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แผนปฏิบัติรำชกำรกรมส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
 
วิสัยทัศน์ 

- เป็นหนึ่งในองค์กรก ำกับกำรใช้พลังงำนปรมำณูท่ีเป็นเลิศในอำเซียน (To be of Excellent Nuclear Regulatory 
Bodies in ASEAN) 

 
พันธกิจ 

- ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกำรใช้พลังงำนปรมำณูให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
- พัฒนำกฎหมำย และเสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรม 
- ประสำนงำน และด ำเนินกำรด้ำนพันธกรณีควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนปรมำณู 
- เผยแพร่ควำมรู้ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนปรมำณูให้แก่ประชำชน 
- เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ และควำมเข้มแข็งในกำรวิจัย และพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน

ปรมำณู 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

- กำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนปรมำณูให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และตำมพันธกรณี 
- กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนปรมำณู 
- กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ และกำรสร้ำงควำมตระหนักเชิงรุกด้ำนพลังงำนปรมำณู 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 
ประเด็นกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติรำชกำร 
กรอบกำรประเมินผล 2557 

น  ำหนัก  
(%) 

มิติภำยนอก 70 
กำรประเมินประสิทธิผล 
(70) 
  

1. ตัวชี วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ /แผน
ยุทธศำสตร์กระทรวง / ตัวชี วัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน 
(Joint KPIs) และตัวชี วัดภำรกิจหลักของกรม  

1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำน ว. และ ท. ที่มีกำรจัดท ำ เผยแพร่ 
(ตัวชี้วัดกระทรวง*) 

1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงด้ำน วทน. ที่
สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ (ตัวชี้วัดกระทรวง*) 

1.3 จ ำนวนผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับบริกำรจำกหน่วยงำนใน
สังกัด วท. ในกำรเพิ่มผลผลิตหรือมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ (ตัวชี้วัด
กระทรวง*) 

1.4 National Single Window (Output JKPI : NSW) 
1.5 จ ำนวนรำยกำรงำนเฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม 

(70) 
 
 

(15) 
 

(15) 
 

(15) 
 
 

(10) 
(15) 

กำรประเมินคุณภำพ  
(0) 

2. คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreement: SLA) 
หมำยเหตุ  หำกกรมไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้น ำน้ ำหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1 

(0)  

มิติภำยใน 30 
กำรประเมินประสิทธิภำพ 
(20) 

3. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (5) 
4. กำรประหยัดพลังงำน (5) 
5. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ (10) 

กำรพัฒนำองค์กำร  
(10) 

6. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร  (5) 
7. กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร (5) 

รวม 100 
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มิติภำยนอก: กำรประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 70) 
ตัวชี วัดที่ 1: ตัวชี วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศำสตร์กระทรวง  /ตัวชี วัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี วัด
ภำรกิจหลักของกรม (ร้อยละ 70) 

1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำน ว. และ ท. ที่มีกำรจัดท ำ เผยแพร่ 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมตระหนกั 

หลักสตูรกำรเรยีนกำรสอน และกำร
ฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิกำรทำงด้ำน ว และ ท 
เพื่อให้เป็นสังคมฐำนควำมรูด้้ำน ว และ ท. 

 กำรเร่งรดักำรวิจยั พัฒนำและสร้ำง
นวัตกรรม เพื่อสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ 
พัฒนำชีวิต และสร้ำงฐำน ควำมรู้ในภำค 
อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร 

 1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำน ว. 
และ ท. ท่ีมีกำรจดัท ำ เผยแพร่  
(เรื่อง) 
 

15 1,200 1,325 
เรื่อง 

1,339 
เรื่อง 

972 
เรื่อง 

1,060 1,130 1,200 1,270 1,340  

ค ำอธิบำย :  องค์ควำมรู้ด้ำน ว. และ ท. ท่ีมีกำรจัดท ำ เผยแพรไ่ด้แก ่
1. บทควำมด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติซึ่ง 

1) ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
- บทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ ก ำหนดพิจำรณำจำกวำรสำรที่ได้รับกำรยอมรับและมีรำยช่ือตำมที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ยอมรับและเปิดเผยแก่สำธำรณะโดยทั่วไป 
- จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ พิจำรณำจำกวำรสำรที่อยู่ใน Science Citation Index Expanded 

(SCIE)หรือ Social Science Citation Index (SSCI) หรือท่ีมี Impact factor 
2) ได้รับกำรน ำเสนอในกำรประชุม/สัมมนำวิชำกำรระดับประเทศและต่ำงประเทศที่มีกรรมกำรพิจำรณำ (Paper Review / Peer Review / 

