อว ิทยุ

1.2800 1.0900  ผู้รับผิดชอบ : 
น.ส. ปณิธา รื่นบรรเทิง 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

 ร้อยละ 100 
ผลที่ได้ 
 ร้อยละ 100 

โทรศัพท์ จำนวน 27 รายการ สื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 57 
ข่าว สื่อออนไลน์ (เว็บไซด์ จำนวน 202 ครั้ง) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
  นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อีเมล : 
panita@tint.or.th 

5. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ (ดำเนินการ
ร่วมกับ อว.) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรมมากกว่า 

2,000 คน 
 

ค่าเป้าหมาย 
มากกว่า 2,000 คน 
 
ผลที่ได้ 
3,275 คน 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เข้าร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 

ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
วันที่ 9-11 มกราคม 2563 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
3,275 คน 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

1.5000 1.4000 การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่า
แผนเนื ่องจากผลกระทบ
การระบาดโรค  COVID-
19 

ผู้รับผิดชอบ : 
น.ส. ปณิธา รื่นบรรเทิง 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5913 
อีเมล : 
panita@tint.or.th 

6. โครงการส่งเสริมและ
สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์
ของนวัตกรรมด้านรังสีใน
ภาคการเกษตร/
การแพทย ์

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานวจิัย : 

ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ 100 

 
ผลที่ได้ 
 ร้อยละ 100 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย ฉายรังสีปลอดโรค จำนวน     

1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า  
สามย่านมิตรทาวน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน 
และม ีผู้สนใจกิจกรรมช่วงเสวนาที่ เผยแพร่ ผ่าน FB Live 
จำนวน 8,500 คน 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...สทน... 
 

1.5000 1.2360 การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่า
แผนเนื ่องจากผลกระทบ
การระบาดโรค  COVID-
19 

ผู้รับผิดชอบ : 
น.ส. ปณิธา รื่นบรรเทิง 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 5913 
อีเมล : 
panita@tint.or.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศแ ละ จ ั ง ห วั ด
ชายแดน เพื่อรองรับเขต
พ ัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ 
(โครงการพัฒนาการเฝ้า
ระวังสุขภาพด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ) 
กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. หลักสูตรด้านเตรียมความพร้อมและ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย
สุขภาพกรณีอุบัติภัย สารเคมี และรังสี 

2. จำนวนจั งหวัดในพื้ นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษ ได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน
โรคการเตรียมความพร้อมรองรบัภาวะ
ฉุกเฉินด้านอุบัติภัย สารเคมีและวัสดุ
ก ัมมัตรั งสี  ตามข้อกำหนดของกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 
10 จังหวัด 

3. จำนวนรายงานการติดตามสนับสนุน
เฝ ้าระว ังการสอบสวนโรค ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ ่งแวดล้อม ใน
พื้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 
เร่ือง 

 
ค่าเป้าหมาย 
1. ระบบเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม
ของจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จำนวน 1 ระบบ 

2. จังหวัดในพื ้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค การเตรียม 
ความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้าน
อ ุบ ั ต ิ ภ ั ยส าร เคม ี และร ั งส ี  ตาม
ข ้อกำหนดของกฎอนาม ัยระหว ่าง
ประเทศ ( IHR 2005) จำนวน 10 
จังหวัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังสอบสวนโรค การเตรียมความ
พร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติภัยสารเคมีและรังสี ตาม
ข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( IHR 2005) 
จำนวน 10 จังหวัด  

1.1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 14 - 16  กันยายน  2563 
และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อทดลองหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพหน่วยปฏิบัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ ่งแวดล้อม (Envocc CU) เพ ื ่อพ ัฒนาขีด
ความสามารถและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติควบคมุ
โรคจากการประกอบอาช ีพและโรคจากส ิ ่ งแวดล้อม       
พ.ศ. 2562 

1.2 หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณี
อุบัติภัยสารเคมีและวัสดุกัมมันตรังสี (ทดลองหลักสูตร       
1 ครั้ง) 

ผลผลิต  
1. จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านโรคและภัยสุขภาพกรณีอุบัติภัยสารเคมีและรังสี ตาม
ข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( IHR 2005) 
10 จังหวัด 

2. รายงานการติดตาม สนับสนุนการเฝ้าระวัง การสอบสวน
โรค ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
10 เร่ือง 

 
 

2.5860 2.4152 1. ไม่สามารถดำเนินการ
ต า ม แ ผ น ที่ ว า ง ไ ว้
เนื ่องจากสถานการณ์
ปัญหาหารแพร่ระบาด
ของโรคต ิดเช ื ้อไวรัส  
โ ค โ ร น า  2 0 1 9 
(COVID-19) เช่น การ
จั ด ป ร ะ ชุ ม  ห รื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใน พื้ น ที่  
จังหวัดเป้าหมาย 

2. กา รรวม ศูนย์ ข้ อ มู ล 
ป ร ะ ม ว ล ผ ล  แ ล ะ
นำเสนอข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์การพยากรณ์
ยังขาดข้อม ูลตัวแปร
อื่นๆ ที่ อาจส่ งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศ 
และผู้ป่วย เช่น ข้อมูล
อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า อื่ น ๆ 
( ค ว า ม ก ด อ า ก า ศ 
ความเร็วลม) 

ผู้รับผิดชอบ : 
1. นางสาวนลินี ศรีพวง 
หน่วยงาน : 
กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
เบอร์โทร : 
0-2590-3863 
อีเมล : 
nsripaung@gmail.com 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
2. นายสาธิต นามวิชา 
หน่วยงาน : 
กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
เบอร์โทร : 
0-2590-3863 
อีเมล : 
satit1974@gmail.com 
 
ผู้รับผิดชอบ : 
3. นางสาวจรยิา ผาทอง 
หน่วยงาน : 
กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
เบอร์โทร : 
0-2590-3863 
อีเมล : 
tai_fountain@hotmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

 
ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ปัญหาอุปสรรค 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม  
จำนวน  1  เร่ือง 

ผลที่ได้ 
- 
 
 

ผลลัพธ์  
 ประชาชนในพื้นที ่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการดูแล
ส ุขภาพ กรณีโรคและภ ัยส ุขภาพจากว ัสด ุก ัมม ันตร ังสี  
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

8. โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจทางนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ไม่ระบุ 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
ผลที่ได้ 
- 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน

หัวข้อดังกล่าว โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมใน
โครงการ ซ่ึงปัจจุบันไม่ทราบผลการดำเนินงานโดยรวมของ
โครงการ 

2. ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ ่านกระบวนการของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสีและวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
โดยการผล ิตบ ัณฑ ิตระด ับปร ิญญาตร ีอย ่างต ่อ เน ื ่ อ ง 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

1.2000 1.2000 ไ ม่ ท ร า บ จุ ด ร่ ว ม ข อ ง
โครงการ ทำให้ไม่สามารถ
ต่อยอดความร่วมมือของ
แต่ละหน่วยงานได้ 

ผู้รับผิดชอบ : 
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เบอร์โทร : 
๐๒ ๕๖๒ ๕๔๔๔ 
 

9. การอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี 
ป ระจ ำป ี งบประมาณ 
2563 เมื ่อว ันที ่ 14 - 
15 ก ั นยายน 2563     
ณ ห้องประช ุมฝ้ ายคำ 
สำนักบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ าร่วมการอบรม
สามารถสอบผ่านการทดสอบหลังอบรม 
 
ค่าเป้าหมาย 
ผ ู ้ เข ้าร ่วมการอบรม จำนวนมากกว่า     
40 คน สามารถสอบผ่านการทดสอบหลัง
อบรม (ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 50 คน) 
 
 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.  ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งนโยบาย และแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางด้านรังสี ให้แก่คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้องที่ดำเนินงานใน
ห้องปฏิบัติการทางด้านรังสีภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อมุ่งให้เกิดการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถ ูกต้อง ปลอดภัย และเพื่อทราบแนวทางปฏิบัต ิหรือ
กฎหมายที่บังคับใช้ด้านรังสีต่อไป 

2.  ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีของแต่ละส่วนงาน รวมถึง
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต สามารถเข้าใจ และ

0.1085 0.1083  ผู้รับผิดชอบ : 
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการความปลอดภยั อาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(CMU SH&E)  
หน่วยงาน : 
สำนักงานบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วดัโครงการ 

ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้ ผลการดำเนินงาน / แหล่งทีม่าของงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายจรงิ 
(ล้านบาท) 

ผลที่ได้ 
ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 48 คน 
สามารถสอบผ่านการทดสอบหลังอบรม  
(สอบผ่านร้อยละ 96 ของผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด) 

สามารถเตรียมความพร้อมในกฎระเบียบ หลักการและแนว
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางด้านรังสี เพื่อป้องกันอันตราย
และลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยในการดูแล
และพัฒนาด้านความปลอดภัยทางด้านรังสีให้แก่ส่วนงาน
ของตนเอง 

3. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับรังสีมีความรู้ความสามารถ เพียงพอ
ในการป้องกันอันตรายจากรังสี 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ ่นด ิน  ระบ ุแหล ่ งงบประมาณ 

(เงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

เบอร์โทร : 
053-943 609 / 11 
อีเมล : 
cmushe2019@gmail.com 

10. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชน 

ตัวชี้วัดโครงการ 
- ค น ใ น ชุ ม ช น รั บ รู้ ถึ ง ภ า ร กิ จ ก า ร
ดำเนินงานของ กฟผ. และมีความเข้าใจ
เร่ืองพลังงานไฟฟ้า และพลังงานนิวเคลียร์ 
รวมถึงตระหนักถึงความจำเป็นในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มมากขึ้น 

ค่าเป้าหมาย  
- 
ผลที่ได้ 
- สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
เป้าหมาย พร้อมสร้างความเชื ่อมั ่นและ
ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อ ก ารพัฒนา โคร งการ
โรงไฟฟ้าใหม่ 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-  ดำเนินการจ้างจัดรายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุรายการ 
“ข่าวและเพลง” ที่สถานีวิทยุ อสมท. กาฬสินธุ์ FM 92 MHz 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-8.30 น. โดยจะมีการ
นำเสนอข่าวสารและสาระน่ารู้จาก กฟผ. ประกอบด้วย คำพูด
ประชาสัมพันธ์สดข่าวภารกิจ ข่าวสื่อมวลชน และข่าวความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2563 – 31 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 9 เดือน รัศมีการรับ
ฟังสามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  งบประมาณจากสำนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
  งบประมาณจากสำนกังบประมาณ 
  นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ กฟผ. 

0.5000 0.2975 ผู้รับผิดชอบ : 
ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า 
หน่วยงาน : 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 
เบอร์โทร : 
0 2436 1975 
อีเมล : 
thitinan.s@egat.co.th 

รวมทั้งสิ้น 13.3745 11.4780 



รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการฯ (ระยะที่ 2 )พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 169 

ภาคผนวก ค 
แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 - 2565 



 

170                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 1.1 

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย  : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัด  : จำนวนเร่ืองท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามพันธกรณีและพัฒนาความ
ร ่ วมม ือระหว ่ า งประเทศด ้าน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัโครงการ  
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียรแ์ละ
รังสี 

2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวิเคลียร์
และรังส ี

 
ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละ 90 
2. ร้อยละ 90 

1.3421 1.4205 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 
2. การพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างประเทศไทยกับ IAEA 
3. การดำเนินงานเพื่อพัฒนาบทบาทของเครือข่าย ASEANTOM 
4. การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศ 
ผลผลิต : 
1. ประเทศไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์

และรังสีได้อย่างครบถ้วน 
2. การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างประเทศไทยกับทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและพัฒนาความร่วมมือด้าน

นิวเคลียร์และรังสีภายใต้เครือข่าย ASEANTOM 
4. ประเทศไทยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศด้าน

นิวเคลียรแ์ละรังสีที่เป็นรูปธรรม 
ผลลัพธ์ : 
1. ประเทศไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์

และรังสีได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
2. ประเทศไทยกับเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศ มีการสร้างความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางเบญญา  
ราชภัณฑารักษ ์
หน่วยงาน : กยผ.ปส.
เบอร์โทร : 4207 
อีเมล์ : 
benya.r@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

2. การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความร ่วมม ือ (MOU) ระหว ่าง
ประเทศของหน่วยงานต่างๆ  

ตัวชี้วดัโครงการ : 
จำนวนความร่วมมือระหวา่งประเทศที่มีการ

ดำเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

     2.0000       3.8000  แนวทางการดำเนินงาน 
1. เพิ่มความร่วมมือด้านการวิจัย และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
2.  สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3.  ทบทวนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการ

สอดคล้องกับแผนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ผลผลิต 
ประชุมเสนอผลงานวิจัย/ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ บทความทางวิชาการ 
ผลลัพธ์ 
ได้ร ับการสนับสนุนและรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมตรงตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ :  
น.ส.ณัฏฐ์ชยา ทิพย์ศร 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  
เบอร์โทร : 
02-4019889 ต่อ 
5915 
094-498-5307 
อีเมล  : 
natchaya@tint.or.th 

3.  การเตรียมการเพื่อรองรับการ
พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี พ ล า ส ม า
และฟิวชั่น สำหรับการประยุกต์ใช้ 

ตัวชี้วดัโครงการ : 
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน ผา่นความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

5.1500 3.0000 แนวทางการดำเนินงาน 
Workshop และ Training ผ่านการส่งคนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและอบรม 
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น กิจกรรม ASPNF2021 และการพัฒนาบุคลากรผ่านการ
วิจัยระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็นต้น 
ผลผลิต  
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ (ประชุม/การปฏิบัติการ/อบรมใน
หลักสูตรต่างๆ) 
ผลลัพธ์ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นสำหรับการประยุกต์ใช้ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ กฟผ. 
 

ผู้รับผิดชอบ : 
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน : 
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  
เบอร์โทร : 
0 2401 9889 ต่อ 
1115 
อีเมล  : 
somsakd@tint.or.th 

รวมทั้งสิ้น  8.4921 8.2205   
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย  : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัด  : จำนวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการประเม ินกระบวนการ
กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
เชิงบูรณาการตามมาตรฐานของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

ตัวชี้วดัโครงการ  
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแล

ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
 
ค่าเป้าหมาย 

จำนวน 1 แผนงาน 
 

0  0.8631 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อจัดทำ Self Assessment เพื ่อรองรับการ

ปฏิบัติการประเมินทบทวน (IRRS Mission) 
2. การประเมินทบทวน (IRRS Mission) 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะจาก IRRS Mission 
ผลผลิต : 
1. มีผลการประเมินระบบการกำกับดูแลตามแนวทางของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ 
2. ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีของ

ประเทศ 
3. มีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีของ

ประเทศ 
ผลลัพธ์ : 
ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล 
หน่วยงาน : ปส. 
เบอร์โทร :  
081-801-2714 
อีเมล์ :  
varaporn.w@oap.go.th 
  

รวท้ังสิ้น  0 0.8631   
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 
เป้าหมาย  : การกำกับดูแลที่มีความปลอดภยั ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสำเร็จในการกำกับดูความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมัน่คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3s) ตามแนวทางของ IAEA 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการดำเนินการศูนย์ปรมาณู
เพื่อสันติประจำภูมิภาค 

ตัวชี้วดัโครงการ  
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

1.6800 5.9932 แนวทางการดำเนินงาน  
1. บริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค โดย

เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างเหมาบุคลากรภายในศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำ
ภูมิภาค ค่าไฟฟ้า ค่าส่งไปรษณีย์ และพัสดุของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำ
ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) เป็นต้น 

2. การให้ความรู ้เกี ่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี วิธีการสังเกต และการป้องกัน
อันตรายจากรังสีกับผู้ประกอบการค้าขายของเก่า และส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเครือข่ายการเฝ้าระวังทางรังสี ทั้งจากหน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชน รวมไปถึงประชาชนในภูมิภาคต่างๆ เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน 

4. ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์
ด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อผู้นำชุมชน และประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ 

5. ดำเนินการประชุม ติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลผลิต  
1. ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคปฏิบัติหน้าที ่ในภารกิจอันเป็นการ

สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการให้การบริการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึง
ประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ

2. ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาคเป็นแหล่งกระจายความรู้ความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์และรังสี ต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมไปถึงประชาชน นักเรียน นักศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ  : 
ดร. กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 
หน่วยงาน : ศปส.ปส. 
เบอร์โทร : 4213 
อีเมล์ :  
kittisak.c@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

3. เกิดความประจักษ์ในหน้าที่ การทำงาน และความรับผิดชอบของสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ต่อหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนตาม
ภูมิภาคต่างๆ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติต่อบุคคล
ทั่วไป

