
เอกสารแนบ 1 
 

ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและตัวชี้วัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
เวลำ 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1 ปส. 

 

************************************** 
 

 09.00 - 09.30 น.  ลงทะเบียน 

 09.30 - 09.40 น. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 

 09.40 – 12.00 น.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    จ านวน 15 โครงการ 

     - กนผ. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการและปัญหาอุปสรรค 

   (PPT โครงการละ 3 นาที) 

- ผชช. และ รก.ผชช. ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายโครงการ 

- เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 16.00 น.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

    จ านวน 17 โครงการ 

     - กนผ. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการและปัญหาอุปสรรค 

   (PPT โครงการละ 3 นาที) 

- ผชช. และ รก.ผชช. ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายโครงการ 

- เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น 

16.00 – 16.20 น. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

พร้อมปัญหาอุปสรรค 

 16.20 – 16.30 น. แนวทางการด าเนินงานติดตามและประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

   หมายเหตุ: เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างการประชุมเวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.  
       และก าหนดการอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

********************************** 

 



การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 09.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส.

1
URL: https://qrgo.page.link/unkcG

เอกสารประกอบการประชุม



แนะน าเอกสารประกอบการประชุม
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ก าหนดการประชุม

ไฟล์น าเสนอแต่ละโครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมิน
ผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

REPORT

ไฟล์น าเสนอภาพรวม



วัตถุประสงค์

รูปแบบการประชุม

เพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธภิาพและประสทิธิผลของการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 
และทราบถึงปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 1

2 ร่วมกันหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรค 
โครงการละ 3 นาที

ผชช. พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน
แต่ละโครงการ

กยผ. ด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จ
ของโครงการและตัวชี้วัดทุกเดือน 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

กนผ. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลด าเนินงานตัวชี้วัดพร้อมปัญหาอุปสรรค และร่วมกันหาแนวทาง
การด าเนินงานติดตามผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3

3 เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ในการเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1 งบบุคลากร 2 งบด าเนินงาน

5 งบรายจ่ายอื่น3 งบลงทุน 4 งบเงินอุดหนุน

รวม 113.7170 ล้านบาท

เบิกจ่ายจริง 111.1435 ล้านบาท

รวม 52.7781 ล้านบาท

เบิกจ่ายจริง 46.4368 ล้านบาท

รวม 56.5536 ล้านบาท

เบิกจ่ายจริง 61.0840 ล้านบาท

รวม 1.5498 ล้านบาท

เบิกจ่ายจริง 1.2097 ล้านบาท

รวม 196.7586 ล้านบาท

เบิกจ่ายจริง 55.3240 ล้านบาท

97.74 % 87.98 %

28.12 % 100.00 % 78.05 %

งบประมาณรวม 421.3571 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย 275.1981 ล้านบาท
คิดเป็น 65.31 %

ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ปส.

65.32 %

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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เบิกจ่ายในระบบ GFMIS คงเหลือ



สถานการณ์ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการลงทุนปี 2562 (ไม่รวมอาคารฯ)

วงเงินรายการ สถานะการด าเนินการ : ลงนามสัญญาแล้ว (32 รายการ)

ตรวจรับงาน/ของ/เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินงาน/รับของ 
และทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน

รวม 29 รายการ 3 รายการ

น้อยกว่า 2 ล้านบาท 23 รายการ 1 รายการ

2 - 500 ล้านบาท 6 รายการ 2 รายการ

1. ระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก ผ่านศุลกากรกับระบบ National Single Window (NSW)  
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 2 งวด คงเหลือจ านวน 2 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562

2. ปรับปรุงระบบประปา เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 งวด คงเหลือจ านวน 2 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม 2563
3. รถปฏิบัติการเคลื่อนทีเ่พื่อปฏิบัตกิารในภาวะฉุกเฉินทางนวิเคลียร์ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 งวด 
คงเหลือจ านวน 1 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
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อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (ประมาณทั้งสิ้น 518,000,000 บาท)

224,599,954เบิกจ่าย (งวดงาน 1 – 13) + เงินล่วงหน้า

คงเหลือ จ านวน  34,659,046 บาทงบปี 2560 (งวด 6 - 13)

