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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.2 การปรับปรุง/แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ของ ปส.  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 การก าหนดค านยยาม สตตรการค านวณ และค่าเปาาหมายของตัวชี้วัด 
                ตามเอกสารงบประมาณ และตามแผนยุทธศาสตร์ ของ ปส. ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
(ทบทวนตัวชี้วัด) 

https://goo.gl/1rWxLy 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตามท่ีส านักงบประมาณได้ก าหนดยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และ วท. ได้จัดท า (ร่าง) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ กับเปาาหมายการให้บรยการ วท.  
กยผ. ได้จัดท า (ร่าง) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เปาาหมายการให้บรยการ วท. และ เปาาหมาย
การให้บรยการของ ปส. รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2.1 
 (1) แผนงานของ ปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
 1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 
  - แผนงานยุทธศาสตร์การเสรยมสร้างความมั่นคงของประเทศ 
  - แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสรยมการวยจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  - แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผนงานบตรณาการ 1 แผนงาน 
  - แผนงานบตรณาการการพัฒนาเขตพฒันาพยเศษภาคตะวันออก 
 1.3 แผนงานพื้นฐาน 1 แผนงาน 
  - แผนงานพ้ืนฐานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
 (2) มีการเปลี่ยนแปลงสายการเชื่อมโยงในกลุ่มโครงการด้านการวิจัย ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
เปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 2.1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบรยการ 
รวมทั้งพัฒนาการบรยหารจัดการด้าน วทน. อย่าง
โปร่งใส 
 - ผลผลยตโครงการวยจัยและพัฒนาวยทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนยวเคลียร์และรังสี 

เปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 2.1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบรยการ 
รวมทั้งพัฒนาการบรยหารจัดการด้าน วทน. อย่าง
โปร่งใส 
 - ผลผลยตโครงการวยจัยและพัฒนาวยทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนยวเคลียร์และรังสี 
- ผลผลยตโครงการวยจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝาา
ระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางนยวเคลียร์และรังสีข้าม
พรมแดน 
 - โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปรยมาณรังสีในระดับปฐมภตมย 

เปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 3.1 พัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ผลผลยตโครงการวยจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝาา
ระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางนยวเคลียร์และรังสีข้าม
พรมแดน 
 - โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปรยมาณรังสีในระดับปฐมภตมย 

 



 สาเหตุเพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ วท. มีการเปลี่ยนแปลงสายการเชื่อมโยง
ของเปาาหมายบรยการกระทรวง โดยเปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 3.1 พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน นั้น จะไม่เชื่อมโยงกับแผนงานด้านการวยจัยและพัฒนา จึงท าให้โครงการวยจัยของ 
ปส. เดยมที่จับกับเปาาหมายบรยการกระทรวงนี้ ต้องเปลี่ยนไปผตกกับเปาาหมายบรยการหน่วยงานอ่ืน ที่สอดรับกับ
แผนงานวยจัยและพัฒนาแทน 
 (3) สายการเชื่อมโยงใหม่ 
 มีการเปิดสายการเชื่อมโยงใหม่ คือ แผนงานบตรณาการการพัฒนาเขตพัฒนาพยเศษภาค
ตะวันออก โดยมีโครงการของ ปส. จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเพย่มขีดความสามารถการบรยการแบบ
เบ็ดเสร็จในการก ากับดตแลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกยจพยเศษภาคตะวันออก (EECi) (ศปส.) ซึ่ง
จะต้องก าหนดตัวชี้วัดใหม่ทั้งสายการเชื่อมโยง 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 รับทราบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ ปส. 
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 2.2 การปรับปรุง/แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  ตามท่ี สป.วท. ขอให้หน่วยงานในสังกัด ปส. พยจารณาทบทวนตัวชี้วัด นยยามตัวชี้วัด และ
ค่าเปาาหมายของตัวชี้วัดร่วมกระทรวงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม และรายไตรมาส) และในระยะ
ปี 2564 - 2580 โดยมีการขอแก้ไขตัวชี้วัด นยยามตัวชี้วัด และค่าเปาาหมาย ดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนบทความที่ตีพยมพ์และเผยแพร่ในวารสารวยชาการระดับชาตยและ
นานาชาตย ขอปรับลดค่าเปาาหมายของตัวชี้วัด ปี 2563 - 2566 ปีละ 1 เรื่อง โดยปี พ.ศ. 2563 จ านวน 10 
เรื่อง เท่ากับปี พ.ศ. 2562 
  2. ตัวชี้วัดที่ 20 จ านวนรายการวัดของห้องปฏยบัตยการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล โดยแก้ไขค านยยาม คือ “ระดับ 1.2 รายการวัดของห้องปฏยบัตยการของหน่วยงานใน
สังกัด วท. ที่ได้รับการตรวจประเมยนความสามารถ และได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และสามารถรักษาสถานภาพความสามารถไว้ได้” 
  3. ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของสถานประกอบการทางนยวเคลียร์และรังสีมีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล แก้ไขเป็น ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัย
คุกคามทางนยวเคลียร์และรังสี 
 
 รายละเอียดสรุปภาพรวมตัวชี้วัดร่วม วท. ของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2.2 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 รับทราบตัวชี้วัดและค่าเปาาหมายของตัวชี้วัดร่วม วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ปส. 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    3.1 การก าหนดค านิยาม สูตรการค านวณ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ตามเอกสาร

งบประมาณ และตามแผนยุทธศาสตร์ ของ ปส. ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  3.1.1 ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  

   (1) สรุปตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 
   กยผ. ได้จัดท ารายละเอียด (ร่าง) ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทั้งสย้น 37 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   - ตัวชี้วัดเปาาหมายบรยการหน่วยงาน  จ านวนรวม 10 ตัวชี้วัด 
   - ตัวชี้วัดผลผลยต/โครงการ   จ านวนรวม 10 ตัวชี้วัด 
   - ตัวชี้วัดกยจกรรม    จ านวนรวม 17 ตัวชี้วัด 
   กยผ. ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานด าเนยนการตรวจสอบชื่อตัวชี้วัด ค านยยาม สตตรการค านวณ 
และใส่ข้อมตลค่าเปาาหมายภาพรวมรายปี และรายเดือน ผ่านทางระบบแผนงาน/โครงการ ของ ปส.  
(URL: http://164.115.26.49/EGA_OAEP/SignIn.aspx) ภายในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยสรุป
ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 

กอง จ านวนตัวช้ีวัด ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
กตส. 12 ตัวชี้วัด นางสาวเสาวนีย์ กรีพร 
กอญ. 9 ตัวชี้วัด นางสาวศยธร ปถมสาคร 
กพม. 15 ตัวชี้วัด นางสุจยตรา เพชรวยเศษ 
กยผ. 10 ตัวชี้วัด นายเกษม ขาวมณี 
กกม. 2 ตัวชี้วัด นายอยศรา พงศ์มโนภาพ 
กพร. 3 ตัวชี้วัด ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หงส์จันทร์  
ศปส. 6 ตัวชี้วัด นางสาววราภรณ์ วยชาชัย 
สบค. 3 ตัวชี้วัด นายนยพรรณ แสนบุดดา 
 
   โดยมีสรุปภาพรวมตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (2) การขอแก้ไขชื่อตัวช้ีวัด ค านิยาม และค่าเป้าหมายรายปี  
  มีหน่วยงานแจ้งขอแก้ไขชื่อตัวชี้วัด ค านยยาม และค่าเปาาหมายรายปี ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เดิม ใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ 11 : กยจกรรมที่เกยด
จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศด้านนยวเคลียร์และรังสี 

- ขอแก้ไขชื่อตัวช้ีวัด  
กย จกร รมความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศด้านนยวเคลียร์และรังสี 
- ขอแก้ไขค านิยาม  
จ านวนความร่วมมือระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศกับ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
ต า ม ส น ธย สั ญ ญ า / อ นุ สั ญ ญ า /
พันธกรณีระหว่างประเทศ และ
องคก์ารระหว่างประเทศ 

 
กยจกรรมที่เกยดจากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนยวเคลียร์และรังสี 
 
จ านวนกยจกรรมที่เกยดจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกับหน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศ ตามพันธกรณีหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 13 รายการก ากับดตแล
ความปลอดภัยทางนยวเคลียร์และ
รังสี 

- ขอแก้ไขค านิยาม 
ความหมายใบอนุญาต และการแจ้ง 
- ขอปรับลดค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 จากเดยม 2,000 
ปี 2564 จากเดยม 2,000 
ปี 2564 จากเดยม 2,000 
เนื่ อ ง จ ากตาม  พ . ร .บ .  2559 
ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้จะมี
อายุเพย่มจากเดยมเป็น 5 ปีส าหรับทุก
กลุ่ม และร่าง พ.ร.บ.(ฉบับแก้ไข) 
เครื่องก าเนยดรังสีส าหรับใช้เพ่ือการ
วยนยจฉัยทางการแพทย์จะก ากับดตแล
โดยกระทรวงสาธารณสุข 

 
ตามเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด 
 
ปี 2563 เป็น 1,000 
ปี 2564 เป็น 800 
ปี 2564 เป็น 700 

ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของการมี
ทัศนคตยที่ดีของประชาชนต่อ
ความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นยวเคลียร์และรังสี 

- ขอแก้ไขค านิยาม 
ทั้งนี้ การประเมยนผลการด าเนยนงาน
จะวัดโดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

 
ทั้งนี้ การประเมยนผลการด าเนยนงานจะวัด
โดยหน่วยงานภายนอก 

ตั วชี้ วั ดที่  17 :  ร้ อยละของ
ประชาชนมีความรต้ความเข้าใจ
ต่อความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนยวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 18 : บุคลากรที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
นยวเคลียร์และรังสี 

- ขอแก้ไขสูตรการค านวณ 
นับจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กยจกรรมการถ่ายทอดความรต้ อาทย 
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านนยวเคลียร์
และรังสี ภายใต้ความรับผยดชอบของ
หน่วยงานภายใน ปส. 