4. ได้เครือข่ายการเฝ้าระวังทางรังสี ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวม
ไปถึงประชาชนในภูมิภาคต่างๆ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
ภาคประชาชนอย่างดียิ่ง

5. เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์  
ดำเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

  

2. โครงการการพัฒนาการกำกับดูแล
การใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ 

ตัวชี้วดัโครงการ  
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจาก

แผนงาน 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 

1.6153 1.4400 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับ

ผู้ป่วยในทางการแพทย์ 
2. การประชุมและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประเมินและ

จัดทำร่างมาตรฐานระบบ National QUATRO Audit 
ผลผลิต : 
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีและขั้นตอนการดำเนินการและสามารถดำเนินการได้

ภายหลังการอบรม 
2. มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางรังสีรักษาที่เข้า

ร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมเป็นคณะผู้ตรวจประเมิณคุณภาพรังสีรักษา
ของประเทศไทย 

3. มีร่างมาตรฐานระบบNational QUATRO Audit เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาลทางรังสีรักษา 

ผลลัพธ์ : 
1. สถานพยาบาลที่ใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาโรคมีมาตรฐานในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร.กาหลง อุ่ยยะเสถียร ์
หน่วยงาน : กอญ.ปส. 
เบอร์โทร : 1105 
อีเมล์ :  
kalong.o@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

2. ผู้รับบริการทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้รับปริมาณรังสี
ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการรับบริการ 

 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

3. โครงการขับเคลื ่อนนโยบายและ
แผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ตัวชี้วดัโครงการ  
ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ  

(ร้อยละสะสม) 
 
ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 90 

0.8000 2.5000 แนวทางการดำเนินงาน : 
ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลผลิต : 
1. แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2563 – 
2565 

2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 
2564 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2563 – 2565  

ผลลัพธ์ : 
ข้อเสนอแนะ นโบาย แผนสามารถนำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวธนวรรณ  
แจ่มสุวรรณ 
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 4107 
อีเมล์ :  
tanawan.c@oap.go.th 

4. โครงการพัฒนางานตรวจสอบโดย
บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตาม
นโยบาย Safety Thailand  

ตัวชี้วดัโครงการ  
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 
ค่าเป้าหมาย  

จำนวน 1 ระบบ 
 

0.7500  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. ลงนามความร่วมมือจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยทางรังสีของสถาน

ประกอบการทางรังสีและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
2. การสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบ ( Inspecter) ทำข้อตกลงและกระบวนการ

ทำงานตรวจสอบที่ใช้ร่วมกัน 
3. จัดฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. การออกตรวจสถานประกอบการร่วมกันระหว่าง ปส. กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ  
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 1602 
อีเมล์ : 
somjait.s@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ผลลัพธ์ : 
ได้ข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติและกระทรวงอุตสาหกรรมที่ครบถูกต้อง 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

5. โครงการพ ัฒนาศ ูนย ์ปรมาณู
ภ ูม ิภาค จ ังหว ัดระยอง  ให ้เป็น
ศูนย ์บร ิการด้านการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และ
รังสีแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก 

ตัวชี้วดัโครงการ : 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของ

โครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย : 

ร้อยละ 100 
 

2.6250 0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. ตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีตามแผนงาน 
2. เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดระยอง 
4. สร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี 
๕. จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One –Stop Services) ตามพระราชบัญญตัิ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
ผลผลิต : 
ตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีตามแผนงาน 
ผลลัพธ์ : 
เจ้าหน้าที่ ศปส. ภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบ
สถานประกอบการทางรังสี การเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และการตอบโต้เหตุความมันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  : 
ดร. กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 
หน่วยงาน : ศปส.ปส. 
เบอร์โทร : 4213 
อีเมล์ :  
kittisak.c@oap.go.th 

6. โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพการ
ตรวจจับการลักลอบขนส่งว ัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ  
มีแผนการพัฒนาศักยภาพการตรวจจบัวสัดุ

นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีร่วมกันระหว่าง 
กรมศุลกากร และ ปส. ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงใน

0  22.6745 แนวทางการดำเนินงาน : 
การพัฒนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจจับการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสี 
ผลลัพธ์ : 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายยสมเจตน ์ 
สุดประเสริฐ 
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านความมัน่คง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
ค่าเป้าหมาย  
- 
 

ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาศักยภาพการตรวจจับการลักลอบขนส่งวัสดุ
นิวเคลียร์ที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ในระดับสากล 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

เบอร์โทร : 1602 
อีเมล์ : 
somjait.s@oap.go.th 

7. โครงการทบทวนการบ ังค ับใช้
กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
และร ั งส ี  ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

ตัวชี้วดัโครงการ  
1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่

เกี่ยวขอ้ง และผู้มีส่วนได้เสียเกีย่วกบักฎหมาย
ว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

2. จำนวนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
 
ค่าเป้าหมาย  

1. จำนวน 1 ฉบับ 
2. จำนวน 5 ครั้ง 

 

0  1.9954 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. จัดประชุมภายใน ปส. เพื่อรวบรวมปัญหาและร่วมกันออกแบบสอบถาม 
2. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย

เกี่ยวกับกฎหมายนั้น 
3. จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรงัสี

หรือวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงประกาศ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ
ขอรับอนุญาต และการบังคับใช้กฎหมายสำหรับบุคลากรภายใน ปส.  

4. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การขอรับอนุญาต สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ผลผลิต : 
1. ผลสรุปข้อมูลการสัมมนาและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
ผลลัพธ์ : 
1. รายงานวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
2. ผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียรแ์ละ
รังสี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายอนิรุทธ ์ ทรงจักรแก้ว 
หน่วยงาน : กกม.ปส. 
เบอร์โทร : 3401 
อีเมล์ :  
aniruth.s@oap.go.th 

8. โครงการศึกษาการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีอย่างปลอดภัย
ของหน่วยงานใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วดัโครงการ  0  0.2155 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ สัญจรนอกสถานที่ 
2. เยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค จังหวัดระยอง 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวชลาทิพย์  เกื้อกอบ 
หน่วยงาน : กลค.ปส. 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 
 
ค่าเป้าหมาย  
- 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ผลลัพธ์ : 
คณะกรรมการ พ.น.ส. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ ประจำภูมิภาค
ประจำภาคตะวันออก (จังหวัด ระยอง) 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

เบอร์โทร : 4111 
อีเมล์ :  
chalathip.k@oap.go.th 

9. โครงการขับเคลื่อนงานการไม่แพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง
สูง 

1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพื่อดำเนินการตาม
พันธกรณีความริเริ ่มเพื ่อความ
มั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่
อานุภาพทำลายล้างสูง (อปอส.) 

1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการดำเน ินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง 

1.3 การประช ุ มส ่ วน ราชก า รที่
เกี ่ยวข้องกับภารกิจงานการไม่
แพร ่ขยายอาว ุ ธท ี ่ อาน ุภาพ
ทำลายล้างสูง 

1.4 การประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจหารประสานงานการ
ดำเนินการป้องก ันและแก ้ ไข
ปัญหา อานุภาพทำลายล้างสูง 

ตัวชี้วดัโครงการ  
เชิงปริมาณ :  
จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 9 กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ :  
1. ข้อตัดสินใจ นโยบายและรายงานสถานการณ์

เกี่ยวกับมาตรการการไม่แพร่ขยายอาวุธที ่มี
อานุภาพทำลายล้างสูงในกรอบพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

2. แนวปฏิบัติเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง และ
วัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทาง
บก)  

 
ค่าเป้าหมาย  
1. ท ิศทางระด ับนโยบายในการร ับม ือต่อ

ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
2. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลและ

ความร่วมมือด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง 

 

1.0969 - 
(สมช. ไม่ได้เสนอ

โครงการที่
ดำเนินการ
ภายใต้แผน 

ปฏิบัติการของ
นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ฯ 
ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2565) 

แนวทางการดำเนินงาน  
จัดการประชุม/สัมมนาเพื ่อประสานงานการดำเนินการป้องก ันและ

แก้ปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการดำเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสูง และหารือเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 


ผลผลิต  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส่งเสริมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยในกรอบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูงในระดับต่างๆ

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสูง รวมถึงกลไกการประเมินและพัฒนาขีดความสามารถของการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

3. รายงานการศึกษาสถานการณ์ความมั่นคง หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



ผลลัพธ์  
1. การมีบทบาทเชิงสร้างสรรคในการสนับสนุนการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่

มีอานุภาพทำลายล้างสูงในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวมนทิพย์ วงศ์กุลฤด ี
หน่วยงาน  
สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 
เบอร์โทร  
02-142-0106 
อีเมล  
bisa.nsc@gmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1.5 การประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง/
สินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี
ในพื้นที่ต่างจังหวัด 

1.6 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาในพันธกรณี
ต่าง ๆ ตามภารกิจงานการไม่
แพร่ขยายอาว ุธที ่ม ีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง 

1.7 การประชุมในกรอบสนธิสัญญา
ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on 
the Prohibition of Nuclear 
Weapons/ประช ุมส ัมมนาใน
พันธกรณีต่าง ๆ ตามภารกิจงาน
การ ไม ่ แพร ่ขยายอาว ุ ธท ี ่ มี
อานุภาพทำลายล้างสูง 

1.8 การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ตามข ้อส ั ่ งการหร ือท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย/สัมมนา/อบรมตาม
พันธกรณีต่าง ๆ ตามภารกิจงาน
การ ไม ่ แพร ่ขยายอาว ุ ธท ี ่ มี
อานุภาพทำลายล้างสูง 

1.9 การประชุมรัฐภาคี การประชุม
ทบทวน การประชุมรัฐภาคีสมัย
ว ิ ส าม ัญ  และกา ร เ ว ี ย นค ำ
ประกาศของสนธิส ัญญาห ้าม
อาวุธนิวเคลียร์ 

 
 
 

2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

3. ผู้กำหนดนโยบายและปฏิบัติงานได้รับข้อมูลเพื่อสร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเด็นความมั่นคงจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
และสามารถนำไปดำเนินการในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

10. โครงการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านภัยสุขภาพ รังสีและ

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
ค่าเป้าหมาย 

0 0.5000 แนวทางการดำเนินงาน  
1. พิจารณาแผนและการซ้อมรับอุบัติภัยสารเคมีระดับประเทศและความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ   
นพ.กิติพงษ์  พนมยงค์ 
หน่วยงาน  



 

180                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 2.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

สารเคมีระดับประเทศ และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 
 
 
 

2. กำหนดสถานการณ์และทำการซ้อมแผนรับอุบัติภัยสารเคมี
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

รพ.นพรัตนราชธาน ี
เบอร์โทร  
02 517 4333 
อีเมล
occenv@gmail.com  

รวมทั้งสิ้น  8.5672 35.3186   
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย  : การกำกับดูแลที่มีความปลอดภยั ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสำเร็จในการกำกับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมัน่คงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการเฝ้าระวัง 

เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
3. จำนวนแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผน 
 
ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละ 80 
2. จำนวน 100 คน 
3. จำนวน 1 แนวทาง 

10.4294  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การขับเคลื่อนแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟู

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ 2561 - 2565 
2. การเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์ ภายใต้การฝึกซ้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง  

4. พัฒนาศักยภาพกำกับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามผลการ
ประเมิน EPRIMS 

ผลผลิต : 
เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศไทย 
ผลลัพธ์ : 
1. ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. บุคลากรของประเทศไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง การ

เตรียมความพร้อม และการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. แนวทางการจัดท าแผนระดับชาติสำหรับการระงับและบรรเทาเหตุ 

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก 
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 3107 
อีเมล์ :  
piyaporn.s@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ร้อยละความสำเร็จของวธิีการ 

วิเคราะห ์
2. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงและพทิักษ์
ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ให้กบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ 

3. จำนวนบุคลกรที่ได้รับการพัฒนา 
 
ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 
3. จำนวน 40 คน 

16.1511  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. จัดทำแผนระดับชาติในการตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร ์
2. การเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั่นคงปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์ 
ผลผลิต : 
1. ประเทศไทยมีแผนระดับชาติในการตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั ่นคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
2. เจ้าหน้าที่ ปส. เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

สามารถดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้าน Nuclear Security  
ผลลัพธ์ : 
1. ประเทศไทยมีศักยภาพในการหาที่มา แหล่งกำเนิด ของการลักลอบสาร

กัมมันตรังสี หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการเฝ้าระวังเพื่อ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตลอดจนสามารถยืนยันถึงความบริสุทธิ์ 
กรณีที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุดังกล่าว 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภัยกับคุกคามทางนิวเคลียร์ ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
อย่างสม่ำเสมอ มีวัฒนธรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ตามกระบวนการป้องกัน และปกป้องการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดงักล่าว
ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของประเทศต่อไป 

3. บุคลากรของประเทศไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจจับและการ
ตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. กิตติ์กวิน อรามรุญ 
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 3107 
อีเมล์ :  
kitkawin.a@oap.go.th 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางรังสีต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
แนวทาง/มาตรการการดำเนินงานภายใต้

สถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อ
ป้องกันผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อม 
และประชาชนไทย  
ค่าเป้าหมาย 

2.2199  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

และรังส 
2. การพัฒนาเทคนิคอย่างเร็วในการตรวจวัดและเฝ้าระวังสทรอนเซียม-90 ใน

สิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย  
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4403 
อีเมล์ :  
yutthana.t@oap.go.th 



 

183                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 2.2 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน 1 แนวทาง/มาตรการ 3. การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ ่งแวดล้อมและ
สุขภาพประชาชนไทยรองรับภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในและข้ามพรมแดน 

4. การยกระดับห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดบัรังสี
ในภูมิภาค 

ผลผลิต : 
1. ระบบการประเมินผลการแพร่กระจายของสารรังสีในกรณีฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสีที่เชื่อมต่อกับข้อมูลของประเทศไทย 
2. เทคนิคการวิเคราะห์สทรอนเซียม-90 
3. ข้อมูลผลกระทบทางรังสีในสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย 
4. บุคลากรของ ปส. ได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีใน

สิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์ : 
ประเทศไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์
และรังสีเพื่อลดผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทย 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

4. โครงการการเตรียมพร้อมรับมือ
เหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
น ิวเคล ียร์  และเหต ุฉ ุกเฉ ินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนการเฝ้าระวงั 

เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

0  24.0044 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2563 - 2567 
2. การเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุด้านความมั ่นคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีกรณีนำเข้า-ส่งออก

วัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดน 
4. การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุความมั่นคงทางนิวเคลียร์และ

รังสี  
5. การบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ผลลัพธ์ : 
1. ประเทศไทยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

ในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการทางรังส ี
2. ประเทศไทยศักยภาพในการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีด้วยเครื่องมือตรวจวัด 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายกิตติ์กวิน  อรามรุญ 
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 3107 
อีเมล์ : 
kitkawin.a@oap.go.th 
 



 

184                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 2.2 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

3. ประเทศมีการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. ประเทศไทยมีความพร้อมในการตรวจจับและตอบโต้เหตุความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

5. โครงการระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์
และรังส ีบนแพลทฟอร์มดิจ ิทัล 
(Digital Radiation Monitoring 
Systems) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. มีข้อมูลการตรวจวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อม

และสิ่งมีชีวิต เพื่อการกำกับดูแลและประชาชน
เข้าถึงได้ (National radiation monitoring 
information system) 

2. จำนวนชอ่งทางโซเชียลที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ 

3. ร้อยละของการมีข้อมูลทางรังสีที่อัพเดท
ต่อเนื่อง (Data availabilty) 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. จำนวน 75 
2. จำนวน 3 ชอ่ง 
3. ร้อยละ 75 

0  12.5840 แนวทางการดำเนินงาน : 
กำกับดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยได้รับผลกระทบทางรังสีน้อยที่สุดจาก
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม (zero incedent) 
และข้อมูลทางรังสีผนวกกับเทคโนโลยีสื ่อสารโทรคมคนาคมที่รุดหน้าและ
เชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบและช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ติดตามและตรวจสอบได้ 
ผลผลิต : 
1. ประเทศไทยมีระบบตรวจวัดรังสีชนิดแยกนิวไคล์และส่งข้อมูลออนไลน์
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค 
2. ปส. มีความพร้อมในงานตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางรังสี
ภาคสนามตามาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย 
3. สมาชิกเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ และ ปส. ในฐานะ
หน่วยงานกำกับดูแลและจัดตั ้งเครือข่าย มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา
ศักยภาพในการตรวจวัดและสมารถเชื่องโยงผลการตรวจวัดกับการเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. ประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลรังสีแบบบูรณาการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ มีความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ 
ผลลัพธ์ : 
1. ค่าอ้างอิงทางรังสีในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางรังสีได้อย่างสะดวก 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