Journal / Proceeding Paper ที่มี Referee) รวมถึง Invited paper  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบทคัดย่อ 
2. จ ำนวนบทควำมด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีตพีิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำร/สิ่งตพีิมพ์ทั่วไป 

รำยละเอียดตัวชี วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
3.  องค์ควำมรู้ที่เผยแพร่ผำ่นกิจกรรมของ วท.  (นับองค์ควำมรู้ที่เผยแพรแ่ล้ว ผูร้ับกำรเผยแพร่องคค์วำมรู้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเพิ่มขึ้นมำกกวำ่ร้อยละ80ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมในแตล่ะกจิกรรม)  เนื้อหำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได ้
 วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของผูไ้ด้รับกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้โดยใช้แบบสอบถำม และสุ่มตัวอย่ำงจำกผูเ้ขำ้รับกำรเผยแพร่องคค์วำมรู ้
 นับองค์ควำมรู้ที่เป็นผลงำนของหนว่ยงำนในสังกดั วท.  

สูตรกำรค ำนวณ :  ขัน้ตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนนิงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญัตไิตรยำงศ์ (R – A)     
ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตำมบัญญัตไิตรยำงศ์ (RT – A)   
 Hybrid ใช้สูตร......... 

เง่ือนไข: - เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลกำรด ำเนนิงำนไม่สะสม 
- ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส่วนรำชกำรต้องแยกประเภท ระหว่ำง Basic research และ Applied research (ผิดเงื่อนไข หัก 1 คะแนน) 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน: 
 

2554 2555 2556 
1,325 เรื่อง 1,339 เรื่อง 972 เรื่อง  

แหล่งข้อมลู / วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู: 1. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน ) 
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ  (องค์กำรมหำชน) สถำบัน
สำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบผลงำนและจัดเก็บข้อมูล  

2. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงำนประสำนและจัดท ำรำยงำนภำพรวมของตัวช้ีวัดนี้ 
3. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรำยเดือน/ไตรมำส 

หมำยเหตุ:  
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1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงด้ำน วทน. ที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อสังเกตของคณะกรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำม
ตระหนัก หลักสตูรกำรเรยีน
กำรสอน และกำรฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติกำรทำงดำ้น ว และ 
ท เพื่อให้เป็นสังคม
ฐำนควำมรู้ดำ้น ว และ ท 
 
 
 
 
 

 1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ฝึกอบรมบุคลำกรทำงด้ำน วทน.  
ที่สำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้ 
(ระดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 - - - 1 2 3 4 5  

ค ำอธิบำย: 
 
 
 

 บุคลำกรทำงด้ำน วทน. ท่ีได้รับกำรฝึกอบรม หมำยถึง บุคลำกรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในหลักสตูรดำ้นวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีจัดขึ้น  โดยผูร้ับกำรฝึกอบรมได้รับกำรพัฒนำควำมรูแ้ละทักษะส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้ในกำรวิจยัพัฒนำ และนวัตกรรมหรือ กำรปฏิบตัิงำนด้ำน วทน. ได้ 

 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำมส ำรวจผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร โดยใช้แนวทำงตำมแบบสอบถำมกลำงท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีจัดท ำข้ึน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับคะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 ผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมร้อยละ 70 ของผู้เข้ำรบักำรอบรมทั งหมด 
2 ผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรบักำรอบรมทั งหมด 
3 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมไม่น้อยกว่ำ 23,408 รำย โดยมีผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของผู้เขำ้รับกำร

อบรมทั งหมด 
4 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมไม่น้อยกว่ำ 23,408 รำย โดยมีผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของผู้เขำ้รับกำร

อบรมทั งหมด และผู้ที่ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
5 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมไม่น้อยกว่ำ 23,408 รำย โดยมีผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของผู้เขำ้รับกำร

อบรมทั งหมด และผู้ที่ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อสังเกตของคณะกรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
สูตรกำรค ำนวณ :  ขั้นตอน ( Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนนิงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญัตไิตรยำงศ์ (R – A)     

ระดับ ( Level: L)             อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตำมบัญญัตไิตรยำงศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร............................... 
สูตรกำรค ำนวณ :  

 ร้อยละของผู้ทีผ่่ำนหลักสตูรกำรฝกึอบรม 
จ ำนวนผู้รับกำรฝึกอบรมที่ผ่ำนหลกัสูตรกำรฝึกอบรม 

x 100 
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร 

 