 
บุคลากรด้านนยวเคลียร์และรังสีที่มีความรต้
ความเข้าใจด้านนยวเคลียร์และรังสี  / 
บุคลากรด้านนยวเคลียร์และรังสีที่ตอบ
แบบประเมยน x 100 

   



  (3) ตัวช้ีวัดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (3.1) ตัวชี้วัดโครงการเพิ่มศักยภาพการก ากับทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก
เพื่อป้องกันการกระท าผิดตามกฎหมาย 
    เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้เปาาหมายบรยการ ผลผลยต/โครงการ 
กยจกรรม จึงเห็นควรมีทบทวนตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายบริการหน่วยงาน :  
การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของการ
ตรวจสอบสถานประกอบการเพย่มข้ึน 

เนื่องจากมีโครงการภายใต้เปาาหมายบรยการนี้ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการเพย่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชยงรุกเพ่ือปาองกันการ
กระท าผยดกฎหมายของสถานประกอบการทางนยวเคลียร์และรังสี 
2. โครงการสร้างความรต้ความเข้าใจพระราชบัญญัตยพลังงานนยวเคลียร์เพื่อสันตย 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพย่มเตยม แก่ผต้รับบรยการ และผต้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดยจยทัลด้านการก ากับดตแลความปลอดภัย
ทางนยวเคลียร์และรังสี 
จึงควรปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถวัดผลได้ครบคลุมการด าเนยนงาน โครงการ : เพิ่มศักยภาพการก ากับ

ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก
เพื่อป้องกันการกระท าผิดตาม
กฎหมาย 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จ
ของการตรวจสอบสถานปฏยบัตยการ
ทางนยวเคลียร์และรังสี 
กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (3.2) ตัวชี้วัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริการแบบเบ็ดเสร็จในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi) 
   เนื่องจากมีการก าหนดเปาาหมายบรยการหน่วยงานและจัดท าโครงการเพย่มขีด
ความสามารถการบรยการแบบเบ็ดเสร็จในการก ากับดตแลความปลอดภัยทางนยวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกยจพยเศษภาคตะวันออก (EECi) จงึได้มีการก าหนดตัวชี้วัด 3 ระดับ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค านิยาม สูตรการค านวณ 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาศตนย์ปรมาณตภตมยภาค จังหวัดระยอง ให้เป็นศตนย์บรยการด้านการก ากับดตแลความ
ปลอดภัยจากนยวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 35 : 
ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาศตนย์ฯ ให้
ผ่านมาตรฐานศตนย์
ราชการสะดวก 
(Government 
Easy Contact 
Center หรือ GECC) 

ระดับ 5 เป็นการรับรองมาตรฐานการให้บรยการ
ของศตนย์ราชการสะดวก ให้เป็นหน่วย/
จุดบรยการที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการให้
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มีประสยทธยภาพ และสร้าง
ความเชื่อมั่น  
 

ระดับ 1 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 20 ข้อ 
ระดับ 2 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 30 ข้อ 
ระดับ 3 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 40 ข้อ 
ระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 40 ข้อ 
และผ่านเกณฑ์ขั้นสตง(ข) จ านวน 5 ข้อ 
ระดับ 5 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 40 ข้อ 
และผ่านเกณฑ์ขั้นสตง จ านวน 10 ข้อ 
 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการก ากับดตแลในเขตพ้ืนที่เศรษฐกยจพยเศษ 
ตัวชี้วัดที่ 36 : ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนยนงานตามแผน 

ร้อยละ 
100 

วัดความส าเร็จของการด าเนยนงานตาม
แผนของโครงการ 

จ านวนกยจกรรมที่ด าเนยนงานตาม
เปาาหมาย/จ านวนกยจกรรมทั้งหมด
ตามแผนของโครงการ X 100 

กิจกรรม : ให้บรยการ/ความรต้ และก ากับดตแลความปลอดภัยทางนยวเคลียร์และรังสีในเขตพ้ืนที่เศรษฐกยจพยเศษ 
ตัวชี้วัดที่ 37 : ร้อย
ละความพึงพอใจ
ของผต้รับบรยการ/
ผต้เข้าร่วม/
หน่วยงาน/องค์กร  
ที่มีต่อกยจกรรม 

ร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผต้รับบรยการ/
ผต้เข้าร่วม/หน่วยงาน/องค์กร ที่มีต่อ
กยจกรรม หมายถึง ทัศนคตยและ
ข้อคยดเห็นของผต้รับบรยการ/ผต้เข้าร่วม/
หน่วยงาน/องค์กร ที่มีต่อการ
ด าเนยนงานและการอ านวยความ
สะดวกในการตยดต่อขอรับค าปรึกษา/
รับบรยการ และเข้าร่วมกยจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
- ผต้รับบรยการ/ผต้เข้าร่วม/หน่วยงาน/
องค์กร หมายถึง ผต้รับบรยการและผต้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเขตพ้ืนที่เศรษฐกยจ

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ/
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 
X 100 



ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค านิยาม สูตรการค านวณ 

พยเศษ ได้แก่ สถานประกอบการทาง
นยวเคลียร์และรังสีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนหน่วยงานและผต้ปฏยบัตยงาน
ส่วนหน้า 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 พยจารณาเห็นชอบการแก้ไขชื่อตัวชี้วัด ค านยยาม และค่าเปาาหมายรายปีตามที่หน่วยงานเสนอ หรือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัด 

 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
  3.1.2 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์  

   กยผ. ได้จัดท ารายละเอียด (ร่าง) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. พ.ศ. 2560 - 
2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานด าเนยนการตรวจสอบชื่อ
ตัวชี้วัด ค านยยาม สตตรการค านวณ และใส่ข้อมตลค่าเปาาหมายภาพรวมรายปี และรายเดือน ภายในวันจันทร์ที่ 25
ธันวาคม 2561 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
  เนื่องจาก กยผ. ได้รับการแจ้งข้อมตลกลับไม่ครบถ้วน จึงขออนุญาตเลื่อนการพยจารณา
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะมีการเวียน
เอกสารให้ทุกกองพยจารณาในล าดับต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เลยกประชุมเวลา…………………………..น. 



ระเบียบวาระการประชุม 
ทบทวนตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.2 การปรับปรุง/แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ของ ปส.  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.1 การก าหนดค านยยาม สตตรการค านวณ และค่าเปาาหมายของตัวชี้วัด 
                ตามเอกสารงบประมาณ และตามแผนยุทธศาสตร์ ของ ปส. ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
(ทบทวนตัวชี้วัด) 

https://goo.gl/1rWxLy 

1



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตามท่ีส านักงบประมาณได้ก าหนดยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และ วท. ได้จัดท า (ร่าง) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ กับเปาาหมายการให้บรยการ วท.  
กยผ. ได้จัดท า (ร่าง) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เปาาหมายการให้บรยการ วท. และ เปาาหมาย
การให้บรยการของ ปส. รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2.1 
 (1) แผนงานของ ปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
 1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 
  - แผนงานยุทธศาสตร์การเสรยมสร้างความมั่นคงของประเทศ 
  - แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสรยมการวยจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  - แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผนงานบตรณาการ 1 แผนงาน 
  - แผนงานบตรณาการการพัฒนาเขตพัฒนาพยเศษภาคตะวันออก 
 1.3 แผนงานพื้นฐาน 1 แผนงาน 
  - แผนงานพ้ืนฐานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
 (2) มีการเปลี่ยนแปลงสายการเชื่อมโยงในกลุ่มโครงการด้านการวิจัย ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
เปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 2.1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบรยการ 
รวมทั้งพัฒนาการบรยหารจัดการด้าน วทน. อย่าง
โปร่งใส 
 - ผลผลยตโครงการวยจัยและพัฒนาวยทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนยวเคลียร์และรังสี 

เปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 2.1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบรยการ 
รวมทั้งพัฒนาการบรยหารจัดการด้าน วทน. อย่าง
โปร่งใส 
 - ผลผลยตโครงการวยจัยและพัฒนาวยทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยจาก
พลังงานนยวเคลียร์และรังสี 
- ผลผลยตโครงการวยจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝาา
ระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางนยวเคลียร์และรังสีข้าม
พรมแดน 
 - โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปรยมาณรังสีในระดับปฐมภตมย 

เปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 3.1 พัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ผลผลยตโครงการวยจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝาา
ระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางนยวเคลียร์และรังสีข้าม
พรมแดน 
 - โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปรยมาณรังสีในระดับปฐมภตมย 
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 สาเหตุเพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ วท. มีการเปลี่ยนแปลงสายการเชื่อมโยง
ของเปาาหมายบรยการกระทรวง โดยเปาาหมายบรยการกระทรวงที่ 3.1 พัฒนาโครงการขนาดใหญ่และใช้
ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน นั้น จะไม่เชื่อมโยงกับแผนงานด้านการวยจัยและพัฒนา จึงท าให้โครงการวยจัยของ 
ปส. เดยมที่จับกับเปาาหมายบรยการกระทรวงนี้ ต้องเปลี่ยนไปผตกกับเปาาหมายบรยการหน่วยงานอ่ืน ที่สอดรับกับ
แผนงานวยจัยและพัฒนาแทน 
 (3) สายการเชื่อมโยงใหม่ 
 มีการเปิดสายการเชื่อมโยงใหม่ คือ แผนงานบตรณาการการพัฒนาเขตพัฒนาพยเศษภาค
ตะวันออก โดยมีโครงการของ ปส. จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเพย่มขีดความสามารถการบรยการแบบ
เบ็ดเสร็จในการก ากับดตแลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกยจพยเศษภาคตะวันออก (EECi) (ศปส.) ซึ่ง
จะต้องก าหนดตัวชี้วัดใหม่ทั้งสายการเชื่อมโยง 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 รับทราบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ ปส. 
 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิระยะ 20

 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยทุธศาสตร์ที ่๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ชาต ิระยะ 20

 ปี

เปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปา้หมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนแม่บท
ยุทธ ์20 ปี 1. ความมั่นคง 9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 20. การพัฒนาบริการประชาชน และการ

พัฒนาประสิทธิภาพรัฐ

แผนพัฒนาฯ 
12

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
ค่ังและยั่งยืน

ยทุธศาสตร์ที ่6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การ
ปอ้งกันการทจุริตประพฤติมชิอบและ ธรรมาภบิาล

ในสังคมไทย

เป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ 

12

เปา้หมายที ่6 แผนงานด้านความมั่นคง มีการบรูณาการสอดคล้องกบันโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผนพัฒนาฯ 12

ตัวชีว้ดั 6.1 จ านวนแผนงานด้านความมัน่คงที่สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึน้

ยทุธศาสตร์
จดัสรร

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

จัดสรร
งบประมาณ

1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ 2.7 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

แผนงาน
บูรณาการ/
ยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ แผนงานบูรณาการการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

เป้าหมาย
เชงิ

ยทุธศาสตร์

ปัญหาความมัน่คงที่มีอยูใ่นปัจจุบัน (เชน่ ปัญหายาเสพติด ความมัน่คงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย ์ปัญหาชายแดนใต้ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล

กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ยกระดับการลงทุนในทุกด้าน

ตวัชี้วดั
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน ดีขึน้ อยา่งน้อย 
ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในทุกด้านในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกอยา่งน้อย 3 แสนล้านบาท 
ภายในปี 2563

นโยบาย
การจดัสรร
งบประมาณ

1.1.17 พฒันาระบบการเตรียมพร้อมแหง่ชาติ ปรับปรุงนโยบาย 
แนวทาง ระบบกลไก การบริหารจัดการ แผนการปฏบิติัที่

เกี่ยวข้องใหช้ัดเจน มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เตรียมความ
พร้อมรับมือภยัคุกคามทกุประเภท การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ 
เสริมสร้างความเชื่อมั่น ภมูิคุ้มกัน และศักยภาพของทกุภาคส่วน

ใหร่้วมกันด าเนินการในลักษณะประชารัฐ

2.7.4 พัฒนาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการจดัต้ังศูนย์การเรียนรู้ และ
ศูนย์บริการ จดัท าหลักสูตรการเรียนการสอน ฝึกอบรม ทัง้หลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะส้ันใหไ้ด้มาตรฐานในระดับ
สากล ตามความต้องการของตลาด ผ่านความร่วมมือกบันักลงทนุเอกชนชั้นน าของประเทศทัว่โลก ผลิตบคุลากรสนอง
ความต้องการของภมูิภาค โดยเฉพาะในด้านการบนิ ระบบอตัโนมัติและหุน่ยนต์ ระบบราง การทอ่งเทีย่ว การแพทย์ 
และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางชีววิทยา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับ

การท าวิจยั ต่อยอดเพื่อขยายผลงานวิจยัไปสู่เชิงพาณิชย์ เช่น โรงงานต้นแบบ โรงงานสาธิต และหอ้งปฏบิติัการ
วิเคราะหท์ดสอบและการรับรองมาตรฐานของนวัตกรรมทีม่าจากการวิจยัและพัฒนา ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ปน็

แหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการใหบ้ริการวิเคราะหท์ดสอบของภมูิภาค
อาเซียน โดยเน้นการวิเคราะหท์ดสอบส าหรับอตุสาหกรรมเปา้หมาย รวมทัง้ยกระดับระบบการใหบ้ริการสาธารณสุข 

การบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

แผน
นิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
พลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์
 วท.

5. พฒันา วทน. เพือ่เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 4. พัฒนาพืน้ทีเ่พือ่นวตักรรม 3. ขับเคล่ือนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และ
โครงสร้างพืน้ฐาน

เป้าหมาย
บริการ

กระทรวง
5.1 ผลักดัน วทน. เพือ่เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 4.1 สร้างและพัฒนาเมือง เทคโนโลยีและนวตักรรม 3.1 พฒันาโครงการขนาดใหญ่และใช้

ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐาน

ตัวชี้วัด
29. ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีระบบ
การรักษาความมั่นคงปลอดภยัที่เปน็ไปตามมาตรฐานสากล (ร้อย

ละ)
22. จ านวนผู้ประกอบการทีม่าใช้ประโยชน์ในเขตนวตักรรม (ราย)

18. ร้อยละของการใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิ่มขึน้ (ร้อยละ)

20. จ านวนรายการวัดของหอ้งปฏบิติัการทีไ่ด้รับการพัฒนา
และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (รายการ)

กลยุทธ์
วท. 5.1.3 พฒันาระบบความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี 4.1.1 พฒันาพื้นที่เพื่อนวตักรรมเพื่อรองรับการพฒันาของประเทศ 3.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ใหม้ี

ศักยภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย
บริการ

หน่วยงาน
พฒันาระบบความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

พฒันาศูนย์ปรมาณูภมูิภาค จงัหวัดระยอง ใหเ้ปน็ศูนย์บริการด้านการก ากบัดูแลความปลอดภยั
จากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบด็เสร็จและครบวงจร ในเขตพืน้ที่ภาคตะวันออก

ระบบการเฝ้าระวงัภัยและระงับเหตุฉกุเฉนิ
ทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานสากล

มาตรวทิยาทางรังสีของประเทศ
ได้มาตรฐาน

การปรับปรุงและจดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์
และรังสีเพื่อใหบ้ริการด้านภาคการผลิต สังคม และชมุชน

การบังคับใชก้ฎหมายภายใต้
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์

เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนา
ศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม

ตวัชีว้ัด
ร้อยละความส าเร็จในการพฒันาศักยภาพการเตรียมความพร้อม

ตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)
ระดับความส าเร็จในการพฒันาศูนย์ฯ ใหผ่้านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center หรือ GECC)

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวงัภัยและระงับเหตุฉกุเฉนิทางนิวเคลียร์

และรังสี (ร้อยละ)

จ านวนขอบข่ายหอ้งปฏบิติัการที่
ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

(ขอบข่าย)

จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (อาคาร)

ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการ
เพิ่มขึน้ (ร้อยละ)

ผลผลิต / 
โครงการ

โครงการพฒันาศักยภาพความมัน่คงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลในเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ

โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทาผลกระทบ
จากภยัคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน

โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวดัปริมาณรังสีใน

ระดับปฐมภูมิ

โครงการกอ่สร้างอาคารปฏบิติัการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการเพิ่มศักยภาพการก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีเชงิรุกเพื่อป้องกันการ

กระท าผิดตามกฎหมาย

รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ 
พัฒนาศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ตวัชีว้ัด
ร้อยละความส าเร็จในการจดัท าแผนปฏบิติังานระบบตอบสนองต่อ

ความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
จ านวนระบบ รายการ เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการ
เฝ้าระวังภยัทางนิวเคลียร์และรังสี ทีไ่ด้รับการ

พัฒนา (รายการ)

จ านวนระบบวดัปริมาณรังสี/
กัมมันตรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐม

ภูมิ (ระบบ)

ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถานปฏบิติัการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีอยา่งมปีระสิทธิภาพ ครบถว้น 

ตามแผนทีก่ าหนด

กิจกรรม ความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
ใหบ้ริการ/ความรู้ และก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ในเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ

พัฒนาเชงิบูรณาการด้าน
ความมัน่คงและพิทักษ์
ความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์ของประเทศ

เพิ่มศักยภาพในการก ากบัดูแล
ความปลอดภยัเคร่ืองปฏกิรณ์

นิวเคลียร์วิจยัในประเทศไทยแบบ
องค์รวม

วิจัยและพฒันาเพื่อการก ากับดูแล
ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