ผู้รับผิดชอบ  :  
1. นางสาวอิสรยิา ชยัรัมย ์
2. นางสาวปยิะวรรณ 
กฤษณังกูร 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4113, 
4302 
อีเมล์ :  
1. issariya.c@oap.go.th 
2.piyawan.k@oap.go.th 
 

mailto:issariya.c@oap.go.th


 

185                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 2.2 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

6. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
ระงับ และบรรเทาผลกระทบจาก
ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี
ข้ามพรมแดน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ผลการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญระหว่าง

ห้องปฏิบัติการ การเผยแพร่ในวารสารวชิาการ 
หรือการยื่นคำร้องขอรับการรับรอง 
ISO17025 

2. จำนวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งใน
ระดับประเทศ และนานาชาต ิ

3. การส่งข้อมูลของ RN65 & PS41 ไปยัง 
CTBTO ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

 
ค่าเป้าหมาย 

1. จำนวน 30 ครั้ง 
2. จำนวน 20 ครั้ง 
3. ร้อยละ 95 

0  2.4288 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การพัฒนาศักยภาพการประเมินกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ (ARGOS)  
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอาเซียน 

(ASEAN Radiation Data Exchange Platform) 
3. การจัดจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี

ของอาเซียน (ASEAN Radiological Assessment Centre, ARAC) 
4. การจัดทำ website/application/digital platform ในการนำเสนอข้อมูล

จาก ARAC 
ผลผลิต : 
1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้รับการอัพเกรดและประยุกต์ใช้ข้อมูลของ

ประเทศไทย 
2. ข้อมูลระดับรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอาเซียน 
3. ศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน 
ผลลัพธ์ : 
1. สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนไทย ได้รับการป้องกัน

อันตรายจากรังสี 
2. ผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีของ ปส และประเทศไทยมีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 
3.บุคลากรของ ปส และประเทศไทยได้รับการยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในเวที

ระดับประเทศ และนานาชาติ 
4. ปส และประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณี CTBTO ได้อย่างครบถ้วนและมี

ส่วนสำคัญในการเฝ้าตรวจการทดลองนิวเคลียร์ในทุกรูปแบบ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย  
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4403 
อีเมล์ :  
yutthana.t@oap.go.th  

7. การปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
มั ่นคงปลอดภัย (Security) และ 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รั ง สี  ( Nuclear and Radiation 
Safety) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
การดำเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 

และไม่พบเหตุฉุกเฉินทางด้านรังสี 
 
ค่าเป้าหมาย 

9.7000 11.0000 แนวทางการดำเนินงาน  
1.  งานควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้ กลุ่ม ศูนย์ หน่วย ปฏิบัติตามข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตวิ่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และความปลอดภัยทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 
(Nuclear and Radiation Safety)  

ผู้รับผิดชอบ   
นายปริวรรต สายสนั่น 
หน่วยงาน  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

- 
 
 
 

ผลผลิต  
1.  สทน. มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/ยานพาหนะ พร้อมสำหรับการรับมือเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสี 
2.  สทน. มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์  
สทน. ไม่เกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านรังสี และประชาชนมีความเชื ่อมั ่นในควา
ปลอดภัยทางด้านรังสี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019899 ต่อ  
5๒๐๒ 
อีเมล 
pariwat@tint.or.th  

8. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยภายในองค์กร Safety 
Day และการป ้องก ันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ตัวชี้วดัโครงการ 
 บุคลากรใน สทน. มีความตระหนักในการ
ดำ เนินการด้ านความปลอดภั ย ในสถานที่
ปฏิบัติการและทางด้านรังสีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 
 

0.4000 1.0000 แนวทางการดำเนินงาน  
๑. ฝึกอบรมความรู้/จัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ และ Knowledge Sharing  
๒. นำผลฝึกอบรมความรู้/จัดการประชมุถ่ายทอดความรู้ และ Knowledge 

Sharingใช้ในองค์กรได้ 
ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรมีความรู ้ความเข้าใจและมีความตระหนักในด้านความ
ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานและทางด้านรังสี   
ผลลัพธ์  
สร้างความมั่นใจต่อประชาชนในความปลอดภัยของการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์
มาใช้ประโยชน์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ   
นายปริวรรต สายสนั่น 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019899 ต่อ  
5๒๐๒ 
อีเมล 
pariwat@tint.or.th 
 

9. การจัดการกากกัมมันตรังสีและ
การเฝ ้ าระว ั งก ั มม ั นตร ั ง ส ี ใน
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
 การตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบรกิาร  
ร้อยละ 100 และไม่พบการปนเปื้อนของรังสีใน
สภาพแวดล้อม 
 

2.7960 4.5000 แนวทางการดำเนินงาน  
1. การจัดการกากกัมมันตรังสี การขนย้าย บรรจุ จัดเก็บ เป็นไปตามวิธี

มาตรฐานในทุก ๆ สาขาที่มีกิจกรรมดำเนินการ 
2.  การเก็บตัวอย่างในสิ ่งแวดล้อมรอบ สทน. ทั ้ง 3 แห่ง มาวิเคราะห์การ

ปนเปื้อนทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลความมปลอดภัยในส่ิงแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบ   
นายนิคม ประเสริฐเชี่ยวชาญ 
หน่วยงาน  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลผลิต  
 ข้อมูลกากกัมมันตรังสีที ่อยู ่ในการครอบครองของ สทน. และสถิติของ
ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจการของ สทน. 
ผลลัพธ์  
 ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินกิจการทางนิวเคลียร์และรังสีของ
สทน.มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019899 ต่อ 
5941 
อีเมล 
nikom@tint.or.th 
 

รวมทั้งสิ้น  41.6964 55.5172   
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย  : เพ่ิมศักยภาพและอัตรากำลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวชี้วัด  : 1. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
    2. จำนวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของ

โครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

1.3050 8.2077 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. พัฒนาสมรรถนะและเพิ ่มศักยภาพบุคลากรด้านการกำกับดูแลความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

(RSO : Radiation Safety Officer) 
4. ประเมินตนเองด้านความพร้อมของประเทศในโครงสร้างพื ้นฐานด้าน

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
5. บริหารจัดการโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี 
ผลผลิต : 
1. มีแนวทางการประเมินสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ 

หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้/แนะแนวการศึกษา 
3. บุคลากรภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความ 

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. มีการประเมินตนเองด้านความพร้อมของประเทศในโครงสร้างพื้นฐานด้าน

พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
5. มีการบริหารจัดการและดำเนินโครการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา 

บุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ผลลัพธ์ : 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงาน 
นิวเคลียร์และรังสี 

ผู้รับผิดชอบ  : 
นางสาวกมลพร ภักดี
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1109 
อีเมล์ 
:kamolporn.p@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบความปลอดภ ัยทาง
นิวเคลียร์ 

  0  1.0623 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. จัดหาองค์ความรู้และโปรแกรมที่จำเป็นพร้อมทั้งปรับพื้นฐานความรู้ความ

เข้าใจของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านการเรียนแบบออนไลน์ 
2. การฝึกอบรมการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในระหว่างการ

ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้สถานการณ์จำลองหรือการจำลองสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้ควบคุม 

3. การทดลองตรวจสอบสถานประกอบการอื ่นๆ ในระหว่างการก่อสร้าง 
รวมถึงการวางแผนการตรวจสอบให้แก่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์จริง
ที่กำลังจะเร่ิมดำเนินการก่อสร้าง 

ผลลัพธ์ : 
ปส. มีหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางนิวเคลียร์ที่ได้รับการรับรอง 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ  
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 1602 
อีเมล์ : 
somjait.s@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้ าน
พลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยี
ทางรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๗00 คน

และร้อยละของผู้สอบผ่านประกาศนียบัตรด้าน
การป้องกันอันตรายจากรังสี 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 

     3.6150       5.4400  แนวทางการดำเนินงาน  
1.  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลยีร์ 

ให้มีหัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับ พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
และมาตรฐานสากล รวมไปถึงหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน
ภายในประเทศ (In-house training) 

3.  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดฝึกอบรม 
4.  ถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้แก่บุคลากรทั ้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างกว้างขวาง 
5.  ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรทางนิวเคลียร์กับ

หน่วยงานต่างประเทศที่มีความร่วมมือกันด้านการฝึกอบรม 
ผลผลิต 
 จำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมไปถึงการใช้ประโยขน์จากเทคโนโลยีทาง
รังสีและด้านมาตรฐานความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นอย่างดี
ผลลัพธ์ 
 ความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมและเพิ่มขึ้น และมีขีด
ความสามารถในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างกว้างขวางทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ   
นางสุวิมล เจตวัฒนะ 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
0 2401 9889 ต่อ 
5111 
อีเมล 
suwimolj@tint.or.th  

4. โครงการ TINT Academia ตัวชี้วดัโครงการ 
มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 

 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 

5.0000       5.0000  แนวทางการดำเนินงาน  
1. การทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาให้เกิดการวิจัยร่วมกัน 
2. การร่วมทำการวิจัยและมีการตีพิมพผ์ลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยของ 

สทน. และนักวจิัยสถาบันต่าง ๆ   
ผลผลิต 
 บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซ่ึงกันและกัน

ผู้รับผิดชอบ   
ดร. กนกพร บุญศิริชัย 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 



 

191                                                                                                                                                                                            กลยุทธ์ที่ 3.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 
 





ผลลัพธ์ 
 ได้องค์ความรู้ร่วมกันและมีการพัฒนาโครงการวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์
ที่เพิ่มขึ้นในปีถัด ๆ ไป 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

เบอร์โทร  
02-4019889 ต่อ 
5205 
อีเมล 
kanokpornb@tint.or.th 
 

5.  การยกระดับความสามารถในการ
ให ้บร ิการและตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ  

ตัวชี้วดัโครงการ 
ผู้ประกอบการ SMEs มาทดลองสายรังสีไม่

น้อยกว่า 50 ราย 
 

ค่าเป้าหมาย 
- 

 

1.8550 3.0000 แนวทางการดำเนินงาน  
1. การประชุมหารือเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและ

เครื่องไซโคลตรอน 
2. การทดลองฉายรังสีผู้ประกอบการ SMEs 
ผลผลิต 
การใช้นวัตกรรมด้านรังสีให้เกิดประโยชน์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
ผลลัพธ์ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทาง
นิวเคลียร์และรังสีเพิ่มสูงขึ้น 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ........ 
 

ผู้รับผิดชอบ   
นายมงคล ดีศิลป์แพทย ์
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019889 ต่อ 
5918 
อีเมล  
mongkold@tint.or.th 

6 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนผู้ เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย   
ทางรังสี (RSO) 
-  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน      

7 คน 
-  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน     

3 คน 
 

0.0035 0.0015 แนวทางการดำเนินงาน  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ ของ วศ. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องทางรังสี (RSO) 
ผลผลิต  
เจ้าหน้าที่ วศ. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี (RSO) และได้
ปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่ วศ. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่  ความปลอดภัยทางรังสี
(RSO) 

ผู้รับผิดชอบ   
- 
หน่วยงาน  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เบอร์โทร  
 
อีเมล   
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 

 
 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

7. การบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวัง
ทางรังสีจังหวัดสกลนคร 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 

0.0066 0.0066 แนวทางการดำเนินงาน  
เก็บตัวอย่างแล้วส่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ผลผลิต  
-
ผลลัพธ์  
- 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ   
รศ.ดร.วิลาวรรณ ์คำหาญ 
หน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร 
เบอร์โทร  
- 
อีเมล  
-  

8. โครงการศึกษาความปลอดภัยและ
อุบัติเหตุด้านพลังงานนิวเคลียร์
จังหวัดสกลนคร 

ตัวชี้วดัโครงการ 
- 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 

0 0 แนวทางการดำเนินงาน  
ศึกษาตัวอย่างการสถานีเฝ้าระวังทางรังสี
ผลผลิต  
-
ผลลัพธ์  
- 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ   
รศ.ดร.วิลาวรรณ ์คำหาญ 
หน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร 
เบอร์โทร  
- 
อีเมล  
- 

9. โครงการอบรมความปลอดภัยทาง
รังสีในงานตรวจรักษาทางการ
แพทย ์

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ผู ้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับ 4 

(มาก) – 5 (มากที่สุด) ร้อยละ 80 

0 0 แนวทางการดำเนินงาน  
มีแผนจัดอบรมปี พ.ศ. 2564 ระหว่างไตรมาส 3 – 4


ผู้รับผิดชอบ   
รศ.พญ.เบญจาภา 
เขียวหวาน 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการ
อบรมอยู ่ในระดับ 4 (มาก) – 5 (มากที่สุด) 
ร้อยละ 80 

 
ค่าเป้าหมาย 
- 

ผลผลิต  


ผลลัพธ์  
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

หน่วยงาน  
สาขาวิชาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ภาควิชารังสี
วิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
เบอร์โทร  
- 
อีเมล  
-  

10. THA 6044 Developing 
Capabilites for the 
application of theranostic 
radiophamaceuticals in 
Nuclear Medicine - 22,995 
Euro =  

748,778.90 ฿ 

1. Guideline & protocols in general use in 
thailand  

2. numbers of patients whom be 
diagnosed & treated following 
Standard operating procedure (SOPs) 
using 

0 0 แนวทางการดำเนินงาน  
โครงการยังไม่เร่ิม เนื่องจาก การระบาดของ COVID-19 ผู้ดำเนินโครงการหลัก
ได้ติดต่อกับ IAEA เพื่อเร่ิมโครงการในปี พ.ศ. 2565 
ผลผลิต  
 
ผลลัพธ์  
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

ผู้รับผิดชอบ   
รศ.พญ.เบญจาภา 
เขียวหวาน 
หน่วยงาน  
สาขาวิชาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ภาควิชารังสี
วิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
เบอร์โทร  
- 
อีเมล  
- 

รวมทั้งสิ้น  11.7851 22.7181   
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร ์
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย  : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวชี้วัด  : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้งท่ีได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า....แห่ง 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยา
ศาตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน  

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่าย 
2. ร้อยละความสำเร็จของการได้รับรองระบบ 
ISO/IEC17025 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 100 

3.1476 21.7590 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. พัฒนาเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
2. พัฒนาวิธีตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ 
ผลผลิต : 
1. มีศักยภาพการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์เพื ่อความมั ่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ผลลัพธ์ : 
1. งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวหริเนตร  
มุ่งพยาบาล 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4409 
อีเมล์ : 
harinate.m@oap.go.th 

2. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. จำนวนห้องปฏบิัติการ มาตรฐานทางรังสีก่อ 
ไอออนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
2. ระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผล
การ สอบเทยีบ 
 
 
 

141.8851  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1.  จัดหา ติดต้ังเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุกำบังรังสีที่จำเปน 
2. ดำเนินการทดลอง กำหนดคามาตรฐาน และค่าอ้างอิง โดยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 
3. เปิดใหบริการสอบเทียบและรับรอง มาตรฐานทางรังสี 
4. ขอการรับรองหองปฏิบัติการสอบเทียบ ตามข้อกำหนด มอก. 17025 
 

ผู้รับผิดชอบ  : 
นางสาวกรรณิกา 
มณีวรรณ์  
หน่วยงาน : สบค.ปส. 
เบอร์โทร : 1206 
อีเมล์ :  
kannika.m@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย 
1. อย่างน้อยจำนวน 1 หอ้งปฏิบัติการ 
2. ไม่ต่ำกว่า 80% 

 
ผลลัพธ์ : 
1. ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการ มาตรฐานทางรังสีก่อไอออนที่ผ่าน การรับรอง
และอ้างอิงได้ 
2. ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น ในผลการสอบเทียบเครื่องมือการวัดทางรงัสี
ของหน่วยงานนั้นๆ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

3. โครงการพ ัฒนาระบบบร ิหาร
จัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลหอ้งปฏิบัตกิาร 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

0.3595  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร 
ผลผลิต : 
พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารคุณภาพ 
ผลลัพธ์ : 
สามารถใช้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร (Maintenance Agreement e-SMART 
ISOSystem) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวลีดา มิตรายน 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 1401 
อีเมล์ : 
leeda.m@oap.go.th 

4. โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการ
ทดสอบคว ามชำนาญการวั ด
ปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

2.4102 0  แนวทางการดำเนินงาน : 
1. เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการส าหรับการขยายขอบข่ายการรับรอง 
ISO/IEC17025 
2. รักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดรังสีตาม ISO/IEC17025 
3. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 
ผลผลิต : 
1. ห้องปฏิบัติการฯ มีความพร้อมสำหรับการขยายขอบข่ายการรับรอง 
ISO/IEC17025 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. วิทิต ผึ่งกัน 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 1402 
อีเมล์ :  
vithit.p@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