 ร้อยละของผูร้ับกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีสำมำรถน ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ เท่ำกับ  
จ ำนวนผู้รับกำรฝึกอบรมในรำยที่ตอบแบบสอบถำม โดยให้ระดับคะแนนเฉลี่ยหัวข้อประเมินส่วนท่ี 2 ซึ่งมีค่ำคะแนนตั้งแตร่ะดบั 3 ข้ึนไป 

x 100 
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทีต่อบประเมินทั้งหมดในแตล่ะหลักสตูร  

เง่ือนไข: เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลกำรด ำเนินงำนไม่สะสม 
รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน: 
 
 

 

2554 2555 2556 
N/A N/A N/A 

 

แหล่งข้อมลู / วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู: 1. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) สถำบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ  
(องค์กำรมหำชน) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบผลงำนและจัดเก็บข้อมูล  

2. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงำนประสำนและจัดท ำรำยงำนภำพรวมของตัวช้ีวัดนี้ 
3. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรำยเดือน/ไตรมำส 
 

หมำยเหตุ:  
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1.3 จ ำนวนผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับบริกำรจำกหน่วยงำนในสังกัด วท. ในกำรเพิ่มผลผลิตหรือมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภมูิภำค
และระบบสนับสนุนกำรวจิัย 
พัฒนำ และนวัตกรรม 
รวมทั้งพัฒนำนโยบำยกำร
บริหำรจดักำรด้ำน วทน. 
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและมลูค่ำ
ของผลิตภณัฑ์ ตลอดจนกำร
ป้องกันกำรกีดกันทำง
กำรค้ำ และรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 จ ำนวนผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับบริกำรจำก
หน่วยงำนในสังกัด วท. 

15 8,000 8,038 
รำย 

8,081 
รำย 

8,104 
รำย 

7,900 7,950 8,000 8,050 8,100  

ค ำอธิบำย:  ผู้ประกอบกำร/ชุมชน หมำยถึง ผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต/ผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชน/กำรบริกำร/กำรค้ำ/กำรศึกษำ 
 บริกำรของหน่วยงำนในสังกัด วท. เช่น วิเครำะห์ ทดสอบ ตรวจรบัรองวัตถุดิบ/ผลติภณัฑ์ สอบเทยีบมำตรฐำนเครื่องมือ/อุปกรณ์วัด วัดและสอบเทียบทำง

รังสี ฉำยรังสี กำรออกใบอนุญำตวสัดุกัมมันตรังสี ข้อมูลดำวเทียมและภูมสิำรสนเทศ ข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร กำรให้ค ำปรึกษำกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำ ข้อมลูจำกระบบพยำกรณ์และระบบติดตำมเตือนภัย ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำน ห้องสมุดสืบค้นข้อมูล สืบค้น
สิทธิบัตร กำรบริกำรสนับสนุนเงินทุน กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร  กำรทดสอบควำมช ำนำญของห้องปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรมบุคลำกรดำ้น วทน. 
กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำน วทน. กำรบริกำรสนับสนุนเงินทุน  กำรสนับสนุนงบประมำณส ำหรบัพัฒนำหรือเพิ่มมลูค่ำผลติภณัฑ์ (ศลช.) 

สูตรกำรค ำนวณ :  ขั้นตอน (Milestone: M)   ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)         ช่วงและเทียบตำมบัญญตัิไตรยำงศ์ (R – A)     
ระดับ (Level: L)             อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)   อันดับและเทียบตำมบัญญัตไิตรยำงศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร.............................. 

เง่ือนไข: เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลกำรด ำเนินงำนไม่สะสม 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน: 

 

2554 2555 2556 
8,038 รำย 8,081 รำย 8,104 รำย  

แหล่งข้อมลู / วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู: 1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโล ยีแห่งชำติ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) แสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)  ส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) เป็น
หน่วยงำนรับผิดชอบผลงำนและจัดเก็บข้อมูล  

2. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงำนประสำนและจัดท ำรำยงำนภำพรวมของตัวช้ีวัดนี้ 
3. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลเป็นรำยเดือน/ไตรมำส 

หมำยเหตุ:  ไม่นับซ้ ำผู้ประกอบกำร/ชุมชน ในกรณีที่ได้รับบริกำรหลำยบริกำร เช่น บริษัท ก. ได้รับบริกำรจำก วศ. 2  ครั้ง  ที่ไม่ใช่บริกำรชนิดเดียวกัน ก็ให้นับเป็น 1 รำย 
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1.4 National Single Window (Output JKPI : NSW) 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของคณะ
กรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
  1.4 National Single 