วิจัยและพฒันาระบบเฝ้าระวังและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
คุณภาพทางนิวเคลียร์และ

รังสีของประเทศ

ก่อสร้างอาคารปฏบิติัการด้านนิวเคลียร์
และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บงัคับใช้กฎหมายใหม้ี
ประสิทธภิาพ

ขอ้เสนอแนะ นโยบาย แผน 
และมาตรการเพื่อการบริหาร
จัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี

สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี

ก ากบัดูแลความ
ปลอดภยัทางนิวเคลียร์

และรังสี

สนับสนุนการก ากบัดูแลความ
ปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์

และรังสี

เฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์

และรังสี

เสริมสร้างขดีความสามารถ
บุคลากรด้านความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี

ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และ

รังสี

พฒันาศักยภาพด้านการก ากบัดูแล
ความปลอดภยัจากการใช้พลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี

ตวัชีว้ัด ร้อยละความส าเร็จตามแผน (ร้อยละ)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน/องค์กร ทีม่ี

ต่อกิจกรรม
(ยงัไม่ระบุสายการ

เชือ่มโยง)

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
แผนการก ากบัดูแลความปลอดภยั

เคร่ืองปฏกิรณ์ปรมาณูวิจยั (ร้อยละ)

ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน

วจิัยและพัฒนา (ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนด าเนินงาน (ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการพฒันาด้านมาตร

วิทยารังสี (ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงาน 1 ป ี(ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จตามแผน 
(ร้อยละ)

ขอ้เสนอแนะนโยบาย แผน 
และมาตรการ เพื่อการบริหาร
จัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

(เร่ือง)

กิจกรรมความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 

(กิจกรรม)

รายการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสี (รายการ)

รายการสนับสนุนการก ากบัดูแลความ
ปลอดภยัการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ

รังสี (รายการ)

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉกุเฉนิ

ทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านนิวเคลียร์และ

รังสี (คน)

1. ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี (คน)
2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธค์วามรู้
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (คร้ัง)

แผนงาน
 /

โครงการ 
ภายใต้
กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภยั
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวทิยาศาตร์
นิวเคลียร์สู่ภมูิภาคอาเซียน

1. โครงการเพิม่ขีดความสามารถการบริการแบบเบ็ดเสร็จในการก ากับ
ดูแลเพือ่สนับสนุนการพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi)

1. โครงการพฒันา
โปรแกรมสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภยั
ของประเทศด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

1. โครงการประเมินความ
ปลอดภยัของเคร่ืองปฏกิรณ์
นิวเคลียร์วิจยัในประเทศไทย
2. โครงการประเมินผล
กระทบที่อาจเกดิจากเคร่ือง
ปฏกิรณ์นิวเคลียร์วิจยัต่อ
ประชาชนและส่ิงแวดล้อม

1. โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งชีท้างชวีภาพเพื่อการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชวีิต
2. โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดย
ปริมาณรังสีระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉยั
3. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชวีภาพชนิดไมโคร
ฟลูอิดิก แบบพกพาได้ เพื่อใชป้ระเมินปริมาณรังสี
ภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิทางนิวเคลียร์และรังสี
4. โครงการประเมินผลกระทบและการประเมินความ
รับรู้และความเชือ่มัน่ของประชาชนทีม่ีต่อการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
5. โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือขา่ย
มาตรวัดรังสีทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื
6. โครงการพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสี เพื่อ
ก าหนดค่าปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ

1. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวัดรังสีออนไลน์ต้นแบบเตรียม
ความพร้อมส าหรับศูนยเ์คร่ืองมือวัดรังสี
2. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ตรวจวัดและการประเมินระดับรังสีในส่ิงแวดล้อมส าหรับ
พื้นทีท่ีม่ีความเส่ียง
3. โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมือ่เกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี
4. โครงการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา
รังสีเพื่อการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับ
สถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีทัง้ภายในประเทศและขา้ม
พรมแดน
5. โครงการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อมโดย
เครือขา่ยมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
หอ้งปฏบิติัการและโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญการวัดปริมาณรังสี
และกัมมนัตภาพรังสีตามมาตรฐานสากล
 ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศด้านมาตรวิทยารังสี
2. โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะหผ์ลึก
อะลูมเินียมออกไซค์เติมคาร์บอน 
(Al2O3:C) หรือเทยีบเทา่ ส าหรับการวัด
ปริมาณรังสีประจ าตัวบคุคล

1. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (มาตรวทิยารังสีแห่งชาติ)
2. โครงการจัดต้ังศูนยพ์ัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ
3. โครงการจัดต้ังหน่วยวจิัยและพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวดั
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถาน
ประกอบการเชงิรุกเพื่อปอ้งกันการกระท าผิดกฎหมาย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
2. โครงการบรูณาการกับหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย
 Safety Thailand
3. โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจพระราชบญัญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม แก่ผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
4. โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจทิลัด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

1. โครงการขบัเคล่ือนนโยบาย
และแผนด้านนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่การปฏิบัติ
2. โครงการวจิัยศึกษาและ
พัฒนาแนวทางการใช้
มาตรการทางปกครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

1. โครงการพฒันาบทบาท 
ASEANTOM เพือ่เปน็
หน่วยงานประสานหลักของ
ภมูิภาคอาเซียนกบัทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ

1. โครงการพฒันา
ศักยภาพก ากบัดูแล
ความปลอดภยัด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล
2. โครงการศูนย์ปรมาณู
เพือ่สันติประจ าภมูิภาค

1. โครงการสนับสนุนการก ากบั
ดูแลความปลอดภยัจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสี
2. โครงการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการก ากบัดูแลความ
ปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

1. โครงการเฝ้าระวังภยัและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

1. โครงการเพิม่ศักยภาพ
และพฒันาบคุลากรด้าน
ความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสี

1. โครงการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
2. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
เกีย่วกบันิวเคลียร์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายภาครัฐในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์

2.1.3 ผลักดันการวจิยั พฒันาและนวตักรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์

2.9 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 2.10 การด าเนินภารกิจพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2.1 สร้างความเข้มแข็งใหก้ับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพฒันาการบริหารจดัการด้าน วทน. อย่างโปร่งใส 2.1 สร้างความเข้มแข็งใหก้ับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทัง้พัฒนาการบริหารจดัการด้าน วทน. 1.1 พฒันาก าลังคน และสร้างความตระหนักด้าน วทน. เพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถของประเทศ

14. ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไขปญัหาของประเทศ (ร้อยละ)
15. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ วท.
16. จ านวนเร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ (เร่ือง)

2. จ านวนบคุลากรทีท่ างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)
4. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (คน)
5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ 

(ร้อยละ)

10. จ านวนบทความที่ตีพมิพแ์ละเผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาติ (เร่ือง)
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจดัอันดับของ IMD (อันดับ)

แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวจิยัและพัฒนานวตักรรม แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานพืน้ฐานพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

ผังความเชือ่มโยงยุทธศาสตรช์าติจัดสรรงบประมาณ และโครงการ ปส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปา้หมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพือ่ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวติของประชาชนเปา้หมายที่ 2 เพิม่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

23. การวจิยัและพัฒนานวตักรรม

ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ด้านความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิยั และนวตักรรม

ตัวชีว้ัดที ่1.3 สัดส่วนการลงทนุวิจยัและพัฒนาในอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์และเปา้หมายของ
ประเทศ : งานวิจยัพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บคุลากร และ

ระบบมาตรฐาน เพิ่มเปน็ 55 : 25 : 20
ตัวชีว้ัด 1.4 จ านวนบคุลากรด้านการวิจยัและพัฒนาเพิ่มเปน็ 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน

ตัวชี้วดั 2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จดัโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30

2.8 การส่งเสริมการวจิยัและพัฒนานวตักรรม

ตัวชีว้ดั 2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จดัโดย IMD อยูใ่นล าดับ 1 ใน 30

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ

การวิจัยและพฒันาด้านก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากล

ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏบิติัอย่างเปน็รูปธรรม
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภยัของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพฒันานวัตกรรม รวมทั้งมีความสามารถเพิ่มขึน้ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
การพฒันาประเทศ

2.8.3 ส่งเสริมการวจิยั พฒันา และประยุกต์ใช้นวตักรรมที่เปน็เคร่ืองมือในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของโลก การจดัการและควบคุมมลพษิและการ

บริหารจดัการน้ า

2.8.1 ส่งเสริมการวิจยั พฒันาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกลุ่มเทคโนโลยี
ที่น าไปสู่การพฒันาแบบกา้วกระโดดในภาคการเกษตร อตุสาหกรรมและ
บริการ พฒันามาตรการแรงจงูใจเพือ่ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีบทบาทน าใน

การลงทุนวิจยัและนวัตกรรมที่มีการสร้างเครือข่ายการวิจยัและพฒันา
ร่วมกบัภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนพฒันา
มาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหท์ดสอบที่เปน็ที่ยอมรับตาม

ข้อตกลงระหว่างประเทศ

2.9.1 สนับสนุนการด าเนินภารกิจยทุธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.10.1 สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 2.1 - 2.8

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ IMD ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี อยูใ่นอันดับที่ไม่ต่ ากว่า 33 (ปจัจุบนั 36) และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศอยูใ่นอันดับที่ไม่ต่ ากว่า 36 (ปจัจุบนั 48)

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

(ร้อยละ)

ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
ที่ไม่เกดิอบุติัเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภยัในการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
ด้านความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี

การสร้างมาตรการความปลอดภยัในการก ากับดูแลความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

ผู้จัดท า : กลุ่มนโยบายและแผน กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที ่2 การก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์ที ่3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพฒันาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การก ากับดูแลความปลอดภยัจาก
พลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์

2. บริหารจดัการงานวจิยัพัฒนาและนวตักรรมในสาขาเป้าหมาย 1. บ่มเพาะนวตักรเพื่ออนาคตและพฒันาก าลังคน วทน.