2 มีการรักษาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดรังสีตาม ISO/IEC17025 
3. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องตามมาตรฐานISO/IEC17025 
ผลลัพธ์ : 
ห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีมีมาตรฐานตามมาตฐาน
สากล 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

5. โครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อการ
กำกับดูแลความปลอดภัยการใช้
ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจาก
แผนงาน 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

11.4030 0  แนวทางการดำเนินงาน : 
1. จัดจ้างพัฒนาระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจ ัดการกาก
กัมมันตรังสีกับหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันต 
2. จัดจ้างพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
ผลผลิต : 
1. มีระบบการจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศไทย ที่สามารถตรวจสอบ 
ติดตามการจัดการกากกัมมันตรังสีได้ทั้งกระบวนการ 
2. ระบบการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และระบบ
การบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ช่วยให้การอนุญาตการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผลลัพธ์ : 
การกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. มี
ระบบสารสนเทศท ี ่สามารถตรวจสอบ ต ิดตาม ต ั ้ งแต ่การอน ุญาต 
(Authorization) การตรวจสอบ ( Inspection) และการบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) ที่ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่การนำเข้ามาใช้งานจากต่างประเทศ
จนถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ 
ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายพงศแพันธ์ นาคแก้ว  
หน่วยงาน : กอญ.ปส. 
เบอร์โทร : 1508 
อีเมล์ :  
pongpan.n@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 
6. โครงการบร ิหารจ ัดการด ้ าน

เทคโนโลยีดิจ ิทัลของสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ 
2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การใชป้ระโยชน์
จากนวิเคลียร์และรังส ี 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 

26.6974 0  แนวทางการดำเนินงาน : 
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยในการให้บริการระบบบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
ผลลัพธ์ : 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จาก
นิวเคลียร์และรังสี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด 
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 4205 
อีเมล์ : 
kritsada.t@oap.go.th 

7. โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศด ้านน ิต ิว ิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จของการนำโปรแกรมไปใช้
ประโยชน์ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

0.4500  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
ศึกษาข้อมูลประเมินรูปแบบภัยคุกคามและศึกษาผลการวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการ 
ผลผลิต : 
โปรแกรมสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ 1 โปรแกรม 
ผลลัพธ์ : 
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศสามารถตอบโต้ต่อเหตุการณ์ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้อย่างทันท่วงที 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวหริเนตร  
มุ่งพยาบาล 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4409 
อีเมล์ : 
harinate.m@oap.go.th 

8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพใน
การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ด้าน
การประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ระบบและกระบวนการประเมินความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณ์ฯ ด้านต่างๆ 
 
ค่าเป้าหมาย 

0.3341 0  แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การพัฒนาระบบและกระบวนการคำนวณด้านนิวทรอนิกส์ ฟิสิกส์ของ 
เครื่องปฏิกรณ์ และเทอร์มัลไฮดรอลิกส์ 
2. การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยแบบใช้ความน่าจะเป็น 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. รุจจพัน เกตุกลำ่ 
หน่วยงาน : กอญ.ปส. 
เบอร์โทร : 1513 
อีเมล์ :  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน 4 ระบบ 
 

 
ผลผลิต : 
1. องค์ความรู้กระบวนการใหม่ผลงานเผยแพร 
2. องค์ความรู้กระบวนการใหม่ผลงานเผยแพร่ 
ผลลัพธ์ : 
ปส. มีศักยภาพในการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันสมัย 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

rutjapan.k@oap.go.th 
 

9. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
รายงานสรุปความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัย 
ระยะกอ่นการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
 
ค่าเป้าหมาย 
จำนวน 1 ฉบับ 

1.4607  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การทบทวนเอกสารและเตรียมความพร้อมในการวิจัย 
2. การเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่าง  
3. การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างทางชีวภาพของผู้ปฏิบัติงาน ก่อน
การก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
4. การประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม การได้รับรังสีเข้าสู่
ร่างกายและผลของรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม 
ผลผลิต : 
1. การทบทวนเอกสารและเตรียมความพร้อมในการวิจัย เป็นไปตามแผนที่ 
กำหนดไว้ 
2. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างชนิดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจัดเก็บ 
3. การเก็บตัวอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
4. รายงานสรุปความก้าวหน้าการศึกษาวิจัย 
ผลลัพธ์ : 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานการศึกษาวิจัยตามโครงการ ระยะก่อนการ
ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  : 
นางสาวสุประวีณ ์ 
ศิริบุญประภพ 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4303 
อีเมล์ :  
suprawee.s@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

10. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดและ
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ร ะ ด ั บ ร ั ง ส ี ใ น
สิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ที่มีความ
เส่ียง 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ระบบวัดทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
2. ระบบวัดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มั่นคงยั่งยืน 
3. รายงานผลการตรวจวัด 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวน 1 ระบบ 
2. จำนวน 1 ระบบ 
3. จำนวน 1 ฉบับ 

1.0000  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การพัฒนาระบบวัดรังสีสำหรับงานภาคสนามแบบไร้สาย 
2. การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำ 
ทะเล จ. สงขลา 
3. การสำรวจและการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่ที่มีความเส่ียง 
ผลผลิต : 
1. ส่วนฮาร์ดแวร์ของเครื่องมือวัดสามารถใช้งานได้และผ่านการปรับเทียบ 
2. สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำทะเล จ. สงขลาได้รับการซ่อมบำรุงและ 
ดูแลรักษา และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตั้งชุด 
อุปกรณ์สำหรับโหลดหัววัดรังสีลงใต้น้ำทะเล 
3. ผลการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่สนใจ 7 จังหวัด 
ผลลัพธ์ : 
1. ผลการทำงานของระบบวัดที่พัฒนา 
2. ผลการทำงานของระบบวัดของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำทะเล 
3. ผลการประเมินการตรวจวัดระดับปริมาณรังสีในพื้นที่สนใจ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  : 
ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์ 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 3501 
อีเมล์ :  
somboon.t@oap.go.th 
 

11. โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน
ระดับปฐมภูมิ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ความสำเร็จในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

1.1500 232.4565 แนวทางการดำเนินงาน : 
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการ และเปิดใช้งานเพื่อการ 
ให้บริการ 
ผลผลิต : 
ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการให้บริการ 
ผลลัพธ์ : 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. วิทิต ผึ่งกัน 
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1402 
อีเมล์ :  
vithit.p@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

12. โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
นิวเคลียร์และรังสี 

  0  53.8160 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. บุคลากรของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งฃาติ (องค์การมหาฃน) ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
โดยเฉพาะผู้พิการ 
2. สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารและสถานที่ให้
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารและสถานที่ให้
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเห็นควรดำเนินการจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบดิจิตอล ( IP CCTV) เพื ่อเพิ ่มมาตรการความ
ปลอดภัยให้ประสิทธิภาพมากที่ส ุดในการสนับสนุนการกำกับดูแลความ
ปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี  
4. สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารและสถานที่ให้
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคลากร และผู้มาติดต่อ รวมทั้ง
ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลลัพธ์ : 
บุคลากรจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปที่มา
ติดต่อราชการ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวกรรณิกา 
มณีวรรณ์ 
หน่วยงาน : สบค.ปส. 
เบอร์โทร : 1206 
อีเมล์ :  
kannika.m@oap.go.th 
 

13. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศ  รองรับ
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งห้องปฏบิัติการ
ประเมินค่าปริมาณรังสีสู่ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
อ้างอิง 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

0  15.1500 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการประเมินค่าปริมาณรังสี
สู่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง 
2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สอบเทียบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื ่องมือ 
สำหรับห้องปฏิบัติการประเมินค่าปริมาณรังสี  
3. ดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อขอการรับรับรองระบบคุณภาพ โดยมีขั้นตอน
การดำเนินการ ดังนี้ 
- ศึกษาค้นคว้าข้อกำหนดต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขอรับ
การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
-วางแผนสำหรับการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายเอนก โคตรบุญเรือง 
หน่วยงาน : สลก.ปส. 
เบอร์โทร : 3111 
อีเมล์ :  
anake.k@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

- ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพ และดำเนินการตามระบบ เพื่อ
เตรียมขอรับการรับรองระบบคุณภาพ 
- ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื ่อให้มั ่นใจว่าระบบคุณภาพเป็นไปตาม
ข้อกำหนด 
- แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
-ทบทวนเอกสารและการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ และมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
-ยื่นขอรับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
-จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ 
ผลลัพธ์ : 
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองและสามารถให้บริการตรวจวัดและประเมินได้
อย่างถูกต้องแม่นยำ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

14. โครงการพัฒนาการกำกับดูแล
การใช้ประโยชน์เครื ่องกำเนิด
รังสีแบบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน
การกำเนิดรังสี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วย
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

0  1.0580 แนวทางการดำเนินงาน : 
จ้างบุคลากรของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ บันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศ
ไทย 
ผลผลิต : 
มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วย
ในทางการแพทย์ในประเทศไทยทุกเดือน 
ผลลัพธ์ : 
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที ่ให้ก ับผู ้ป ่วยในทาง
การแพทย์ในประเทศไทยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  : 
ดร. รุ่งธรรม ทาคํา 
หน่วยงาน : กตส.ปส. 
เบอร์โทร : 1614 
อีเมล์ : 
rungdham.t@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

15. โครงการศูนย์การคำนวณเพื่อ
ประเมินความปลอดภัยสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ศูนย์การคำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัย
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
 
ค่าเป้าหมาย 
จำนวน 1 หอ้ง 

0  0.6624 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. ปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์การคำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัยสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ รวบรวมรหัสคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผล 
รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นไว้ในศูนย์ มีส่วนการแสดงผลและการประชุม 
2. เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูล และ
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินร่วมกับ มทส. ที่ จ. นครราชสีมา 
3. การประเมินความปลอดภัยและประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินเครื ่อง
ปฏิกรณ์ มทส. ที่ กทม. 
ผลผลิต : 
1. ปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นศูนย์การคำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัยสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ 
2. รายงานการเก็บข้อมูล และรายงานการประชุม 
3. รายงานผลการประเมินความปลอดภัย 
ผลลัพธ์ : 
ประเทศไทยมีศูนย์การคำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. รุจจพัน เกตุกลำ่ 
หน่วยงาน : กอญ.ปส. 
เบอร์โทร : 1513 
อีเมล์ :  
rutjapan.k@oap.go.th 
 

๑6. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค
ของประเทศไทย 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำร็จตามแผนงานวิจัย :  
ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 

87.5148 23.5000 แนวทางการดำเนินงาน  
'การพัฒนาระบบวัดคุณสมบัติของพลาสมาขั ้นพื ้นฐานสำหรับเครื ่อง 

Thailand Tokamak 1 (TT1) /การพัฒนาระบบควบคุมและเก็บข้อมูลของ
เครื่องโทคาแมค (TT1) เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นของไทย/ การ
พัฒนาระบบสุญญากาศของเครื่องโทคาแรคของประเทศไทย (TT1)/ การวิจัย
และพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องโทคาแมคของประเทศไทย (TT1) 
ผลผลิต  
1. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. นักฟิสิกส์ และวิศวกรที่มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์  
 บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์ฟิวชัน 

ผู้รับผิดชอบ  
นายสมศักดิ์  แดงต๊ิบ 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
0 2401 9889  
ต่อ 1115 
อีเมล 
somsakd@tint.or.th  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ กฟผ. 
 

17. โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัช
ร ั งส ีทางการแพทย ์ (Cyclotron 
(๓๐ MeV)) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร ็จของการพัฒนาโครงการ
พื้นฐานขนาดใหญ่ 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

189.1854 169.8602 แนวทางการดำเนินงาน  
1.  จัดซื้อเครื่องไซโคลตรอนพร้อมอุปกรร์ประกอบตามขั้นตอนที่ระเบียบทาง

ราชการกำหนด 
2. ดำเนินการตรวจรับตามสัญญา โดยใช้ Factory Acceptance Test 
3. การทดลองการผลิตเมื่อ Set up ระบบสนับสนุนทั้งหมดแล้วเสร็จ 
4. เริ่มเปิดให้บริการได้ จำนวน 4 ชนิดเภสัชรังสี ทยอยเปิด 1 รายการ/ปี 
ผลผลิต  
1. การผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีชนิดใหม่ จำนวน 4 รายการ 
2. เป็นแหล่งในการทำการวิจัยด้านเภสัชรังสีของประเทศ 
ผลลัพธ์ : 
1. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านรังสีรักษาและวินิจฉัยได้มากกว่า 2,000 

ราย/ปี 
2. มีนักวิจัยและหน่วยงานภายนอกมาใช้ประโยชน์ (ราย/ปี) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ..... 
 

ผู้รับผิดชอบ   
นายเอกภพ งามละเมียด 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
024019889  
ต่อ 1115 
อีเมล  
akkapob@tint.or.th 

18. โครงการการตรวจพิส ูจน์อัต
ลักษณ์อาหารและการปลอมปน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อาหารและ
การปลอมปน 1 ห้องปฏิบัติการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

17.4600 1.0000 แนวทางการดำเนินงาน  
จัดหาครุภัณฑ์ในการบริการ อาทิ เครื่องวิเคราะห์สัดส่วนไอโซโทปเสถียรด้วย
เทคนิคเลเซอร์, เครื่อง capillary electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จำนวน 1 ชุด 
- จัดหาสารมาตรฐานและวัสดุส้ินเปลืองในเบื้องต้น 
- ทดสอบวิเคราะห์เพื ่อ validate เทคนิคและเครื ่องมือ และทดลองการ
ให้บริการ 
- วางแผนในการพัฒนาสารมาตรฐาน in-house standard เพื่อลดต้นทุนการ
บริการ 
- จัดทำเอกสารเพื่อนำเข้าระบบ ISO 9001:2015 

ผู้รับผิดชอบ   
นายจีรวจัน์  อีซอ 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
0 2401 9889  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ ์
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ผลผลิต 
การให้บริการทดสอบวิเคราะห์อัตลักษณ์อาหารและการปลอมปน 
ผลลัพธ์ 
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบอาหารแก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมด้าน
อาหาร 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ..... 
 

ต่อ 5101 
อีเมล  
jeelawat@tint.or.th 

รวมทั้งสิ้น  484.4578 519.2621   
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย  : เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ 
ตัวชี้วัด  : 1. จำนวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    2. จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการสนับสนุนการกํากับดูแล
ค ว า ม ป ลอ ดภ ั ย จ า ก ก า ร ใ ช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

 ตัวชีว้ัดโครงการ 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของ
โครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

7.4961 8.6649 แนวทางการดำเนินงาน : 
เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ที่เพิ่มมากขึ้น ในการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีในสิ่งแวดล้อมและประชาชน รวมถึงการจัดทำ
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีทั้งของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและ
ประชาชนไทย โดยอาศัยข้อมูลการตรวจวัดตัวอยา่งสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ข้อมูลพฤติกรรมการดำรงชีพ การบริโภค และอื่นๆ ของประชาชนไทย 
ผลลัพธ์ : 
บุคลากรของประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นที่การยอมรับในระดับสากล 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย  
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4403 
อีเมล์ :  
yutthana.t@oap.go.th 

2. โครงการพัฒนาผลึกอะลูมิเนียม
ออกไซต์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) 
หรือเทียบเท่า สำหรับการวัดปริมาณ
รังสีประจำตัวบุคคล 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนผลงานทางวขิาการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
จำนวน 1 ฉบับ 

0.7120  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
ศ ึกษาแนวทางการพ ัฒนาผล ึกอะล ูม ิ เน ียมออกไซต ์ เต ิมคาร ์บอน 
(Al2O3:C)หรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลึกส 
าหรับการใช้ในการพัฒนาเป็นผลึกใช้ส าหรับวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคล โดย
เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวทางการพัฒนาผลึกเพื่อวัดปริมาณ
รังสี หลังจากนั้นดำเนินการพัฒนาผลึกชนิดต่างๆ และศึกษาคุณสมบัติความ
เป็นไปได้ในการน ามาใช้พัฒนาเป็นผลึกส าหรับวัดปริมาณรังสีส่วนบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นายพงษปณต  
รินทตยาธรณ 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 1403 
อีเมล์ : 
pongphanot.r@oap.go.th 

 



 

206                                                                                                                                                                                                    กลยุทธ์ที่ 4.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

พร้อมทั้งศึกษากระบวนการอ่านค่าปริมาณรังสีส่วนบุคคล สุดท้ายจะน าผล
การศึกษานี้ไปพัฒนาเป็นต้นแบบในเฟสถัดไป 
ผลผลิต : 
รายงานผลการศึกษา/ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ 
ผลลัพธ์ : 
ผลการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อการพัฒนาการวัดปริมาณ
รังสีส่วนบุคคลได้ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