Window (Output JKPI : 
NSW) 

 
 
 
 
 
 
 

 

10 3    1 2 3 4 5  

ค ำอธิบำย:  
สูตรกำรค ำนวณ :    ขั้นตอน (Milestone: M)    ช่วง: ผลกำรด ำเนนิงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)          ช่วงและเทียบตำมบัญญัตไิตรยำงศ์ (R – A)     

 ระดับ (Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT)     อันดับและเทียบตำมบัญญัตไิตรยำงศ์ (RT – A)     Hybrid ใช้สูตร.............................. 
เง่ือนไข: เป็นตัวช้ีวัดประเภทผลกำรด ำเนินงำนไม่สะสม 

รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  
แหล่งข้อมลู / วิธีกำรจัดเก็บข้อมลู:   
หมำยเหตุ:  
 
 

 

ระดับขั นตอนกำรวัด ระดับคะแนน 

ศึกษำ ทบทวนกำรก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลส ำหรับกำรรับ-ส่งผ่ำน NSW และ/หรือ กำรก ำหนดพิกัด/รหัสสถิติ 1 

จัดท ำแผนกำรก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลส ำหรับกำรรับ-ส่ง ผ่ำน NSW และ/หรือ กำรก ำหนดพิกัด/รหัสสถิติ 2 

รับฟังข้อเสนอแนะจำกภำคส่วนต่ำง ๆ 3 

น ำข้อเสนอแนะท่ีได้จำกภำคส่วนต่ำง ๆ มำใช้ประกอบกำรก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลส ำหรับกำรรับ-ส่ง ผ่ำน NSW และ/
หรือ กำรก ำหนดพิกัด/รหัสสถิต ิ

4 

สำมำรถก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูลส ำหรับกำรรับ-ส่ง ผ่ำน NSW และ/หรือ กำรก ำหนดพิกัด/รหัสสถิติ ได้ส ำเร็จตำมแผน 5 
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1.5 จ ำนวนรำยกำรงำนเฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
1. กำรก ำกับ

ดูแลกำรใช้
พลังงำน
ปรมำณูให้
เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำ
กล และตำม
พันธกรณี 

ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร 
และประชำชนมี
ควำมมั่นใจใน
มำตรกำร
ทำงด้ำนพลังงำน
ปรมำณูที่
ส ำนักงำน
ก ำหนด และ
ก ำกับ 

1.5 จ ำนวนรำยกำรงำนเฝ้ำ
ตรวจกัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

15 3,500 3,504 4,135 2,898  2,900   3,200   3,500  3,800   4,100   
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย: งำนเฝ้ำตรวจกมัมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม มี 5 ประเภทดังนี ้
1. ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วย TLD 
2. ศึกษำสภำวะแวดล้อมทำงรังสีบริเวณชำยฝั่งทะเลของประเทศไทย 
3. เฝ้ำระวังสิ่งแวดล้อมทำงรังสีรอบสถำนประกอบกำรทำงรังสีและภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
4. ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนทำงรังสีในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์และบริเวณใกล้เคียง 
5. บริกำรวิเครำะห์กัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น กำรตรวจอำหำรน ำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
กำรด ำเนินงำนแต่ละปีใช้ Sampling size ตำมหลักมำตรฐำนสำกล คือ 
1. ตำม Map ของประเทศไทย 
2. ตำมควำมหนำแน่นของประชำกร (Density) 
3. ตำมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น แหล่งโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น 
 

สูตรกำรค ำนวณ :    ขั้นตอน ( Milestone: M)    ช่วง: ผลกำรด ำเนินงำนยิ่งมำกยิ่งดี (Range: R)          ชว่งและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงศ์ (R – A)     
 ระดับ ( Level: L)              อันดับ: ผลกำรด ำเนินงำนยิง่น้อยยิ่งดี (Rating: RT)     อันดับและเทียบตำมบัญญัติไตรยำงศ์ (RT – A)     
 Hybrid ใช้สูตร...................................................................................................................................................................................................... 