2.1.2 ส่งเสริมการพฒันานโยบาย/แผน/มาตรการ และความร่วมมือด้าน วทน. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งพฒันาการบริหารจดัการด้าน วทน. ให้มีประสิทธภิาพ

2. บริหารจดัการงานวจิยัพัฒนาและนวตักรรมในสาขาเป้าหมาย

ร้อยละของผลงานวจิยัและพฒันาที่บรรลุตามเปา้หมายที่ก าหนด (ร้อยละ)
จ านวนกฎหมาย ระเบียบ และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

(เร่ือง)

ร้อยละความส าเร็จของตรวจสอบสถานปฏบิติัการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้
ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ)

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภยั
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

1.1.3 ปลูกฝังการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน วทน.สู่ประชาชน

จ านวนผลงานวจิยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ (เร่ือง)
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 2.2 การปรับปรุง/แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  ตามท่ี สป.วท. ขอให้หน่วยงานในสังกัด ปส. พยจารณาทบทวนตัวชี้วัด นยยามตัวชี้วัด และ
ค่าเปาาหมายของตัวชี้วัดร่วมกระทรวงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม และรายไตรมาส) และในระยะ
ปี 2564 - 2580 โดยมีการขอแก้ไขตัวชี้วัด นยยามตัวชี้วัด และค่าเปาาหมาย ดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนบทความที่ตีพยมพ์และเผยแพร่ในวารสารวยชาการระดับชาตยและ
นานาชาตย ขอปรับลดค่าเปาาหมายของตัวชี้วัด ปี 2563 - 2566 ปีละ 1 เรื่อง โดยปี พ.ศ. 2563 จ านวน 10 
เรื่อง เท่ากับปี พ.ศ. 2562 
  2. ตัวชี้วัดที่ 20 จ านวนรายการวัดของห้องปฏยบัตยการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล โดยแก้ไขค านยยาม คือ “ระดับ 1.2 รายการวัดของห้องปฏยบัตยการของหน่วยงานใน
สังกัด วท. ที่ได้รับการตรวจประเมยนความสามารถ และได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และสามารถรักษาสถานภาพความสามารถไว้ได้” 
  3. ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละของสถานประกอบการทางนยวเคลียร์และรังสีมีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล แก้ไขเป็น ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัย
คุกคามทางนยวเคลียร์และรังสี 
 
 รายละเอียดสรุปภาพรวมตัวชี้วัดร่วม วท. ของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2.2 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
 รับทราบตัวชี้วัดและค่าเปาาหมายของตัวชี้วัดร่วม วท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ปส. 
 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วย

งาน
เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง : พัฒนาก าลงัคน และสร้างความตระหนักดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของประเทศ

ปส. 135 135 135 135 135 135 135 135
ลสก. 135 135 135 135 135 135 135 135
ปส. 24,000 24,000 24,000 24,000 25,000 125,000 130,000 135,000
กยผ. 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000 95,000 95,000
ศปส. 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 35,000 35,000 40,000

ปส. 80 82 82 82 83 84 85 85

กยผ. 80 82 82 82 83 84 85 85

ปส. 10 10 11 12 12 60 70 75
กตส. 2 2 2 2 2 10 15 15
กพม. 6 6 6 7 7 35 40 45
กอญ. 2 2 3 3 3 15 15 15
ปส. 80 80 80 80 80 80 80 80

กยผ. 80 80 80 80 80 80 80 80

ปส. 83 84 85 86 87 87 88 89

กพร. 83 84 85 86 87 87 88 89

ปส. 3 3 3 3 4 20 25 30

กยผ. 3 3 3 3 4 20 25 30

ปส. 5 5 5 5 5 5 5 6

กพม. 5 5 5 5 5 5 5 6

ปส. 2 2 2 2 2 10 10 10

กพม. 2 2 2 2 2 10 10 10

ปส. N/A 1 2 3 4 5 5 5

กตส. N/A 1 2 3 4 5 5 5

ตัวชีว้ัดที ่20 : จ ำนวนรำยกำรวัดของ
หอ้งปฏบิัติกำรทีไ่ด้รับกำรพฒันำและรับรอง
ระบบงำนตำมมำตรฐำนสำกล

รำยกำร

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผลกัดนั วทน. เพ่ือเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชวีติ
ตัวชีว้ัดที ่28 :
ระดับควำมส ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
ภยัคุกคำมทำงนิวเคลียร์และรังสี

ระดับ

ตัวชีว้ัดที ่15 : ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของ 
วท.

คะแนน

ตัวชีว้ัดที ่16 : จ ำนวนเร่ืองทีเ่กิดจำกกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงประเทศ

เร่ือง

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง : พัฒนาโครงการขนาดใหญแ่ละใชป้ระโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน

ตัวชีว้ัดที ่18 : ร้อยละของกำรใหบ้ริกำร
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพิม่ขึน้

ร้อยละ

ตัวชีว้ัดที ่5 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำน วทน. ของ
ประเทศ

ร้อยละ

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง : สร้างความเขม้แขง็ใหกั้บภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจดัการดา้น วทน.

ตัวชีว้ัดที ่10 : จ ำนวนบทควำมทีตี่พมิพแ์ละ
เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ

เร่ือง

ตัวชีว้ัดที ่14 : ร้อยละกำรน ำแผน/นโยบำย/
มำตรกำร ไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำกับแก้ไข
ปัญหำของประเทศ

ร้อยละ

2571
- 2575

2576
- 2580

ตัวชีว้ัดที ่2 : จ ำนวนบุคลำกรทีท่ ำงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

คน

ตัวชีว้ัดที ่4 : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

คน

สรุปภาพรวมตวัชี้วดัร่วม วท. ของ ปส. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ตวัชี้วดั

ค่าเปา้หมายของตวัชี้วดั

หน่วยนับ ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566
2566
- 2570
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    3.1 การก าหนดค านิยาม สูตรการค านวณ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ตามเอกสาร

งบประมาณ และตามแผนยุทธศาสตร์ ของ ปส. ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  3.1.1 ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ  

   (1) สรุปตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 
   กยผ. ได้จัดท ารายละเอียด (ร่าง) ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทั้งสย้น 37 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   - ตัวชี้วัดเปาาหมายบรยการหน่วยงาน  จ านวนรวม 10 ตัวชี้วัด 
   - ตัวชี้วัดผลผลยต/โครงการ   จ านวนรวม 10 ตัวชี้วัด 
   - ตัวชี้วัดกยจกรรม    จ านวนรวม 17 ตัวชี้วัด 
   กยผ. ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานด าเนยนการตรวจสอบชื่อตัวชี้วัด ค านยยาม สตตรการค านวณ 
และใส่ข้อมตลค่าเปาาหมายภาพรวมรายปี และรายเดือน ผ่านทางระบบแผนงาน/โครงการ ของ ปส.  
(URL: http://164.115.26.49/EGA_OAEP/SignIn.aspx) ภายในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยสรุป
ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 

กอง จ านวนตัวช้ีวัด ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
กตส. 12 ตัวชี้วัด นางสาวเสาวนีย์ กรีพร 
กอญ. 9 ตัวชี้วัด นางสาวศยธร ปถมสาคร 
กพม. 15 ตัวชี้วัด นางสุจยตรา เพชรวยเศษ 
กยผ. 10 ตัวชี้วัด นายเกษม ขาวมณี 
กกม. 2 ตัวชี้วัด นายอยศรา พงศ์มโนภาพ 
กพร. 3 ตัวชี้วัด ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หงส์จันทร์  
ศปส. 6 ตัวชี้วัด นางสาววราภรณ์ วยชาชัย 
สบค. 3 ตัวชี้วัด นายนยพรรณ แสนบุดดา 
 
   โดยมีสรุปภาพรวมตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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เปา้หมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 

ป ี2561
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567

ปส. - 80 85 85 90 90
กตส. - 80 85 85 90 90
กพม. - 80 85 85 90 90
กอญ. - 80 85 85 90 90

ปส. - 80 85 85 90 90
กตส. - 80 85 85 90 90

ปส. - 100 100 100 100 100
กตส. - 100 100 100 100 100
กพม. -

ปส. - 2 2 2 2 2
กตส. - 2 2 2 2 2

ปส. - 100 100 100 100 100
กตส. - 100

ปส. - 100 100 100 100 100
กตส. - 100

สรุปภาพรวมตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณ ของ ปส. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : การบงัคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของการตรวจสอบสถาน
ประกอบการได้รับการตรวจสอบเพิ่มขึน้