3. โ ค ร ง ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ลค ว า ม
ปลอดภัยในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
การดำเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

0.5094  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
ศึกษาข้อมูลกัมมันตภาพรังสี และลักษณะการใช้งานของสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางในการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้
ในการจัดการและกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ : 
1.การดำเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการ 
2. การได้รับรังสีของประชาชนไทยที่ใช้สินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสี 
เป็นส่วนประกอบ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
  งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ 
หน่วยงาน : ศปส.ปส. 
เบอร์โทร : 4213 
อีเมล์ :  
kittisak.c@oap.go.th 
 

4. โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่อนย้ายของ NORM เพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเส่ียง 

ตัวชี้วดัโครงการ 
การศึกษาพื้นที่ที่มีความเส่ียงต่อ NORM  
ฉบับสมบูรณ ์
 
ค่าเป้าหมาย 
จำนวน 1 รายงาน 

5.4685  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. การสำรวจจุดเก็บตัวอย่างเส้นทางหลักของห่วงโซ่อาหาร และการ 
อุปโภคบริโภคของประชาชน และเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
2. การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของNORM เพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ที่มีความเส่ียง 
ผลผลิต : 
1. รายงานการสำรวจพื้นที่ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 
หน่วยงาน : กพม.ปส. 
เบอร์โทร : 4403 
อีเมล์ :  
thawatchai.i@oap.go.th 
 



 

207                                                                                                                                                                                                    กลยุทธ์ที่ 4.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

2. รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ทางด้านนิวไคลด์รังสี 
ผลลัพธ์ : 
รายงานการศึกษาพื้นที่ที่มีความเส่ียงฉบับสมบูรณ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

5. โ ค ร ง ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ลค ว า ม
ป ล อ ด ภ ั ย ก า ร จ ั ด ก า ร ก า ก
กัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรมเศษ
โลหะ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. ร่างมาตรการควบคุมความปลอดภยัการ
จัดการกากกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษ 
โลหะ 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ทางเคมีทาง
กายภาพและวธิีการขจัดการปนเปื้อนวสัดุ
กัมมันตรังสีในเศษโลหะ 
 
ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวน 1 เร่ือง 

1.0000  0 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่างมาตรการควบคุมความปลอดภัย
การจัดการกากกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ 
2. การคัดแยกวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม๑๓๗ ออกจากฝุ ่นกัมมันตรังสี
ปนเปื้อน 
ในเศษโลหะซ่ึงเกิดจากกระบวนผลิตโลหะโครงสร้างรูปพรรณ 
ผลผลิต : 
1. การเผยแพร่ร ่างมาตรการควบคุมความปลอดภัยการจ ัดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ 
2. ผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีสามารถนำวิธีการคัดแยกไปพัฒนาเพื่อใช้ใน
การบำบัดกากกัมมันตรังสีด้วยตนเองตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 
ผลลัพธ์ : 
1. ร่างมาตรการเฝ้าระวังการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในเศษโลหะที่นำเข้า
มาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
2. วิธีการคัดแยกไปพัฒนาเพื่อใช้ในการบำบัดกากกัมมันตรังสีด้วยตนเอง
ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
ดร. กิตติ์กวิน อรามรุญ 
หน่วยงาน : กตส.ปส 
เบอร์โทร : 3107 
อีเมล์ :  
kitkawin.a@oap.go.th 

6. โ ค ร ง ก า ร ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า
ว ิทยาศาสตร ์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  

ตัวชี้วดัโครงการ 
รายงานสรุปความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัย 
ประจำปีที ่๑  
 

0  21.3050 แนวทางการดำเนินงาน : 
1. ค้นคว้าข้อมูลประกอบการวิจัยและทบทวนเอกสาร จัดหาเอกสาร
ประกอบการวิจัย และเตรียมความพร้อมในการวิจัย การจ้างเหมาผู้ช่วย
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

ผู้รับผิดชอบ  :  
1. นางสาวนาฏนลิน   
ศาสตรี 
2. นางจิตติมา   



 

208                                                                                                                                                                                                    กลยุทธ์ที่ 4.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย 
จำนวน 1 ฉบับ 
 

2. ดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
3. ตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสีในร่างกายของผู ้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไป 
4. ประเมินความปลอดภัยโดยใช้วิธีการที่ได้รับการอบรม 
 
ผลผลิต : 
รายงานสรุปความก้าวหน้าการศึกษาวิจัย 
ผลลัพธ์ : 
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานการศึกษาวิจัยตามโครงการ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

บ่างวิรุฬรักษ์ 
3. นางสาวปานทิพย ์ 
อัมพรรัตน์ 
หน่วยงาน : กพม. กอญ. ปส. 
เบอร์โทร : 4407 4113 
1511 
อีเมล์ :  
1. natnalin.s@oap.go.th 
2. jittima.b@oap.go.th 
3. pantip.a@oap.go.th 

7.  โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้
โดยการใช้แมลงที ่เป็นหมันด้วย
รังส ี

  
 
 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานโครงการ 
(ขึ้นอยู่กบัจังหวัดที่ไปดำเนินการ) : ร้อยละ 
100 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

5.1682 15.0000 แนวทางการดำเนินงาน  
1.  ศึกษาความเหมาะสม กำหนดสถานที่ดำเนินการและอบรมเกษตรกร 
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย/ศึกษาข้อมูลพื้นฐานแมลงวัน

ผลไม้ 
๓. วางระบบตรวจสอบติดตามประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ 
๔. ทำความสะอาดแปลง ทำลายพืชอาศัย วางกับดักตัวผู้ ใช้ เหยื่อพิษและ

จุลอินทรีย์ 
๕. เล้ียง ฉายรังสีทำหมันและปล่อยแมลงที่เป็นหมันในพื้นที่ 
๖. การติดตามและประเมินผล 
ผลผลิต  
เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่เพิ ่มขึ ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (มาจากความ
เสียหายของผลผลิตลดลง) 
ผลลัพธ์  
เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท/ เป็น 
Food Safety เนื่องจากลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

ผู้รับผิดชอบ   
นายวณิช ลิ่มโอภาสมณี 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019889  
ต่อ 5205 
อีเมล  wanitch@tint.or.th 

mailto:natnalin.s@oap.go.th
mailto:jittima.b@oap.go.th
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 
8. การพัฒนาระบบการฉายรังสีน้ำ

ยางด้วยเครื่องอิเล็กตรอนบีม 
ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานโครงการรายปี 
(การวิจยัต่อเนื่อง 2-3 ปี) : ร้อยละ 100 
 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

1.0000 3.0000 แนวทางการดำเนินงาน : 
๑. ศึกษาสมบัติของน้ำยางวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอน และทดลองขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น ในระดับห้องปฏิบัติการ 
2. ศึกษาสมบัติของน้ำยางวัลคาไนซ์ที่ได้จากระบบลำเลียงน้ำยางเข้าฉาย

รังสีแบบต่อเนื่อง โดยการศึกษาสมบัติทั่วไปของน้ำยางวัลคาไนซ์ และ
ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ  

3. ร่วมหาแนวทางการขยายผลสู่อุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์โดย
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 ราย 

ผลผลิต 
ระบบฉายรังสีน้ำยางแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนนี้จะ

ทำให้น้ำยางธรรมชาติมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และความปลอดภัยที่ สูงขึ้นใน
การนำไปใช้งาน การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขั้นสูงที่มีผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง เช่น ถุงมือยางทาง
การแพทย์    จุกนมเด็ก เป็นต้น 
ผลลัพธ์  
1. ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. ราคายางธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ทำให้
 ชาวสวนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
3.  ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดการใช้สารเคมี และการบำบัดน้ำ
ทิ้ง 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ สทน. 
 

ผู้รับผิดชอบ   
นายฉัตรชัย จรัสฉิมพลกีุล 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019889  
ต่อ 1500 
อีเมล chatchaij@tint.or.th 

9. โครงการวิจัยด้าน BCG และด้าน
สิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนสิทธิบัตรที่ได้มีการยื่นขอจด จำนวน 5 
รายการ/ป ี
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

42.7000 77.3000 แนวทางการดำเนินงาน  
1. การดำเนินการวิจัยภายใต้กรอบ/เป้าประสงค์ด้าน BCG 
2. การดำเนินการวิจัยภายใต้กรอบ/เป้าประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/ นำไปจดสิทธิบัตร 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ   
ดร. กนกพร บุญศิริชัย 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

สิทธิบัตรที่ได้มีการยื ่นขอจด จำนวน 5 รายการ/ปีและการมีหน่วยงาน
ภายนอก/ภายในสถาบันนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ผลลัพธ์  
1.  มีองค์ความรู้ใหม่และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้

ม ีการนำไปใช ้ประโยชน ์จากหน ่วยงานภายนอกเพ ิ ่ มมากขึ้ น 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

เบอร์โทร  
02-4019889  
ต่อ 5205 
อีเมล 
kanokpornb@tint.or.th 

10. การให้บริการด้านเทคโนโลยี
นิ ว เ ค ลี ย ร์  ( ก า ร แ พ ท ย์ /
อุตสาหกรรม/ อาหาร/นวัตกรรม
ด้านรังสี) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนการให้บริการทั้งหมดไม่น้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

79.8800 176.5000 แนวทางการดำเนินงาน  
1. การให้บริการเภสัชรังสี/ บริการจัดการกากกัมมันตรังสี/การบริกาด้าน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์/การผลิตนวัตกรรมด้านรังสี/ การฉายรังสี 
ผลผลิต  
การให้บริการตามความต้องการของประชาชน/หน่วยงานภายนอกร้อยละ 

100  
ผลลัพธ์  
1. มีมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 1,400 ล้านบาท/ปี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  
นายหาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย ์
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019889 ต่อ ๙๐๖ 
อีเมล 
hannarong@tint.or.th 
 

11. โครงการว ิจ ั ยด ้ านฝ ุ ่นกาก
กัมมันตรังส ี

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานโครงการรายปี 
(การวิจยัต่อเนื่อง 2 ปี) : ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

3.0000 8.0000 แนวทางการดำเนินงาน  
ประกอบด้วยโครงการย่อ 4 โครงการ คือ  

โครงการที่ 1  โครงการศึกษาการแยกซีเซียม-137 ออกจากกากฝุ่นเหล็ก
ปนเปื้อนทางรังสี 
โครงการที่ 2  โครงการศึกษาการแยกซีเซียม-137 ออกจากสารละลายโดย
ใช้ตัวดูดจับที่ปรับสภาพผิวด้วยพอลิเมอร์ 
โครงการที่ 3  โครงการศึกษาการแยกซีเซียม-137 ออกจากสารละลายโดย
วิธีการตกตะกอนและวิธีการกรอง 

ผู้รับผิดชอบ   
นายนิคม ประเสริฐเช่ียวชาญ 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019899  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

โครงการที่ 4 โครงการศึกษาการปรับสภาพกากฝุ่นเหล็กปนเปื้อนทางรังสี
โดยวิธีการผนึกซีเมนต์ 
ผลผลิต  
ทราบวิธีแยกและแนวทางการขจัดหรือการลดการปนเปื้อนทางรังสี ซีเซียม-
137 ในฝุ่นเหล็กด้วยวิธีต่าง ๆ 
ผลลัพธ์  
ทราบวิธีแยกและแนวทางการขจัดหรือการลดการปนเปื้อนทางรังสี ซีเซียม-
137 ในฝุ่นเหล็ก และสามารถวางแผนงานการจัดการในอนาคตได้ต่อไป 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ต่อ 5941 
อีเมล 
nikom@tint.or.th 

12. โครงการพ ัฒนาพันธ ุ ์ข ้าวที่
ทนทานต่อสภาวะน้ำกร่อยให้มี
ลักษณะทรงต้นที่ดี ไม่ไวต่อช่วง
แสง ด้วยวิธีชักนำให้เกิดการ
กลายพันธุ์และนำเครื่องหมาย
โมเลกุลมาประยุกต์ใช้ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ข้าวสายพันธุ์แท้ทนทานตอ่สภาวะนำ้กรอ่ยให้มี

ลักษณะทรงต้นที่ดีและไม่ไวต่อช่วงแสง เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหา
น้ำกร่อยเขา้รุกพื้นที่ทำนาในช่วงฤดูแล้ง 

0 0.2500 แนวทางการดำเนินงาน  
 นำพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อความเค็มในระดับ R แต่ไวต่อช่วงแสง มาปลูก
เพื่อคัดเลือกต้นที่มียีนควบคุมลักษณะทนทานต่อความเค็มด้วยเครื่องหมาย
โมเลกุล จากนั้นเก็บเมล็ดจากต้นที่มียีนทนทาน นำเมล็ดไปชักนำให้เกิดการ
กลายพันธุ์ด้วยการใช้รังสี E-beam แล้วปลูกคัดเลือกต้นที่มีลักษณะไม่ไวต่อ
ช่วงแสง และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี ขณะเดียวกันนำใบจากต้นที่
คัดเลือกได้ มาคัดเลือกต้นที ่มียีนทนทานต่อความเค็มด้วยเครื่องหมาย
โมเลกุลอีกครั้ง นำเมล็ด M3 ที่ได้มาทดสอบความเค็มในระยะกล้า และ
ระยะสืบพันธุ์ พร้อมทั้งเก็บใบข้าวจากต้น M3 มาคัดเลือกต้นที่มียีนทนทาน
ต่อความเค็มด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ในชั่วรุ่นที่ 4 ทำเหมือนกับชั่วรุ่นที่ 3 
และปลูกคัดเลือกลักษณะข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง และมีลักษณะทางการเกษตร
ที่ดีที่เหมาะกับพื้นที่นาชลประทาน ในชั่วรุ่นที่ 5 ขณะเดียวกันเก็บใบข้าว
จากต้นที ่คัดเลือกแล้วมาคัดเลือกต้นที ่ม ีย ีนทนทานต่อความเค็มด้วย
เครื่องหมายโมเลกุล 
ผลผลิต  
 ได้พันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาวะน้ำกร่อยให้มีลักษณะทรงต้นที่ดีและไม่ไว
ต่อช่วงแสงด้วยวิธีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ ์และนำเครื ่องหมาย
โมเลกุลมาประยุกต์ใช้ 
ผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวมานกิา นอ้ยเอีย่ม 
หน่วยงาน  
กรมการข้าว 
เบอร์โทร  
085-159-5314 
อีเมล  
manika.n@rice.mail.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 ข้าวสายพันธุ์แท้ทนทานต่อสภาวะน้ำกร่อยให้มีลักษณะทรงต้นที่ดีและ
ไม่ไวต่อช่วงแสงด้วยวิธีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

 
 
 
 

13. โครงการปฏ ิร ูปการบร ิหาร
จัดการทรัพยากรแร่ 

 
  กิจกรรม : งานจ้างเร่งรัดสำรวจ

และจ ัดทำแผนที ่ศ ักยภาพแร่  
พื้นที่จังหวัดพังงา 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ได้รับการสำรวจ
และประเมินทรัพยากรแร่ไม่น้อยกว่า 1 พื้นที่   
(ระดับงาน/โครงการ) 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 
 

7.5300 0 แนวทางการดำเนินงาน  
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและงานสำรวจที่มีมาก่อน ประกอบด้วย งานสำรวจ

ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่อนุรักษ์ และ
ประมวลผลข้อมูล

2. สำรวจทรัพยากรแร่ขั้นตอนที่หนึ ่ง ประกอบด้วย สำรวจธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ตรวจสอบข้อมูลแหล่งแร่และตำแหน่งพบแร่ใน
สนามสำรวจธรณีเคมี ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน / หิน / แร่ 
ประเมินศักยภาพแร่และจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่
เลือกสรร เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรแร่ขั้นตอนที่สอง

3. สำรวจทรัพยากรแร่ขั ้นตอนที่สอง ในพื้นที ่เลือกสรร ประกอบด้วย
สำรวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ตามเส้นทางหรือแนวสำรวจ 
สำรวจธรณีเคมี ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน / หิน / แร่ พร้อมทั้ง
กำหนดพื้นที่ศักยภาพแร่เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรแร่ขั้นตอนที่
สาม

4. สำรวจทรัพยากรแร่ขั ้นตอนที่สาม ในพื้นที ่เลือกสรรที ่คาดว่าจะมี
ศักยภาพสูงประกอบด้วย สำรวนธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ตาม
เส้นทางหรือแนวสำรวจ สำรวจธรณีเคมี ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างดนิ 
/ หิน / แร่ พร้อมกำหนดพื้นที่ศักยภาพแร่สูง

5. ประมวลผลการสำรวจและประเมินศักยภาพแร่ จัดเก็บข้อมูลและผล
การสำรวจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานและ
แผนที่ศักยภาพแร่