เงื่อนไข:  
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
รำยละเอียดข้อมูลพื นฐำน:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ปริมำณงำนย้อนหลัง เป้ำหมำยล่วงหน้ำ   
ผลผลิต/งำน/กิจกรรม 

งำนเฝ้ำตรวจกัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี วัด 

หน่วย
นับ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

      
เป้ำหมำย ผลงำน เป้ำหมำย ผลงำน เป้ำหมำย ผลงำน เป้ำหมำย เป้ำหมำย เป้ำหมำย 

      

1. ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วย TLD 
ไม่ต่ ำกว่ำ 100 
รำยกำรต่อป ี

รำยกำร 145 145 150 330 170 199 150 150 150 

2. ศึกษำสภำวะแวดล้อมทำงรังสบีริเวณชำยฝั่งทะเลของ
ประเทศไทย 

ไม่ต่ ำกว่ำ 100 
รำยกำรต่อป ี

รำยกำร 100 117 100 241 100 34 100 100 100 

3. เฝ้ำระวังสิ่งแวดล้อมทำงรังสีรอบสถำนประกอบกำรทำง
รังสีและภูมภิำคตำ่งๆ ทั่วประเทศ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 2000 
รำยกำรต่อป ี

รำยกำร 2000 3149 2500 3437 2500 2614 2500 2500 2500 

4. ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนทำงรังสีในพื้นที่ศูนย์วิจัยนิวเคลยีร์
องครักษ์และบรเิวณใกล้เคียง 

ไม่ต่ ำกว่ำ 100 
รำยกำรต่อป ี

รำยกำร 200 74 135 97 135 42 135 135 135 

5. บริกำรวิเครำะห์กัมมันตภำพรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น กำร
ตรวจอำหำรน ำเข้ำจำกประเทศญีปุ่่น เป็นต้น 

ตำมค ำขอ รำยกำร 20 19 20 30 20 9 20 20 20 

 
รวม   2,465 3,504 2,905 4,135 2,925 2,898 2,905 2,905 2,905 
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ประเด็น 
ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อสังเกตของ 
คณะกรรมกำรฯ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
  

 
 
 
 
 
หมำยเหตุ: ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2556 ส ำนักงำนปรมำณูต้องตรวจสอบต่อเนื่อง เนื่องจำกมีเหตุกำรณ์ฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะตรวจกัมมันตภำพรังสีใน
สิ่งแวดล้อม ได้แก อำกำศ น้ ำ ดิน และกลุ่มอำหำรต่ำง ๆ เช่น พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล เป็นต้น โดยเฉพำะในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จะเน้นกำรตรวจ
กลุ่มอำกำรเป็นหลักซึ่งจะมีต้นทุนต่อหน่วยค่อนข้ำงสูง 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูล: 

1. ส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู เป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
2. จัดเก็บเป็นรำยไตรมำส 

หมำยเหตุ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2554 2555 2556 
จ ำนวนรำยกำรเฝ้ำตรวจฯ 3,504 4,135 2,898 
บุคลำกรด ำเนินงำน 8 8 8 
งบประมำณ 2,865,421 1,454,011 5,002,600 
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มิติภำยใน: กำรประเมินประสิทธิภำพ (ร้อยละ 20) 
ตัวชี วัดที่ 3: กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (ร้อยละ 5) 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
  3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
3 3 85.06 80.55 83.28 87 89 91 93 95 ประเมินผลตำมรำยละเอียด

ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 

3.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

2 3 51.89 11.27 35.44 70 73 76 79 82 

 
ตัวชี วัดที่ 4: กำรประหยัดพลังงำน (ร้อยละ 5) 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
  4.1 ด้ำนไฟฟ้ำ 2.5 3 N/A 2 3 1 2 3 4 5 ประเมินผลตำมรำยละเอียด

ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 
4.2 ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 2.5 3 N/A - 5 1 2 3 4 5 
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ตัวชี วัดที่ 5: กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ (ร้อยละ 10) 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
  5.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ
ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

10 5 N/A N/A N/A 1 2 3 4 5 ประเมินผลตำมรำยละเอียด
ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 

 
มิติภำยใน: กำรพัฒนำองค์กำร (ร้อยละ 10) 
ตัวชี วัดที่ 6: กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร (ร้อยละ 5) 
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
  6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ

สมรรถนะองค์กำรของส ำนักงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ 

5 5 N/A N/A N/A 1 2 3 4 5 ประเมินผลตำมรำยละเอียด
ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 

 
ตัวชี วัดที่ 7: กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 5)  
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์/ 
ภำรกิจหลัก 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 
น  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย   
ปี 2557 

ข้อมูลพื นฐำน  
(Baseline data) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
หมำยเหตุ 

2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
  7.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรสร้ำง

ควำมโปร่งใสในงำนบริกำรสอบ
เทียบเครื่องมือวัดรังสี 

1.5 100 N/A N/A N/A 1 2 3 4 5 ประเมินผลตำมรำยละเอียด
ตัวชี้วัดที่เจ้ำภำพก ำหนด 

 