ร้อยละ

โครงการ : เพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือปอ้งกันการกระท าผิดตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ตรวจสอบสถานปฏบิติัการทางนิวเคลียร์และรังสี
อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่ก าหนด

กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

กิจกรรม : บงัคับใช้กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ
ร้อยละ

ค่าเปา้หมายของตัวชีว้ัด

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จในการพฒันา
ศักยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุ
ความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

โครงการ : พัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏบิติังานระบบตอบสนองต่อความมั่นคง
ปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการก ากับดูแล
ทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อปอ้งกันการ
กระท าผิดตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพความมั่นคง
ปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

ร้อยละ
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เปา้หมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 

ป ี2561
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567

ค่าเปา้หมายของตัวชีว้ัด

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. 100 80 80 80 80 80
กยผ. 80 80 80 80 80
กอญ. 80 80 80 80 80
ปส. 100 100 100 100 100 100
กตส. 100 100 100 100 100 100
กอญ. 100 100 100 100 100 100

ปส. 13 10 10 10 10 10
กยผ. 9 8 8 8 8 8
กกม. 4 2 2 2 2 2

ปส. 33 7 7 8 8 9
กยผ. 29 5 5 5 5 6
กกม. 4 2 2 3 3 3

ปส. 248 320 320 320 330 330
กยผ. 248 320 320 320 330 330

ปส. 107 100 100 100 100 100
กตส. 107 100 100 100 100 100

ปส. 2,963 2,200 1,200 1,050 950 950
กอญ. 2,963 2,000 1,000 800 700 700

กตส. - 200 200 250 250 250

ปส. 5,061 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
กพม. 5,061 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ปส. 80 80 80 80 80
กพม. 100 80 80 80 80 80

กตส. - 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความส าเร็จในการพฒันา
กฎหมาย ระเบยีบและนโยบายด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วัดที่ 9 : จ านวนกฎหมาย ระเบยีบ และ
ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏบิติั

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ที่ไม่เกิดอุบติัเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
รายการ

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 14 : รายการสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภยัการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภยัในการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ตรวจสอบสถานปฏบิติัการทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานใหค้รบถ้วนตามแผนที่ก าหนด

ร้อยละ

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดที่ 13 : รายการก ากับดูแลความปลอดภยั
ทางนิวเคลียร์และรังสี

รายการ

ตัวชี้วัดที่ 10 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ
มาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์
และรังสี

เร่ือง

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดที่ 11 : กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม

ร้อยละ

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏบิตัิอย่างเปน็รูปธรรม
เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี
เร่ือง

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี
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เปา้หมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 

ป ี2561
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567

ค่าเปา้หมายของตัวชีว้ัด

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. 83 80 80 80 80 80
กยผ. 83 80 80 80 80 80

ปส. 88 80 80 80 80 80
กยผ. 88 80 80 80 80 80

ปส. 858 300 350 400 450 500
กยผ. 858 300 350 400 450 500

ปส. 48,449 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
กยผ. 41,012 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

ศปส. 7,437 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ปส. 2,663 900 950 1,000 1,050 1,100
กยผ. 2,663 900 950 1,000 1,050 1,100

ปส. 4 5 9 5 1 1
กพม. 10 3 7 5 1 1
กอญ. 0 1 1 0 0 0
กพร. - 1 1 0 0 0

ปส. 97 80 80 80 80 80
กพม. 97 80 80 80 80 80
กอญ. - 80 80 80 80 80
กพร. - 80 80 80 80 80

ปส. 98 80 80 80 80 80
กพม. 98 80 80 80 80 80
กพร. - 80 80 80 80 80

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรูค้วามเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดที่ 17 : ร้อยละของประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจต่อความปลอดภยัจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 21 : จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบคุลากรด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
คน

กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดที่ 19 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์
และรังสี

คน

ตัวชี้วัดที่ 20 : การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ความรู้เกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

คร้ัง

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี
ร้อยละตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ

ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามแผนด้านวิจัย
และพฒันา

ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละขอผลงานวิจัยและพฒันา
ที่บรรลุตามเปา้หมายที่ก าหนด

ร้อยละ

โครงการ : วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภยั

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : ประชาชนมีทศันคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภยัของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของการมีทศันคติที่ดีของ
ประชาชนต่อความปลอดภยัในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วัดที่ 18 : บคุลากรที่ได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี

เร่ือง

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : การวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภยั
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล
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เปา้หมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 

ป ี2561
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567

ค่าเปา้หมายของตัวชีว้ัด

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. - 80 80 80 80 80
กพม. - 80 80 80 80 80
กอญ. - 80 80 80 80 80

ร้อยละ ปส. - 80 80 80 80 80
กพม. - 80 80 80 80 80 80

ปส. - 80 80 - - - -
กพม. - 80 80 - - - -

ปส. - 3 5 3 3 3
กพม. - 2 2 2 2 2
กตส. - 1 1 1 1 1
กอญ. - 0 1 1 1 0
ศปส. - 0 1 1 1 1

ปส. 100 80 80 80 80 80
กพม. - 80 80 80 80 80
กตส. 100 80 80 80 80 80
กอญ. - 80 80 80 80 80
ศปส. - 80 80 80 80 80

ปส. 1 1 1 1 1 1
กพม. 1 1 1 1 1 1

ปส. - 1 1 1 1 1
กพม. - 1 1 1 1 1

ปส. 100 80 80 80 80 80
กพม. 100 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดที่ 24 : ร้อยละความส าเร็จในการพฒันา
แผนการก ากับดูแลความปลอดภยัเคร่ืองปฏกิรณ์
ปรมาณูวิจัย

กิจกรรม : พัฒนาเชิงบรูณาการด้านความมั่นคงและพิทกัษ์ความปลอดภยัทางนิวเคลียร์ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 25 : ร้อยละความส าเร็จสนับสนุนทาง
เทคนิคด้านความมั่นคงและพทิกัษค์วาม
ปลอดภยัทางนิวเคลียร์

ตัวชี้วัดที่ 27 : จ านวนระบบ รายการ เกณฑ์
มาตรฐาน ด้านการเฝ้าระวังภยัทางนิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับการพฒันา

รายการ

โครงการ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภมูิ

ระบบ

กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 31 : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
พฒันาด้านมาตรวิทยารังสี

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 30 : จ านวนระบบวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีที่พฒันาสู่ระดับปฐมภมูิ

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 29 : จ านวนขอบข่ายหอ้งปฏบิติัการที่
ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ขอบข่าย

ตัวชี้วัดที่ 28 : ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ด าเนินงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : ระบบการเฝ้าระวังภยัและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานสากล
ร้อยละ

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทาผลกระทบ
จากภยัคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน

ตัวชี้วัดที่ 26 : ร้อยละความส าเร็จในการพฒันา
ระบบเฝ้าระวังภยัและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภยัเครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม
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เปา้หมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 

ป ี2561
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567

ค่าเปา้หมายของตัวชีว้ัด

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. - - 1 - - -
สบค. - - 1 - - -

ปส. 30 75 100 - - -
สบค. 30 75 100 - - -

ปส. 48 100 100 - - -
สบค. 48 100 100 - - -

ปส. - - 5 - - -
ศปส. - - 5 - - -

ปส. - - 100 - - -
ศปส. - - 100 - - -

ปส. - - 80 - - -
ศปส. - - 80 - - -

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาศูนย์ปรมาณูภมูิภาค จังหวัดระยอง ใหเ้ปน็ศูนย์บริการด้านการก ากับดูแลความปลอดภยัจากนิวเคลียร์และรังสี

เพ่ือใหบ้ริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 32 : จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

อาคาร

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏบิตัิการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัดที่ 34 : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงาน 1 ปี

ร้อยละ

โครงการ : ก่อสร้างอาคารปฏบิตัิการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดที่ 33 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างอาคารปฏบิติัการนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

เปา้หมายบริการหน่วยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วัดที่ 37 : ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน/องค์กร 
ที่มีต่อกิจกรรม

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่ 35 : ระดับความส าเร็จในการพฒันา
ศูนย์ฯ ใหผ่้านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center 

ระดับ

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 36 : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ

กิจกรรม : ใหบ้ริการ/ความรู ้และก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
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  (2) การขอแก้ไขชื่อตัวช้ีวัด ค านิยาม และค่าเป้าหมายรายปี  
  มีหน่วยงานแจ้งขอแก้ไขชื่อตัวชี้วัด ค านยยาม และค่าเปาาหมายรายปี ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เดิม ใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ 11 : กยจกรรมที่เกยด
จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศด้านนยวเคลียร์และรังสี 

- ขอแก้ไขชื่อตัวช้ีวัด  
กย จกร รมความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศด้านนยวเคลียร์และรังสี 
- ขอแก้ไขค านิยาม  
จ านวนความร่วมมือระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศกับ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
ต า ม ส น ธย สั ญ ญ า / อ นุ สั ญ ญ า /
พันธกรณีระหว่างประเทศ และ
องคก์ารระหว่างประเทศ 

 
กยจกรรมที่เกยดจากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนยวเคลียร์และรังสี 
 