ผลผลิต  
พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ได้รับการสำรวจและประเมินทรัพยากรแร่ ไม่น้อยกว่า 
1 พื้นที่ (ระดับงาน / โครงการ)
ผลลัพธ์  

ผู้รับผิดชอบ   
นายธวัชชัย เช้ือเหล่าวานิช 
หน่วยงาน  
กองทรัพยากรแร่  
กรมทรัพยากรธรณี 
เบอร์โทร  
0 2621 9762 
อีเมล  
t.chualaowanich 
@gmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ได้รับการสำรวจและประเมินทรัพยากรแร่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแร่สำหรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและเป็นฐาน
สำหรับการพัฒนาประเทศ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

14. โครงการปฏ ิร ูปการบร ิหาร
จัดการทรัพยากรแร่ 

 
  กิจกรรม : งานจ้างเร่งรัดสำรวจ

และจ ัดทำแผนที ่ศ ักยภาพแร่  
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 ( อ ย ู ่ ร ะหว ่ า งการ เสนอขอ
งบประมาณ) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ได้รับการสำรวจ
และประเมินทรัพยากรแร่ไม่น้อยกว่า 1 พื้นที่   
(ระดับงาน/โครงการ) 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 
 

0 6.5454 แนวทางการดำเนินงาน  
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและงานสำรวจที่มีมาก่อน ประกอบด้วย งานสำรวจ

ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่อนุรักษ์ และ
ประมวลผลข้อมูล

2. สำรวจทรัพยากรแร่ขั้นตอนที่หนึ ่ง ประกอบด้วย สำรวจธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ตรวจสอบข้อมูลแหล่งแร่และตำแหน่งพบแร่ใน
สนามสำรวจธรณีเคมี ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน / หิน / แร่ 
ประเมินศักยภาพแร่และจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่
เลือกสรร เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรแร่ขั้นตอนที่สอง

3. สำรวจทรัพยากรแร่ขั ้นตอนที่สอง ในพื้นที ่เลือกสรร ประกอบด้วย
สำรวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ตามเส้นทางหรือแนวสำรวจ 
สำรวจธรณีเคมี ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน / หิน / แร่ พร้อมทั้ง
กำหนดพื้นที่ศักยภาพแร่เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรแร่ขั้นตอนที่
สาม

4. สำรวจทรัพยากรแร่ขั ้นตอนที่สาม ในพื้นที ่เลือกสรรที ่คาดว่าจะมี
ศักยภาพสูงประกอบด้วย สำรวนธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ตาม
เส้นทางหรือแนวสำรวจ สำรวจธรณีเคมี ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างดนิ 
/ หิน / แร่ พร้อมกำหนดพื้นที่ศักยภาพแร่สูง

5. ประมวลผลการสำรวจและประเมินศักยภาพแร่ จัดเก็บข้อมูลและผล
การสำรวจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานและ
แผนที่ศักยภาพแร่

ผลผลิต  
พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ได้รับการสำรวจและประเมินทรัพยากรแร่ ไม่น้อยกว่า 
1 พื้นที่ (ระดับงาน / โครงการ)

ผู้รับผิดชอบ   
นายธวัชชัย เช้ือเหล่าวานิช 
หน่วยงาน  
กองทรัพยากรแร่  
กรมทรัพยากรธรณี 
เบอร์โทร  
0 2621 9762 
อีเมล  
t.chualaowanich 
@gmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ผลลัพธ์  
พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ได้รับการสำรวจและประเมินทรัพยากรแร่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแร่สำหรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและเป็นฐาน
สำหรับการพัฒนาประเทศ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

15. การทดลองการปรับปรุงพันธุ์
อ้อยให้ออกดอกช้าโดยการฉาย
ร ั ง ส ี แ ก ม ม า  ภ า ย ใ ต้
โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์อ้อย
สำหรับเขตดินทราย ทรายร่วน 
และรว่นทราย สภาพน้ำฝน    

ตัวชี้วดัโครงการ 
 ได้โคลนอ้อยกลายพันธุ์ดีเด่นที่ไม่ออกดอก
หรือ 
ออกดอกช้ากว่าพันธุ์ปกติโดยให้ผลผลิตสูงและ
ลักษณะทางการเกษตรที่ดีจำนวน 5-10 โคลน
พันธุ ์
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

 0.0975  0 แนวทางการดำเนินงาน  
 ปลูกคัดเลือกการไม่ออกดอกในสภาพแปลงเปรียบเทียบระหว่างอ้อยที่
ผ่านการฉายรังสีกับอ้อยปกติ และเก็บข้อมูลการออกดอก ผลผลิต  และ
ลักษณะทางการเกษตร เพื่อคัดเลือกโคลนพันธุ์ดีเด่นไปเปรียบเทียบผลผลิต
ในขั้นเบื้องต้น 
ผลผลิต  
  โคลนอ้อยกลายพันธุ์ดีเด่นที่ไม่ออกดอกหรือออกดอกช้ากว่าพันธุ์ปกติ   
โดยให้ผลผลิตสูงและลักษณะทางการเกษตรที่ดีจำนวน 5-10 โคลนพันธุ์ 
 
 
ผลลัพธ์  
 นักวิจัยนำโคลนพันธุ์ดีเด่นไปคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิตกับพันธุ์
มาตรฐานในขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ในโครงการ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  
น.ส.กมลวรรณ เรียบร้อย 
หน่วยงาน 
กรมวิชาการเกษตร 
เบอร์โทร  
- 
อีเมล 
- 

16. โครงการวิจัยย่อยการพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวผลไม้ 5 ชนิด เพื่อการ
ส่งออกและวางจำหน่าย ภายใต้
โ ครงการว ิ จ ั ย ก า ร พั ฒ น า
เทคโนโลยีลดการสูญเสียหลัง

ตัวชี้วดัโครงการ 
 ได้กระบวนการและบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุ
เงาะสำหรับการฉายรังสีเพื่อการส่งออก 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

0 4.7520 แนวทางการดำเนินงาน  
 พัฒนาวิธีการฉายรังสีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งเงาะและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพเงาะพันธุ์โรงเรียนเพื่อการ
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 
ผลผลิต  

ผู้รับผิดชอบ  
นางศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์ 
หน่วยงาน 
กรมวิชาการเกษตร 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

การเก็บเกี่ยวเพื่อสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและผลิตภ ัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ 

  ได้กระบวนการและบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุเงาะสำหรับการฉายรังสีเพื่อ
การส่งออก 
ผลลัพธ์  
 กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการนำกระบวนการและบรรจุภัณฑ์ใหม่ใน
การบรรจุเงาะสำหรับการฉายรังสีเพื่อการส่งออกไปปรับใช้ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

เบอร์โทร  
- 
อีเมล 
- 

17. โครงการว ิจ ัยย ่อยว ิจ ัยและ
พัฒนาพันธุ์กระทือเพื่อเป็นไม้ตัด
ดอกและไม้กระถางเช ิงการค้า 
ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์
และเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก
เขตร้อนเพื่อการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
 ได ้กระทือพันธ ุ ์ ใหม่สำหรับตัดดอกและ
สำหรับเป็นไม้กระถางที่ผ่านการก่อกลายพันธุ์
โดยรังสีแกมมา พร้อมเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตกระทือ 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

0 0.7344 แนวทางการดำเนินงาน  
 คัดเลือกพันธุ์กระทือลูกผสมสำหรับตัดดอกและสำหรับเป็นไม้กระถางที่
ผ่านการก่อกลายพันธุ์โดยรังสีแกมมา 
ผลผลิต  
  ได้กระทือพันธุ์ใหม่สำหรับตัดดอกและสำหรับเป็นไม้กระถางที่ผ่านการ
ก่อกลายพันธุ์ โดยรังสีแกมมา พร้อมเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต
กระทือ 
ผลลัพธ์  
 เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับนำกระทือลูกผสมพันธุ์
ใหม่และเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตกระทือสำหรับตัดดอกและ
สำหรับเป็นไม้กระถางไปปรับใช้ และนักวิจัยนำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
ต่อไป 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  
นางสาวสุปัน ไม้ดัดจันทร ์
หน่วยงาน 
กรมวิชาการเกษตร 
เบอร์โทร  
- 
อีเมล 
- 

18.โครงการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร  

ตัวชี้วดัโครงการ 
1.  ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันได้ จำนวน 

120 ล้านตัว 

1.6900 - รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน 
1. สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ งบประมาณแก่พื้นที่ ในการดำเนิน

โครงการ 
2. ดำเนินโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่ด้วยวิธี

ผสมผสาน 21 จังหวัด 

ผู้รับผิดชอบ  
กลุ่มส่งเสริมการควบคุม
ศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี /  
กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย๋ 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

กิจกรรมย่อย 
   - ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผล

โดยวธิีผสมผสาน 
   -  ผลิตและปล่อยแมลงวันผลไม้

เป็นหมัน 
 

๒.  ขยายเขตพื้นที่ควบคุมแมลงวันผลไม้โดยใช้
เทคนิคแมลงเป็นหมัน เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
๒ เขต 

๓.  ทราบสถานการณ์แมลงวันผลไม้ในพื้นที่
ดำเนินโครงการ 21 จังหวัด 

๔.  ประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ลดลง 
๕. ความเสียหายของผลผลิตลดลง 
 
ค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

3. ผลิตและสนับสนุนแมลงเป็นหมันในพื้นที่เหมาะสม 
ผลผลิต 
1. สนับสนุนงบประมาณในการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่

ด้วยวธิีผสมผสาน 
๒. สนับสนุนแมลงเป็นหมันแก่พื้นที่ที่เหมาะสม 
ผลลัพธ์ 
๑. จำนวนแมลงวันผลไม้ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตจนถึงระดับเสียหายทาง

เศรษฐกิจ 
๒. รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมูลค่าและมีความปลอดภัย 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนับการวจิัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ.... 
 

หน่วยงาน  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทร  
๐ ๒๙๔๐ ๖๑๗๙ 
อีเมล : 
chinvinijkuls@gmail.com  
2561fruitfly@gmail.com 
 
 

19.โครงการการใช เทคโนโลยีนิว
เคลียรเพื่อยกระดับคุณภาพสินค
าเกษตร / 
โครงการยอย โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร  

 
กิจกรรมสงเสริมการอารักขาพืชเพื่อ

เพิ่ มประส ิทธ ิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

1. สามารถสนับสนุนแมลงเป็นหมันให้กบั
เกษตรกรได้ปีละไม่น้อยกวา่ 100 ล้านตัว 

๒. ขยายเขตพื้นที่ควบคุมแมลงวันผลไมโ้ดยใช้
เทคนิคแมลงเป็นหมัน เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
๒ เขต 

๓. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และ
สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น 

- 3.5600 รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน 
1. เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาแมลงวันผลไม้มีความต้องการโครงการ 
๒. สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ งบประมาณแก่พื ้นที ่ในการดำเนิน

โครงการ 
๓. ดำเนินโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื ้นที ่ด้วยวิธี

ผสมผสาน 
๔. ผลิตและสนับสนุนแมลงเป็นหมันในพื้นที่เหมาะสม 
ผลผลิต 
1. สนับสนุนงบประมาณในการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่

ด้วยวธิีผสมผสาน 
๒. สนับสนุนแมลงเป็นหมันแก่พื้นที่ที่เหมาะสม 
ผลลัพธ์ 
๑. จำนวนแมลงวันผลไม้ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตจนถึงระดับเสียหายทาง

เศรษฐกิจ 
2. รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมูลค่าและมีความปลอดภัย 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนับการวจิัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ.... 

ผู้รับผิดชอบ : 
กลุ่มส่งเสริมการควบคุม
ศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี /  
กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุย๋ 
หน่วยงาน : 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทร : 
๐ ๒๙๔๐ ๖๑๗๙ 
อีเมล : 
chinvinijkuls@gmail.com   
2561fruitfly@gmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 
20. โครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน  

กิจกรรมย่อย : ตรวจวิเคราะห์สาร
กัมมันตภาพรังสีสินค้าสัตว์น้ำ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้า 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนตัวอย่าง 
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 
สารกัมมันตภาพรังสีไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง 
ค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

0.0495 0.0870 แนวทางการดำเนินงาน  
ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีการนำเข้ามาจาก
ประเทศญี่ปุ่น ทางด่านตรวจประมง  
โดยการสุ่มและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทาห้องปฏิบัติการ 
 
ผลผลิต 
- ตรวจสอบควบคุม เฝ้าระวัง การนำเข้าสัตว์น้ำ 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร  
- ป้องกันการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่ไม่ได้มาตรฐานและมีอันตรายต่อผู้บริโภค 
 
ผลลัพธ์  
สัตว์น้ำหรือผล ิตภ ัณฑ์ส ัตว์น้ำที่นำเข ้าผ ่านการตรวจว ิ เคราะห์สาร
กัมมันตภาพรังสี และมีผลการตรวจวิเคราห์ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
ที่กำหนด 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

ผู้รับผิดชอบ    
นางสาวศุภกานต์ บุญม ี
หน่วยงาน  
กรมประมง  
กองตรวจสอบเรือประมง  
สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจยัการ
ผลิต 
เบอร์โทร  
0 2562 0600  
ต่อ 2121 
อีเมล : 
ffid.plan@gmail.com 
 

21. การก่อสร้างส่วนขยายอาคาร
สำหรับติดตั้ งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจ ัย มหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

ตัวชี้วดัโครงการ 
มีอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ว ิจ ัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วน
ขยาย) จำนวน 1 อาคาร 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 

0 350.000 
 

แนวทางการดำเนินงาน  
1. จัดทำเอกสารรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร์
2.  ยื่นเอกสารคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ผลผลิต  
1. มทส. ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
2. มทส. มีอาคารสำหรับติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (ส่วนขยาย)
ผลลัพธ์  
มทส. มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน สำหรับการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ   
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช 
หน่วยงาน  
โครงการ BNCT มทส. 
เบอร์โทร  
0 4422 4513 
อีเมล์ kobdaj@g.sut.ac.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

22. ศูนย์เพิ ่มคุณภาพพลอยด้วย
เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานสูง 
(ระยะที่ 1) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจร้อยละ 15 ต่อ
ปี 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 

35.0000 0 แนวทางการดำเนินงาน  
1. จัดเตรียมพื้นที่ศูนย์ฯ 
2. จัดทำโมเดลธุรกิจ
3. จัดซ้ือประกอบเครื่องยิงลำไอออนพลังงานสูงระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 

1
ผลผลิต  
1. ระบบสร้างลำไอออนพลังงานต่ำ (50 keV) 1 ระบบ 
2. แผนธุรกิจ 1 แผน 
ผลลัพธ์  

การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-
curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

ผู้รับผิดชอบ   
ผศ.ดร.เกษมศักดิ์  
อุทัยชนะ 
หน่วยงาน  
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เบอร์โทร  
098 824 2539 
อีเมล  
kasemsak@step.cmu.ac.th 

23. ศูนย์เพิ่มคุณภาพพลอยด้วย
เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานสูง 
(ระยะที่ 2) 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจร้อยละ 15 ต่อ

ป ี
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 

0 46.5000 แนวทางการดำเนินงาน  
1. จัดซ้ือประกอบเครื่องยิงลำไอออนพลังงานสูงระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 

2
2. ทดสอบระบบและการหาสภาวะที่เหมาะสม
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ผลผลิต  
1. ระบบสร้างลำไอออนพลังงานสูง  1 ระบบ 
2. การให้บริการอัญมณีไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง 
ผลลัพธ์  

การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-
curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ   
รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ 
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
- 
อีเมล  
- 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

24. โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 
GeV และห้องปฏิบัติการ 

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายงานการออกแบบรายละเอียดอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคของเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV  
โดยมีเกณฑ์ความสำเร็จของโครงการ ดังนี้ 
ร้อยละ ๒๕ 
๑. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) งานจ ้าง

ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับ
เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 
3 GeV และห้องปฏิบัติการ  

๒. สรุปข้อมูลเบื้องต้นของโครงการฯ และความ
ต้องการพื้นที่ใช้สอย  

ร้อยละ ๕๐ 
๑. ออกแบบผังแม่บทของโครงการสร้างเครื่อง

กำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 
GeV  

๒. แบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) ของ
อาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๗๕ 
๑. แบบร่างขั้นสุดท้าย (Fixed Idea) ของ

อาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ  

๒. รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอยีดเชิง
วิศวกรรมการออกแบบอาคารเครื่องกำเนิด
แสงซินโครตรอนและอาคารปฏิบัติการ 
(DDR) ร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

64.0000 0 แนวทางการดำเนินงาน 
 ณ ปัจจุบัน โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 
3 GeV และห้องปฏิบัติการ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 
3 GeV และห้องปฏิบัติการ และสรุปข้อมูลเบื้องต้นของโครงการฯ และ
ความต้องการพื้นที่ใช้สอย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ ๒๕  
 ทั้งนี้ โครงการกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้น 
(Preliminary Design) ของอาคารเครื ่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ และออกแบบผังแม่บทของโครงการ
สร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนงานในไตรมาสที่ ๒ 
ผลผลิต 
๑. ไดร้ายงานแผนงานหลัก (Master Plan) ของโครงการสร้างเครื่อง

กำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
๒. ไดร้ายงานรายละเอยีดเชิงวิศวกรรมการออกแบบเครื่องกำเนิดแสง

ซินโครตรอนและอาคารปฏิบัตกิาร (DDR)  
 
 
ผลลัพธ์ 
 การดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปตาม
ตัวชี ้ว ัดที ่วางแผนไว้ โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจำทำรายงานการ
ออกแบบรายละเอียดอาคารและระบบสาธารณูปโภคของเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
๑. ดร.ประพงษ์  
    คล้ายสุบรรณ์  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ
สร้างเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 
GeV และหอ้งปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) 
เบอร์โทร  
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๕๑๒ 
อีเมล 
pklysubun@slri.or.th 
 
ผู้รับผิดชอบ  
๒.นางสาวพรทิพย์  
   สุดเมือง 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสร้างระบบ
เครื่องเร่งอนุภาค อาคาร และ
ระบบความปลอดภัย 
หน่วยงาน  
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๕๐๙ 
อีเมล 
porntip@slri.or.th 
ผู้รับผิดชอบ  
๓. ดร.พัฒน์ โพธิ์ทองคำ 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสร้าง
ระบบลำเลียงแสงและสถานี
ทดลอง 

mailto:pklysubun@slri.or.th
mailto:porntip@slri.or.th


 

220                                                                                                                                                                                                    กลยุทธ์ที่ 4.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

๑. รายงานแผนงานหลัก (Master Plan) ของ
โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV  

๒. รายงานฉบับสมบูรณ์รายละเอียดเชิง
วิศวกรรมการออกแบบเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนและอาคารปฏิบัตกิาร (DDR) 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  งบประมาณจากสำนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
  งบประมาณจากสำนกังบประมาณ 
  นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบแุหลง่งบประมาณ ..... 
  

หน่วยงาน  
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๑๔๘ 
อีเมล 
pat@slri.or.th 
ผู้รับผิดชอบ 
๔.นางสาวมาลี  
   อัตตาภิบาล  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและ
ประสานงานโครงการ 
หน่วยงาน  
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร 
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๒๔๕ 
อีเมล   
malee@slri.or.th 

25. โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 
GeV และห้องปฏิบัติการ 

๑.โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก (Guest 
House) แล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

โดยมีเกณฑ์ความสำเร็จ ดงันี้ 
๑ คะแนน ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคาร

หอพัก (Guest House) แลว้เสร็จ ๔๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

๒ คะแนน ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคาร
หอพัก (Guest House) แลว้เสร็จ ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

๓ คะแนน ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคาร
หอพัก (Guest House) แลว้เสร็จ ๗๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

 325.9185 แนวทางการดำเนินงาน 
 โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ ของสถาบันวิจ ัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
ดำเนินการจัดจ้างผู้ก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพัก (Guest 
House) และดำเนินการจัดซื ้อเครื ่องเร่งอนุภาคแนวตรงระดับพลังงาน 
150 MeV 
ผลผลิต 
๑.  โครงการฯ ได้จัดสร้างอาคารหอพกั ณ บริเวณเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จังหวัดระยอง  
๒.  โครงการฯ ได้จัดซ้ือเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงระดับพลังงาน 150 MeV 

โดยได้รับรายละเอยีดการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงฯ จากผู้รับจา้ง 
ผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ  
๑. ดร.ประพงษ์  
    คล้ายสุบรรณ์  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ
สร้างเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 
GeV และหอ้งปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) 
เบอร์โทร  
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๕๑๒ 
อีเมล 
pklysubun@slri.or.th 

mailto:pat@slri.or.th
mailto:malee@slri.or.th
mailto:pklysubun@slri.or.th


 

221                                                                                                                                                                                                    กลยุทธ์ที่ 4.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

๔ คะแนน ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคาร
หอพัก (Guest House) แลว้เสร็จ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

๕ คะแนน ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคาร
หอพัก (Guest House) แลว้เสร็จ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

๒.การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงระดับ
พลังงาน 150 MeV 

โดยมีเกณฑ์ความสำเร็จ ดงันี้ 
๑ คะแนน ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อ

เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงระดับพลังงาน  
150 MeV 

๓ คะแนน ทำสัญญาการจัดซ้ือเครื่องเร่ง
อนุภาคแนวตรง 

๕ คะแนน ได้รับรายละเอียดการสร้างเครื่องเร่ง
อนุภาคแนวตรงระดับพลังงงาน 150 MeV 
จากทางผู้รับจัดจา้ง 

 การดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่วางแผนไว้ โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพัก และ
จัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงระดับพลังงาน 150 MeV แล้วเสร็จ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
  งบประมาณจากสำนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
  งบประมาณจากสำนกังบประมาณ 
  นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบแุหลง่งบประมาณ ..... 
 

 
ผู้รับผิดชอบ  
๒.นางสาวพรทิพย์  
   สุดเมือง 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสร้างระบบ
เครื่องเร่งอนุภาค อาคาร และ
ระบบความปลอดภัย 
หน่วยงาน  
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๕๐๙ 
อีเมล 
porntip@slri.or.th 
ผู้รับผิดชอบ  
๓. ดร.พัฒน์ โพธิ์ทองคำ 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสร้าง
ระบบลำเลียงแสงและสถานี
ทดลอง 
หน่วยงาน  
สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๑๔๘ 
อีเมล 
pat@slri.or.th 
ผู้รับผิดชอบ 
๔.นางสาวมาลี  
   อัตตาภิบาล  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและ
ประสานงานโครงการ 
หน่วยงาน  

mailto:porntip@slri.or.th
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222                                                                                                                                                                                                    กลยุทธ์ที่ 4.1 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร 
๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๒๔๕ 
อีเมล   
malee@slri.or.th 
 

รวมทั้งสิ้น  255.3012 1048.1170   
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย  : เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ 
ตัวชี้วัด  : 1. จำนวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    2. จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

1. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนครั้งของการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารด้านนวิเลียร์และรังสี  
 
ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ครั้งต่อปี 
 

0.8200 12.3335 แนวทางการดำเนินงาน : 
สร้างความตระหนักเชิงรุกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู ้ที่เกี ่ยวข้อง
ประชาชนและผู้ที่สนใจมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
ผลลัพธ์ : 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยของ ปส. 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวกมลพร ภักด ี
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1109 
อีเมล์ :  
kamolporn.p@oap.go.th 
 
 

2. โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 
 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

0.8000 25.7226 แนวทางการดำเนินงาน : 
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผ่านการจัด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบสู่กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อาทิ 
ผู ้ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยทางรังสี 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู ้นำชุมชน ผู ้แทนสมาชิกประ เทศ
อาเซียน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุม นำมาซ่ึง
การผลักดันการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเพื่อการพัฒนา
ประเทศในทางสันติ   
ผลลัพธ์ : 
สร้างพื้นฐานความรับรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยกลุ ่มเป้าหมายมี

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวกมลพร ภักด ี
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1109 
อีเมล์ :  
kamolporn.p@oap.go.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมสร้างแนวร่วมและเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องสู่ภาค
ประชาชน 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

3. โครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่ยั่งยืนของประเทศ 

 0  0.4463 แนวทางการดำเนินงาน : 
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์
ของของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างต่อเนื่อง เพราะหากประชาชนส่วน
ใหญ่รับรู้และเข้าใจถึงหลักการของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากพอ จะส่งผล
ให้วิทยาการทางด้านนี้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการพัฒนาประเทศ
ให้มั่นคงในทุกมิติ 
ผลลัพธ์ : 
สร้างเครือข่ายและนำข้อมูลสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 

ผู้รับผิดชอบ  :  
นางสาวนุชจรีย ์สัจจา 
หน่วยงาน : กยผ.ปส. 
เบอร์โทร : 1120 
อีเมล์ :  
Nuchjarees@hotmail.com 

4. โครงการสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำร็จตามแผนงาน : ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

2.4000  0 แนวทางการดำเนินงาน  
1.  การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจ้างผลิต

สื่อวิทยุ เป็นต้น 
2. กิจกรรม/โครงการเพิ ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่

อำเภอองครักษ์ด้วยผลงานวิจัย  
3. กิจกรรมเข้าชุมชน เช่น งานวันเด็ก จิตอาสาพัฒนาชุมชน และงานแข่ง

กีฬา เป็นต้น  
4. กิจกรรมการสร้างการรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ 
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบ   
น.ส. ปณิธา รื่นบรรเทิง
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019889 
ต่อ 5913 
อีเมล  
panita@tint.or.th 



 

225                                                                                                                                                                                           กลยุทธ์ที่ 4.2 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้เร่วมกิจกรรม/โครงการ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
 
 
ผลลัพธ์  
สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ เงินทุน สทน.  
 

5.  โครงการเผยแพร ่และสร ้าง
ความร ู ้ ความเข ้ า ในการ ใช้
ประโยชน์ทางด้านนิวเคลียร์  

ตัวชี้วดัโครงการ 
ร้อยละความสำร็จตามแผนงานวิจยั :  
ร้อยละ 100 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 

15.0000 15.0000 แนวทางการดำเนินงาน : 
1.  การจัดทำสื่อ และเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดทำรายงาน

ประจำปี การบริหารและจัดการ Social Media ของสทน. และการจัดทำ
ปฏิทินประจำปีของ สทน. 

2. กิจกรรมสร้างการรับรู้เรื่องนิวเคลียร์ (ประชาชนทั่วไป) และการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 900 คน 

3. กิจกรรมการแผยแพร่ภารกิจ สทน. ต่อสาธารณะ 
ผลผลิต  
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงส่ือต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างทั่วถึง 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ เงินทุน สทน.  
 

ผู้รับผิดชอบ   
น.ส.ปณิธา  รื่นบรรเทิง
หน่วยงาน 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร  
02-4019889  
ต่อ 5913 
อีเมล  
panita@tint.or.th 

6.  การถ ่ ายทอดการฉายร ั งสี
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่ชุมชน  

ตัวชี้วดัโครงการ 
จำนวนผลิตภัณฑ์ที ่ได้ยกระดับการพัฒนาด้วย
วิธีการฉายรังสีจนเป็น product champion ไม่
น้อยกว่า ๕ รายการ  
 

5.0000 5.0000 แนวทางการดำเนินงาน : 
๑.  การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนที่มีความประสงค์ในการใช้ประโยชน์ เน้น

ความร่วมมือกับ ม. ราชภัฎ  
๒.  การนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาทดลองการฉายรังสีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

นำไปสู่การต่อยอดเป็น Product champion ของจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบ  
ดร.พิริยาธร สวุรรณมาลา
หน่วยงาน  
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

ค่าเป้าหมาย 
- 

ผลผลิต 
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฉายรังสีให้กับชุมชน/จังหวัดต่าง  ๆ อย่าง
น้อย 20 แห่ง และมีการยกระดับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ ่นจนเป็น Product 
champion ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 
ผลลัพธ์  
เกิดการนำเทคโนโลยีการฉายรังสีไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างถาวรและ
เพิ่มการรับรู้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ เงินทุน สทน.  
 

(องค์การมหาชน) 
เบอร์โทร 
02-4019889  
ต่อ 5205 
อีเมล piriyathon@tint.or.th 

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะช่อง
ทางเข ้าออกระหว่างประเทศ
และจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับ  
เขตพ ัฒนาเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 
(โครงการพัฒนาการเฝ้าระวัง
ส ุ ข ภ า พ ด ้ า น โ ร ค จ า ก ก า ร
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ เขตพ ัฒนาเศรษฐกิจ
พ ิ เ ศ ษ )  ก อ ง โ ร ค จ า ก ก า ร
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดัโครงการ 
1. มีหลักส ูตรการจัดการภาวะฉุกเฉิ นด้ าน

สาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมีและว ัสดุ
กัมมันตรังสี 

2. จำนวนจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้า
ระวังสอบสวนโรค การเตรียมความพร้อม
รองรับภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติภัยสารเคมีและ
ว ัสด ุก ัมมันตร ังส ี  ตามข ้อกำหนดของกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) และ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมรอบ 
1 ปี 

 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 
 

1.4335 3.2100 แนวทางการดำเนินงาน  
1. การเตรียมการ 
   1) ทบทวนแผนการดำเนินงาน และจัดคำสั่งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการ

จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัสดุ
กัมมันตรังสี  

   2) ทบทวนวรรณกรรม องค์ความรู้และรูปแบบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
   3) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การดำเนินการ 
   1) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมีและวัสดุกัมมันตรังสี 
   2) จัดทำองค์ความรู้สำหรับการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ

ภัยสุขภาพกรณีอุบัติภัยสารเคมีและรังสี 
   3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
   4) ถอดบทเรียนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหรือ

การสอบสวนโรคด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

3. การติดตามและประเมินผล 
   1) ประเมินผลการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯหรือการสอบสวนโรคที่

หน่วยงานได้ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  
1. นางสาวนลินี ศรีพวง 
หน่วยงาน 
กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค 
เบอร์โทร  
0-2590-3863 
อีเมล  
nsripaung@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบ   
2. นายสาธิต นามวิชา 
หน่วยงาน  
กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค 
เบอร์โทร  
0-2590-3863 
อีเมล  
satit1974@gmail.com 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

   2) สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อคณะทำงาน  ผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลิต  
1. หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมี

และวัสดุกัมมันตรังสี 
2.  จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้าน
อุบัติภัยสารเคมีและรังสี ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(IHR 2005) และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม รอบ 1 ปี 
ผลลัพธ์  
1.  ผู้ประกอบอาชีพและประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2.  งานภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีกลไกการประสานงานที่สามารถดำเนินงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ ...... 
 

ผู้รับผิดชอบ  
3. นางสาวจรยิา ผาทอง 
หน่วยงาน  
กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค 
เบอร์โทร  
0-2590-3863 
อีเมล 
tai_fountain@hotmail.com 
 

8. โครงการสร้างความสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

ตัวชี้วดัโครงการ 
คนในชุมชนรับรู ้ถึงภารกิจการดำเนินงานของ 
กฟผ. มีความเข้าใจเรื ่องพลังงานไฟฟ้า และ
พลังงานนิวเคลียร ์ รวมถึงตระหนักถึงความ
จำเป็นในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่ม
มากขึ้น 
 
ค่าเป้าหมาย 
- 
 
 
 

0.4500 0 แนวทางการดำเนินงาน  
 จ้างจัดรายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุในพื้นที่เป้าหมาย โดยจะมีการ
นำเสนอข่าวสารและสาระน่ารู้จาก กฟผ. ประกอบด้วย คำพูดประชาสัมพันธ์
สดข่าวภารกิจ ข่าวสื่อมวลชน ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. และ
ข้อมูลเรื่องพลังงานไฟฟ้า
ผลผลิต  
 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
พร้อมมีความสัมพันธ์อันดีต่อ กฟผ. เพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ์  
 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมสร้างความเชื่อมั่น
และทัศนคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   
ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า 
หน่วยงาน  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
เบอร์โทร  
0 2436 1975 
อีเมล  
thitinan.s@egat.co.th 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วดัโครงการ 
ค่าเป้าหมาย และผลที่ได ้

งบประมาณ (ล้านบาท) รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 

 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ กฟผ. 

9. โครงการจัดทำสื ่อการเร ียนรู้
ด ้ านพลั งงานนิวเคล ียร์แบบ
ฟิวชั่นและฟิชชั่น

ตัวชี้วดัโครงการ 
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงส่ือการเรียนรู้เรื่อง
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบฟวิชันและฟิชชัน การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ รังสีและความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้อย่างทั่วถึง 

ค่าเป้าหมาย 
- 

3.0000 0 แนวทางการดำเนินงาน 
 จัดทำสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้ง
แบบฟิวชันและฟิชชัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื ่องเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 
ผลผลิต  
 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ์  
 ประชาชนสามารถเข้าถึงสื ่อการเรียนรู้ อ ิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างทั่วถึง 
แหล่งที่มาของงบประมาณ  
 งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 งบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
 นอกงบประมาณแผ่นดิน ระบุแหล่งงบประมาณ กฟผ. 