จ านวนกยจกรรมที่เกยดจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกับหน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศ ตามพันธกรณีหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 13 รายการก ากับดตแล
ความปลอดภัยทางนยวเคลียร์และ
รังสี 

- ขอแก้ไขค านิยาม 
ความหมายใบอนุญาต และการแจ้ง 
- ขอปรับลดค่าเป้าหมาย  
ปี 2563 จากเดยม 2,000 
ปี 2564 จากเดยม 2,000 
ปี 2564 จากเดยม 2,000 
เนื่ อ ง จ ากตาม  พ . ร .บ .  2559 
ใบอนุญาตครอบครองหรือใช้จะมี
อายุเพย่มจากเดยมเป็น 5 ปีส าหรับทุก
กลุ่ม และร่าง พ.ร.บ.(ฉบับแก้ไข) 
เครื่องก าเนยดรังสีส าหรับใช้เพ่ือการ
วยนยจฉัยทางการแพทย์จะก ากับดตแล
โดยกระทรวงสาธารณสุข 

 
ตามเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด 
 
ปี 2563 เป็น 1,000 
ปี 2564 เป็น 800 
ปี 2564 เป็น 700 

ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของการมี
ทัศนคตยที่ดีของประชาชนต่อ
ความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นยวเคลียร์และรังสี 

- ขอแก้ไขค านิยาม 
ทั้งนี้ การประเมยนผลการด าเนยนงาน
จะวัดโดยหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

 
ทั้งนี้ การประเมยนผลการด าเนยนงานจะวัด
โดยหน่วยงานภายนอก 

ตั วชี้ วั ดที่  17 :  ร้ อยละของ
ประชาชนมีความรต้ความเข้าใจ
ต่อความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนยวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 18 : บุคลากรที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
นยวเคลียร์และรังสี 

- ขอแก้ไขสูตรการค านวณ 
นับจากจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กยจกรรมการถ่ายทอดความรต้ อาทย 
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านนยวเคลียร์
และรังสี ภายใต้ความรับผยดชอบของ
หน่วยงานภายใน ปส. 

 
บุคลากรด้านนยวเคลียร์และรังสีที่มีความรต้
ความเข้าใจด้านนยวเคลียร์และรังสี  / 
บุคลากรด้านนยวเคลียร์และรังสีที่ตอบ
แบบประเมยน x 100 
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  (3) ตัวช้ีวัดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (3.1) ตัวชี้วัดโครงการเพิ่มศักยภาพการก ากับทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก
เพื่อป้องกันการกระท าผิดตามกฎหมาย 
    เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้เปาาหมายบรยการ ผลผลยต/โครงการ 
กยจกรรม จึงเห็นควรมีทบทวนตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายบริการหน่วยงาน :  
การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของการ
ตรวจสอบสถานประกอบการเพย่มข้ึน 

เนื่องจากมีโครงการภายใต้เปาาหมายบรยการนี้ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการเพย่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชยงรุกเพ่ือปาองกันการ
กระท าผยดกฎหมายของสถานประกอบการทางนยวเคลียร์และรังสี 
2. โครงการสร้างความรต้ความเข้าใจพระราชบัญญัตยพลังงานนยวเคลียร์เพื่อสันตย 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพย่มเตยม แก่ผต้รับบรยการ และผต้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดยจยทัลด้านการก ากับดตแลความปลอดภัย
ทางนยวเคลียร์และรังสี 
จึงควรปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถวัดผลได้ครบคลุมการด าเนยนงาน โครงการ : เพิ่มศักยภาพการก ากับ

ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุก
เพื่อป้องกันการกระท าผิดตาม
กฎหมาย 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จ
ของการตรวจสอบสถานปฏยบัตยการ
ทางนยวเคลียร์และรังสี 
กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผน 
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   (3.2) ตัวชี้วัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริการแบบเบ็ดเสร็จในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi) 
   เนื่องจากมีการก าหนดเปาาหมายบรยการหน่วยงานและจัดท าโครงการเพย่มขีด
ความสามารถการบรยการแบบเบ็ดเสร็จในการก ากับดตแลความปลอดภัยทางนยวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกยจพยเศษภาคตะวันออก (EECi) จงึได้มีการก าหนดตัวชี้วัด 3 ระดับ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค านิยาม สูตรการค านวณ 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาศตนย์ปรมาณตภตมยภาค จังหวัดระยอง ให้เป็นศตนย์บรยการด้านการก ากับดตแลความ
ปลอดภัยจากนยวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 35 : 
ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาศตนย์ฯ ให้
ผ่านมาตรฐานศตนย์
ราชการสะดวก 
(Government 
Easy Contact 
Center หรือ GECC) 

ระดับ 5 เป็นการรับรองมาตรฐานการให้บรยการ
ของศตนย์ราชการสะดวก ให้เป็นหน่วย/
จุดบรยการที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการให้
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มีประสยทธยภาพ และสร้าง
ความเชื่อมั่น  
 

ระดับ 1 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 20 ข้อ 
ระดับ 2 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 30 ข้อ 
ระดับ 3 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 40 ข้อ 
ระดับ 4 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 40 ข้อ 
และผ่านเกณฑ์ขั้นสตง(ข) จ านวน 5 ข้อ 
ระดับ 5 
ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน จ านวน 40 ข้อ 
และผ่านเกณฑ์ขั้นสตง จ านวน 10 ข้อ 
 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการก ากับดตแลในเขตพ้ืนที่เศรษฐกยจพยเศษ 
ตัวชี้วัดที่ 36 : ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนยนงานตามแผน 

ร้อยละ 
100 

วัดความส าเร็จของการด าเนยนงานตาม
แผนของโครงการ 

จ านวนกยจกรรมที่ด าเนยนงานตาม
เปาาหมาย/จ านวนกยจกรรมทั้งหมด
ตามแผนของโครงการ X 100 

กิจกรรม : ให้บรยการ/ความรต้ และก ากับดตแลความปลอดภัยทางนยวเคลียร์และรังสีในเขตพ้ืนที่เศรษฐกยจพยเศษ 
ตัวชี้วัดที่ 37 : ร้อย
ละความพึงพอใจ
ของผต้รับบรยการ/
ผต้เข้าร่วม/
หน่วยงาน/องค์กร  
ที่มีต่อกยจกรรม 

ร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผต้รับบรยการ/
ผต้เข้าร่วม/หน่วยงาน/องค์กร ที่มีต่อ
กยจกรรม หมายถึง ทัศนคตยและ
ข้อคยดเห็นของผต้รับบรยการ/ผต้เข้าร่วม/
หน่วยงาน/องค์กร ที่มีต่อการ
ด าเนยนงานและการอ านวยความ
สะดวกในการตยดต่อขอรับค าปรึกษา/
รับบรยการ และเข้าร่วมกยจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
- ผต้รับบรยการ/ผต้เข้าร่วม/หน่วยงาน/
องค์กร หมายถึง ผต้รับบรยการและผต้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเขตพ้ืนที่เศรษฐกยจ

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ/
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 
X 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค านิยาม สูตรการค านวณ 

พยเศษ ได้แก่ สถานประกอบการทาง
นยวเคลียร์และรังสีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนหน่วยงานและผต้ปฏยบัตยงาน
ส่วนหน้า 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 พยจารณาเห็นชอบการแก้ไขชื่อตัวชี้วัด ค านยยาม และค่าเปาาหมายรายปีตามที่หน่วยงานเสนอ หรือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวชี้วัด 

 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  3.1.2 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์  

   กยผ. ได้จัดท ารายละเอียด (ร่าง) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. พ.ศ. 2560 - 
2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานด าเนยนการตรวจสอบชื่อ
ตัวชี้วัด ค านยยาม สตตรการค านวณ และใส่ข้อมตลค่าเปาาหมายภาพรวมรายปี และรายเดือน ภายในวันจันทร์ที่ 25
ธันวาคม 2561 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม 
  เนื่องจาก กยผ. ได้รับการแจ้งข้อมตลกลับไม่ครบถ้วน จึงขออนุญาตเลื่อนการพยจารณา
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะมีการเวียน
เอกสารให้ทุกกองพยจารณาในล าดับต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เลยกประชุมเวลา…………………………..น. 
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เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปส. - 80 85 85 90 90
กตส. - 80 85 85 90 90
กพม. - 80 85 85 90 90 ตัด กอญ. ออก กพม. ขอเพิ่มค ำนิยำม

ปส. - 80 85 85 90 90
กตส. - 80 85 85 90 90
กพม. - - 85 85 90 90 เพิ่ม กพม. กพม. ขอเพิ่มค ำนิยำม

ปส. - 100 80 80 80 80 ลดค่ำเป้ำหมำย
กตส. - 100 80 80 80 80 เพิ่มค ำนิยำม
กพม. - 80 80 80 80 เพิ่ม กพม. ศปส.