ผู้รับผิดชอบ   
ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า 
หน่วยงาน  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
เบอร์โทร  
0 2436 1975 
อีเมล  
thitinan.s@egat.co.th 

รวมทั้งสิ้น 28.9035 61.7124 
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ภาคผนวก ง 
ผลการติดตามตัวชี้วัด 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด ค านิยาม/

วิธีการค านวณ 
2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 1 : 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จ านวนเรื่องท่ีเกิด
จากความร่วมมือ
ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนเรื่องท่ีได้
มีการหารือ/
ประสานงาน
ร่วมกันตั้งแต่ 2 
ประเทศขึ้นไป  
(มีข้อตกลง
ร่วมกัน/เรื่องที่
ประสาน
ร่วมกัน) 

12 14 12 6 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ของประเทศไทยที่
เข้าไปมีบทบาทใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ 

จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าหน้าที่ของ
ไทยมีต าแหน่ง/
ท างานองค์การ
ระหว่างประเทศ 
เช่น IAEA 
/CTBTO 
/APMP 

2 2 2 3 

กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียนนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด (1) : มี
โครงการร่วมมือกับ
ประเทศในภูมภิาค
อาเซียน และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินร่วมกัน
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนตั้งแต่ 
2 ประเทศข้ึนไป
โดยเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา 

3 2 3 
8 (สทน.) 

1 (ปส.) 
9 (สทน.) 

ตัวชี้วัด (2) : ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
องค์การระหว่าง
ประเทศ และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ/
สนับสนุนในการ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านเช่น 
การประชุม/
สัมมนา การ
ฝึกอบรม การวิจัย 

57.0000 58.9200 59.0000 18.6900 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวา่งประเทศ 

ตัวชี้วัด : มีส่วนร่วม
ในการก าหนด
นโยบายและ
มาตรการต่างๆ ของ
ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่าง
ประเทศมากขึ้น 

จ านวน
กิจกรรม/
ประเด็นต่างๆ/
ข้อเสนอแนะ ที่
ประเทศไทยเข้า
ไปมีบทบาท/
ก าหนดนโยบาย
ในIAEA 

11 10 11 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 2 : การก ากับ
ดูแลที่มีความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย
และการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) เป็นไป
ตามแนวทางของ IAEA 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการก ากับดูแลที่
มีความปลอดภัย 
ความมั่นคง
ปลอดภัยและการ
พิทักษ์ความมั่นคง
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) ตาม
แนวทางของ IAEA 

ระดับ
ความส าเร็จของ
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ส าเร็จตามหลัก 
3S ตามท่ี IAEA 
ก าหนด 
ระดับ 1 =มี
แผนด าเนินงาน 
ระดับ 2 = 
ด าเนินการตาม
แผน 
ระดับ 3 = 
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
มาตรฐาน IAEA 
ระดับ 4 = 
เสนอขอ
ประเมิน
มาตรฐานตาม
แนวทาง IAEA 
ระดับ 5 = ผ่าน
การประเมินตาม
แนวทาง IAEA 

4 2 4 2 

กลยุทธ์ 2.1 : บังคับใช้
กฎหมายระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้างหลักการ

ตัวชี้วัด (1) : 
ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นจากการ

จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
เนื่องจาก
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
บริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
 

ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

นิวเคลียร์และ
รังสีมีความ
มั่นใจ/เชื่อถือ 
จากการก ากับ
ดูแลมากขึ้น 

สถานการ
ณ์โควิด 

ตัวชี้วัด (2) : มี
หน่วยงานกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ลดลง 

สถาน
ประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
และรังสีกระท า
ผิดตาม พ.ร.บ. 
นิวเคลียร์ลดลง
จากปีที่ผ่านมา
(ส ารวจจาก
ปริมาณ 
คดีท่ีมีการ
ฟ้องร้องต่อศาล) 

2 ไม่มีการ
ฟ้องร้องคดี
ความ 

2 3 
 

กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด (1) : เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตร
วิทยารังสีในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเทศไทยได้
ร่วมกิจกรรม
ด้านมาตรวิทยา
ทางรังสีใน
อาเซียน เช่น มี
ศูนย์ฝึกอบรม มี
ผู้เชี่ยวชาญของ
ไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก 
IAEA 

10 3 10 - 

ตัวชี้วัด (2) : เป็น
ศูนย์กลางด้านการ
เฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้
ร่วมกิจกรรม
ด้านการเฝ้า
ระวังและเตรียม
ความพร้อม
รองรับเหตุ
ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังสีในอาเซียน 
เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มี

10 23 10 - 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้เชี่ยวชาญของ
ไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก 
IAEA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 3.1 : เพ่ิม
ศักยภาพและอัตราก าลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

จ านวนบุคลากร
ด้านการวิจัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
 

จ านวนบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่
เพ่ิมข้ึน 
- ด้าน
การเกษตร 
- ด้าน
โภชนาการ 
- ด้าน
การแพทย์ 
- ด้านเทคนิคทาง
พลังงาน
นิวเคลียร ์

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

จ านวนผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

  อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : จ านวน
บุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีที่
มี 
ขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

จ านวนบุคลากร
ทางด้าน
นิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับการ
พัฒนา
(ฝึกอบรม/วิจัย/
สัมมนา/ผู้น า)
และมีศักยภาพ
ที่ได้รับการ
ยอมรับจาก
นานาชาติ (เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก 
IAEA) 

2,300 2,173 2,300 2,705 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

จ ำนวน
ห้องปฏิบัติกำร 
ที่เก่ียวข้องที่
ได้รับกำรพัฒนำ
ให้ได้มำตรฐำน
ตำมแผนงำน/
โครงกำรใน
แผนปฏิบัติกำรฯ 

2 3 2 
1 (สทน.) 

4 (ปส.) 
1 (สทน.) 

กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด (1) :  
มีห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือที่มี
มาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน (ห้อง) 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่ด าเนินการ
ตามมาตรฐาน 
IAEA/ISO 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

2 2 2 4 

 ตัวชี้วัด (2) : 
จ านวนงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

จ านวนงานวิจัย  
(ท่ีอยู่ในระบบ
การวิจัยของ
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ) 
ทางนิวเคลียร์
และรังสีที่
น าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมขึ้น
เปรียบเทียบจากปี
ที่ผ่านมา 

5 ร้อยละ 
15 

(186 
บทความ) 

5 
 

ลดลง 
ร้อยละ 
59.67 

(15 
(ปส.) 
60 

(สทน.)) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 4 : เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านเกษตร 
ด้านอาหารและโภชนาการ  
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และ 
ด้านอื่นๆ  

จ านวนมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
จากการค านวณ
มูลค่าเศรษฐกิจ
ที่เกิดจาก
กิจกรรมที่
ด าเนินการทาง
นิวเคลียร์และ
รังสี 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

1,400 
ล้านบาท 

สทน. 

1,537 
ล้านบาท 

สทน. 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/
วิธีการค านวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
จ านวนนวัตกรรมที่
เกิดจากผลงานวิจัย 

  อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

สิทธิบัตร 
5 เรื่อง 
สทน. 

สิทธิบัตร ๖ 
เรื่อง 
สทน. 

กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : มูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น) 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
จากการค านวณ
มูลค่าเศรษฐกิจ
ที่เกิดจาก
กิจกรรมที่
ด าเนินการทาง
นิวเคลียร์และ
รังสี 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : ประชาชน
มีความเข้าใจและ
ตระหนัก
ความส าคัญของ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมมากข้ึน (คน) 

จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์และ
รังสีมากขึ้น 

300 4,333 300 4,713 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/

กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด คำนิยาม/

วิธีการคำนวณ 
2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 1 : 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จำนวนเรื่องท่ีเกิด
จากความร่วมมือ
ด้านนิวเคลียร์และ
รังสีระหว่าง
ประเทศ 

จำนวนเรื่องท่ีได้
มีการหารือ/
ประสานงาน
ร่วมกันตั้งแต่ 2 
ประเทศขึ้นไป  
(มีข้อตกลง
ร่วมกัน/เรื่องที่
ประสาน
ร่วมกัน) 

12 14 12 6 

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
ของประเทศไทยที่
เข้าไปมีบทบาทใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ 

จำนวน
ผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าหน้าที่ของ
ไทยมีตำแหน่ง/
ทำงานองค์การ
ระหว่างประเทศ 
เช่น IAEA 
/CTBTO 
/APMP 

2 2 2 3 

กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียนนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด (1) : มี
โครงการร่วมมือกับ
ประเทศในภูมภิาค
อาเซียน และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินร่วมกัน
ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนตั้งแต่ 
2 ประเทศข้ึนไป
โดยเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา 

3 2 3 
8 (สทน.) 

1 (ปส.) 
9 (สทน.) 

ตัวชี้วัด (2) : ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
องค์การระหว่าง
ประเทศ และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จำนวนงบประมาณ
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ/
สนับสนุนในการ
ทำกิจกรรม
ต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านเช่น 
การประชุม/
สัมมนา การ
ฝึกอบรม การวิจัย 

57.0000 58.9200 59.0000 18.6900 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด คำนิยาม/
วิธีการคำนวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยมีบทบาท
สำคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวา่งประเทศ 

ตัวชี้วัด : มีส่วนร่วม
ในการกำหนด
นโยบายและ
มาตรการต่างๆ ของ
ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่าง
ประเทศมากขึ้น 

จำนวน
กิจกรรม/
ประเด็นต่างๆ/
ข้อเสนอแนะ ที่
ประเทศไทยเข้า
ไปมีบทบาท/
กำหนดนโยบาย
ในIAEA 

11 10 11 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 2 : การกำกับ
ดูแลที่มีความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย
และการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) เป็นไป
ตามแนวทางของ IAEA 

ร้อยละความสำเร็จ
ในการกำกับดูแลที่
มีความปลอดภัย 
ความมั่นคง
ปลอดภัยและการ
พิทักษ์ความมั่นคง
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) ตาม
แนวทางของ IAEA 

ระดับ
ความสำเร็จของ
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
สำเร็จตามหลัก 
3S ตามท่ี IAEA 
กำหนด 
ระดับ 1 =มี
แผนดำเนินงาน 
ระดับ 2 = 
ดำเนินการตาม
แผน 
ระดบั 3 = 
ดำเนินงานตาม
แนวทาง
มาตรฐาน IAEA 
ระดับ 4 = 
เสนอขอ
ประเมิน
มาตรฐานตาม
แนวทาง IAEA 
ระดับ 5 = ผ่าน
การประเมินตาม
แนวทาง IAEA 

4 2 4 2 

กลยุทธ์ 2.1 : บังคับใช้
กฎหมายระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้างหลักการ

ตัวชี้วัด (1) : 
ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นจากการ

จำนวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมทาง

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน
เนื่องจาก
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด คำนิยาม/
วิธีการคำนวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
บริหารและมาตรฐาน
การกำกับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
 

กำกับดูแลความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

นิวเคลียร์และ
รังสีมีความ
มั่นใจ/เชื่อถือ 
จากการกำกับ
ดูแลมากขึ้น 

สถานการ
ณ์โควิด 

ตัวชี้วัด (2) : มี
หน่วยงานกระทำผิด
ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ลดลง 

สถาน
ประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
และรังสีกระทำ
ผิดตาม พ.ร.บ. 
นิวเคลียร์ลดลง
จากปีที่ผ่านมา
(สำรวจจาก
ปริมาณ 
คดีท่ีมีการ
ฟ้องร้องต่อศาล) 

2 ไม่มีการ
ฟ้องร้องคดี
ความ 

2 3 
 

กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพกำกับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด (1) : เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตร
วิทยารังสีในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเทศไทยได้
ร่วมกิจกรรม
ด้านมาตรวิทยา
ทางรังสีใน
อาเซียน เช่น มี
ศูนย์ฝึกอบรม มี
ผู้เชี่ยวชาญของ
ไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก 
IAEA 

10 3 10 - 

ตัวชี้วัด (2) : เป็น
ศูนย์กลางด้านการ
เฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้
ร่วมกิจกรรม
ด้านการเฝ้า
ระวังและเตรียม
ความพร้อม
รองรับเหตุ
ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และ
รังสีในอาเซียน 
เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มี

10 23 10 - 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด คำนิยาม/
วิธีการคำนวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
ผู้เชี่ยวชาญของ
ไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก 
IAEA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 3.1 : เพ่ิม
ศักยภาพและอัตรากำลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

จำนวนบุคลากร
ด้านการวิจัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
 

จำนวนบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่
เพ่ิมข้ึน 
- ด้าน
การเกษตร 
- ด้าน
โภชนาการ 
- ด้าน
การแพทย์ 
- ด้านเทคนิคทาง
พลังงาน
นิวเคลียร ์

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

จำนวนผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

  อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : จำนวน
บุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีที่
มี 
ขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

จำนวนบุคลากร
ทางด้าน
นิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับการ
พัฒนา
(ฝึกอบรม/วิจัย/
สัมมนา/ผู้นำ)
และมีศักยภาพ
ที่ได้รับการ
ยอมรับจาก
นานาชาติ (เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก 
IAEA) 

2,300 2,173 2,300 2,705 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด คำนิยาม/
วิธีการคำนวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

จำนวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

จำนวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องที่
ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
ตามแผนงาน/
โครงการใน
แผนปฏิบัติการฯ 

2 3 2 
1 (สทน.) 

4 (ปส.) 
1 (สทน.) 

กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด (1) :  
มีห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือที่มี
มาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน (ห้อง) 

จำนวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่ดำเนินการ
ตามมาตรฐาน 
IAEA/ISO 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

2 2 2 4 

 ตัวชี้วัด (2) : 
จำนวนงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

จำนวนงานวิจัย  
(ท่ีอยู่ในระบบ
การวิจัยของ
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ) 
ทางนิวเคลียร์
และรังสีที่
นำไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมขึ้น
เปรียบเทียบจากปี
ที่ผ่านมา 

5 ร้อยละ 
15 

(186 
บทความ) 

5 
 

ลดลง 
ร้อยละ 
59.67 

(15 
(ปส.) 
60 

(สทน.)) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 4 : เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ในด้านเกษตร 
ด้านอาหารและโภชนาการ  
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และ 
ด้านอื่นๆ  

จำนวนมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
จากการคำนวณ
มูลค่าเศรษฐกิจ
ที่เกิดจาก
กิจกรรมที่
ดำเนินการทาง
นิวเคลียร์และ
รังสี 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

1,400 
ล้านบาท 

สทน. 

1,537 
ล้านบาท 

สทน. 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด คำนิยาม/
วิธีการคำนวณ 

2562 2563 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
จำนวนนวัตกรรมที่
เกิดจากผลงานวิจัย 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

สิทธิบัตร 
5 เรื่อง 
สทน. 

สิทธิบัตร ๖ 
เรื่อง 
สทน. 

กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : มูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น) 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
จากการคำนวณ
มูลค่าเศรษฐกิจ
ที่เกิดจาก
กิจกรรมที่
ดำเนินการทาง
นิวเคลียร์และ
รังสี 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : ประชาชน
มีความเข้าใจและ
ตระหนัก
ความสำคัญของ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมมากข้ึน (คน) 

จำนวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์และ
รังสีมากขึ้น 

300 4,333 300 4,713 
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ภาคผนวก จ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบาย 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ 
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ภาคผนวก ฉ 
อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน 
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อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กกพ. กรมการแพทย์ 
กข. กรมการข้าว 
กค. กรมการค้าต่างประเทศ 
กทธ. กรมทรัพยากรธรณี 
กพด. กรมพัฒนาที่ดิน 
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กปม. กรมประมง 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสร. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
คต. กรมการค้าต่างประเทศ 
ปส. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ปศ. กรมปศุสัตว์ 

จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มร.สน. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  
มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รพ.มะเร็งอุดร โรงพยาบาลมะเร็งอุดร 
รพ.มะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
รพ. ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

รพ. จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
รพ.นพรัตนราชธานี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

รพ.รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
รพ.ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี 
รพ.ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช 

รพ. มะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สมช. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
อก. อัยการสูงสุด 
สซ. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
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อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กกพ. กรมการแพทย์ 
กข. กรมการข้าว 
กค. กรมการค้าต่างประเทศ 
กทธ. กรมทรัพยากรธรณี 
กพด. กรมพัฒนาที่ดิน 
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กปม. กรมประมง 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสร. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
คต. กรมการค้าต่างประเทศ 
ปส. สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ปศ. กรมปศุสัตว์ 

จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มร.สน. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รพ.มะเร็งอุดร โรงพยาบาลมะเร็งอุดร 
รพ.มะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 
รพ. ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

รพ. จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
รพ.นพรัตนราชธานี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

รพ.รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
รพ.ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี 
รพ.ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช 

รพ. มะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สมช. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
อก. อัยการสูงสุด 
สซ. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 



ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2579 5230 , 0 2596 7600 
โทรสาร 0 2561 3013 
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