 กยผ.
กพม. ขอเพิ่มค ำนิยำม

ศปส. - 80 80 80 80
กยผ. - 80 80 80 80

ปส. - 2 2 2 2 2 เพิ่ม กอญ. ผกอญ. ขอตัด กอญ.
กตส. - 2 2 2 2 2 ออกเนื่องจำกไม่มีภำรกิจใน

กำรตรวจสอบ

ปส. - 100 100 100 100 100
กตส. - 100

ปส. - 100 100 100 100 100 กตส. ขอเพิ่มค ำนิยำม
กตส. - 100

มติที่ประชุมวันที่
 27/12/61

แก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังการ
ประชุม

สรุปภาพรวมตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วดัที่ 1 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรเตรียมควำมพร้อมตอบสนองเหตุ
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

โครงการ : พัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ตัวชี้วดัที่ 2 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำ
แผนปฏิบัติงำนระบบตอบสนองต่อควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธภิาพ
ร้อยละ

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

โครงการ : เพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระท าผิดตามกฎหมาย
ตัวชี้วดัที่ 5 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี
อย่ำงมีประสิทธภิำพ ครบถ้วน ตำมแผนที่ก ำหนด

ตัวชี้วดัที่ 6 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรก ำกับดูแล
ทำงนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำย

ร้อยละ

ตัวชี้วดัที่ 4 : ร้อยละของกำรตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

ตัวชี้วดัที่ 3 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ



เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

มติที่ประชุมวันที่
 27/12/61

แก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังการ
ประชุม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. 100 80 80 80 80 80
กยผ. - 80 80 80 80 80
กอญ. - 80 80 80 80 80 ตัดค ำนิยำม RSO

กพม. - - 80 80 80 80 เพิ่ม กกม. กพม.
กกม. - - 80 80 80 80

ปส. 100 100 100 100 100 100
กตส. 100 100 100 100 100 100
กอญ. 100 100 100 100 100 100

ปส. 13 10 10 10 10 10
กยผ. 9 8 8 8 8 8
กกม. 4 2 2 2 2 2

ปส. 29 7 5 5 5 6 ตัดค ำนิยำม RSO ผกยผ. ขอลดค่ำเป้ำหมำยรวม
กยผ. 29 5 5 5 5 6 ตัด กกม. คงเหลือแค่ในส่วน กยผ.

ปส. 248 320 270 280 290 330 ปรับลด
กยผ. 248 320 270 280 290 330 ค่ำเป้ำหมำย

ปส. 107 100 100 100 100 100
กตส. 107 100 100 100 100 100

ปส. 2,963 2,200 1,200 1,050 950 950
กอญ. 2,963 2,000 1,000 800 700 700

กตส. - 200 200 250 250 250

ปส. 5,061 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
กพม. 5,061 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ปส. 80 80 80 80 80
กพม. 100 80 80 80 80 80

กตส. - 80 80 80 80 80

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี
เร่ือง

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วดัที่ 10 : ข้อเสนอแนะนโยบำย แผน และ
มำตรกำร เพื่อกำรบริหำรจดักำรด้ำนนิวเคลียร์
และรังสี

ร้อยละ

ตัวชี้วดัที่ 11 : กิจกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือ
ระหวำ่งประเทศด้ำนนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี

เร่ือง

ร้อยละ

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วดัที่ 9 : จ ำนวนกฎหมำย ระเบียบ และ
ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบำยด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับกำรผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ

ตัวชี้วดัที่ 8 : ร้อยละของหน่วยงำนที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทำงนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วดัที่ 12 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี
ตำมมำตรฐำนให้ครบถ้วนตำมแผนที่ก ำหนด

ร้อยละ

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วดัที่ 13 : รำยกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
ทำงนิวเคลียร์และรังสี

รำยกำร

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
รำยกำร

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ร้อยละ

ตัวชี้วดัที่ 14 : รำยกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วดัที่ 15 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำร
เฝ้ำระวงั เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วดัที่ 7 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
กฎหมำย ระเบียบและนโยบำยด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี



เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

มติที่ประชุมวันที่
 27/12/61

แก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังการ
ประชุม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. 83 80 80 80 80 80 กฝป. ขอแก้ไขวธิกีำร
กยผ. 83 80 80 80 80 80 เก็บข้อมูล

ปส. 88 80 80 80 80 80 กฝป. ขอแก้ไขวธิกีำร
กยผ. 88 80 80 80 80 80 เก็บข้อมูล

ปส. 858 300 450 500 500 500 เพิ่มค่ำเป้ำหมำย
กยผ. 858 300 450 500 500 500

ปส. 48,449 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
กยผ. 41,012 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 กฝป. ขอเพิ่มค ำนิยำม
ศปส. 7,437 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ปส. 2,663 900 950 1,000 1,050 1,100
กยผ. 2,663 900 950 1,000 1,050 1,100

ปส. 4 5 9 5 1 1
กพม. 10 3 7 5 1 1
กอญ. 0 1 1 0 0 0
กพร. - 1 1 0 0 0

ปส. 97 80 80 80 80 80
กพม. 97 80 80 80 80 80
กอญ. - 80 80 80 80 80
กพร. - 80 80 80 80 80

ปส. 98 80 80 80 80 80 กนผ. ขอแก้ไขค ำนิยำม
กพม. 98 80 80 80 80 80 ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
กพร. - 80 80 80 80 80 ที่ด ำเนินกำรในปี 2563

เร่ือง

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละตัวชี้วดัที่ 16 : ร้อยละของกำรมีทัศนคติที่ดีของ
ประชำชนต่อควำมปลอดภัยในกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี

จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วดัที่ 18 : บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนนิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
คน

กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธด์้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

โครงการ : วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ร้อยละตัวชี้วดัที่ 23 : ร้อยละของกิจกรรมที่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนวจิยั
และพัฒนำ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรูค้วามเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วดัที่ 17 : ร้อยละของประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจต่อควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

ตัวชี้วดัที่ 21 : จ ำนวนผลงำนวจิยัที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดัที่ 19 : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
นิวเคลียร์และรังสี

คน

ตัวชี้วดัที่ 20 : กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี

คร้ัง

ตัวชี้วดัที่ 22 : ร้อยละของผลงำนวจิยัและพัฒนำ
ที่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด

ร้อยละ



เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

มติที่ประชุมวันที่
 27/12/61

แก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังการ
ประชุม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. - 80 80 80 80 80
กพม. - 80 80 80 80 80
กอญ. - 80 80 80 80 80

ร้อยละ ปส. - 80 80 80 80 80
กพม. - 80 80 80 80 80

ปส. - 80 80 - - -
กพม. - 80 80 - - -

ปส. - 3 5 3 3 3
กพม. - 2 2 2 2 2
กตส. - 1 1 1 1 1
กอญ. - 0 1 1 1 0
ศปส. - 0 1 1 1 1

ปส. 100 80 80 80 80 80
กพม. - 80 80 80 80 80
กตส. 100 80 80 80 80 80
กอญ. - 80 80 80 80 80
ศปส. - 80 80 80 80 80

ปส. 1 1 1 1 1 1 กพม. ขอแก้ไขค ำนิยำม
กพม. 1 1 1 1 1 1 และแก้ไขสูตรกำรค ำนวณ

ปส. - 1 1 1 1 1 กพม. ขอแก้ไขค ำนิยำม
กพม. - 1 1 1 1 1 และแก้ไขสูตรกำรค ำนวณ

ปส. 100 80 80 80 80 80
กพม. 100 80 80 80 80 80

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ระบบการเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานสากล
ร้อยละ

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทาผลกระทบ
จากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน

ตัวชี้วดัที่ 26 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ระบบเฝ้ำระวงัภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสี

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม

กิจกรรม : พัฒนาเชิงบูรณาการด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ
ตัวชี้วดัที่ 25 : ร้อยละควำมส ำเร็จสนับสนุนทำง
เทคนิคด้ำนควำมมั่นคงและพิทักษ์ควำม
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์

ตัวชี้วดัที่ 30 : จ ำนวนระบบวดัปริมำณรังสี/
กัมมันตภำพรังสีที่พัฒนำสู่ระดับปฐมภูมิ

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดัที่ 29 : จ ำนวนขอบข่ำยห้องปฏิบัติกำรที่
ได้รับมำตรฐำน ISO/IEC 17025

ขอบข่ำย

ตัวชี้วดัที่ 28 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน
ด ำเนินงำนด้ำนกำรวจิยัและพัฒนำระบบระงับ
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

ตัวชี้วดัที่ 27 : จ ำนวนระบบ รำยกำร เกณฑ์
มำตรฐำน ด้ำนกำรเฝ้ำระวงัภัยทำงนิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับกำรพัฒนำ

รำยกำร

โครงการ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

ระบบ

กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
ตัวชี้วดัที่ 31 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำร
พัฒนำด้ำนมำตรวทิยำรังสี

ร้อยละ

ตัวชี้วดัที่ 24 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
แผนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์
ปรมำณูวจิยั

ร้อยละ



เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน/ผลผลิต หน่วยนับ หน่วยงาน ผล 
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

มติที่ประชุมวันที่
 27/12/61

แก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังการ
ประชุม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. - - 1 - - -
สบค. - - 1 - - -

ปส. 30 75 100 - - - สบค. ขอแก้ไขค ำนิยำม
สบค. 30 75 100 - - -

ปส. 48 100 100 - - -
สบค. 48 100 100 - - -

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วดัที่ 34 : ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 1 ปี

ร้อยละ

โครงการ : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วดัที่ 33 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละ

เพ่ือให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน
เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี

ตัวชี้วดัที่ 32 : จ ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี

อำคำร
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