งวดที่ 20 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
ล่าช้ากว่าแผนงาน - 53.032%

มีการตรวจรับงานงวดที่ 14 – 19
(งวดที่ 14 -18 หักเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้า ค่าคุมงาน ค่าปรับ)

ได้รับจัดสรร จ านวน 111,093,700 บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2562

ได้รับจัดสรร จ านวน 5,762,200 บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2561
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ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2562

งวดที่ 12 เบิกจ่ายแล้ว 15,151,000 บาท

งวดที่ 13 เบิกจ่ายแล้ว  15,151,500.00  บาท

คงเหลือทั้งหมด  จ านวน  151,514,946 บาท



รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กตส.)

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

งบประมาณ 7,090,000 ล้านบาท

เหลือ
8.25 %

โอน
16.67 %

ใช้จริง
75.08 %

โอน
2.11 %

ใช้จริง
97.89 %

งบด าเนินงาน : 1,190,000 บาท งบลงทุน : 5,900,000 บาท

ระบบป้องกันและเครื่องมือ ส าหรับเจ้าหน้าที่
ระงับเหตุ 1 ระบบ งบที่ได้รับ 3.0000 ลบ. 

เครื่องวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ 2 เครื่อง
งบที่ได้รับ 2.9000 ลบ.

ใช้จริง 2.8750 ลบ.

คงเหลือ 0.0250 ลบ.

ใช้จริง 2.9000 ลบ.

คงเหลือ 0.1000 ลบ.7



โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39

งบประมาณ 650,000 ล้านบาท

งบด าเนินงาน

เหลือ
1.39 %

โอน
40.61 %

ใช้จริง
58.00 %

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กตส.)
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โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ BNCT และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

งบประมาณ 1,241,200 ล้านบาท

งบด าเนินงาน

เหลือ
18.21 %

โอน
81.79 %

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กตส.)
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โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี

งบประมาณ 1,983,800 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กตส.)

โอน
1.03 %

ใช้จริง
98.97 %

งบด าเนินงาน : 20,000 บาท

เหลือ
3.25 %

ใช้จริง
96.75 %

งบลงทุน : 1,963,800 บาท

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมประเมินการ
แพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสี 1 ระบบ 

งบที่ได้รับ 1.9638 ลบ. 

ใช้จริง 1.9000 ลบ.

คงเหลือ 0.0638 ลบ.10



โครงการเตรียมความพร้อมก ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งอนาคต

งบประมาณ 50,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กตส.)

เหลือ
0.02 %

ใช้จริง
99.98 %

งบลงทุน

เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมและแผนที่ 
2 เครื่อง งบที่ได้รับ 50,000 บาท 

ใช้จริง 49,990.40 บาท

คงเหลือ 9.60 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

งบประมาณ 39,100,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กตส.)

งบลงทุน

โอน
0.82 %

ใช้จริง
99.18 %

รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการ
ในภาวะฉุกเฉิน 1 คัน งบที่ได้รับ 28.0000 ลบ. 

ใช้จริง 27.9000 ลบ.

คงเหลือ 0.1000 ลบ.

ระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรี
ภาคสนาม 1 ระบบ งบที่ได้รับ 11.1000 ลบ. 

ใช้จริง 10.8800 ลบ.

คงเหลือ 0.2200 ลบ.
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โครงการเพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุก
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนวิเคลียร์และรังสี

งบประมาณ 9,778,500 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กตส.)

เครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตรา
ปริมาณรังสีสูง 3 เครื่อง
งบที่ได้รับ 1.2360 ลบ. 

ใช้จริง 1 .1590 ลบ.

คงเหลือ 0.0770 ลบ.

เครื่องส ารวจรังสีแกมมา อัตรา
ปริมาณรังสีต่ า 6 เครื่อง 
งบที่ได้รับ 0.8400 ลบ.

ใช้จริง 0.7148 ลบ.

คงเหลือ 0.1252 ลบ.

เครื่องส ารวจรังสีระยะไกล
3 เครื่อง งบที่ได้รับ 0.9750 ลบ. 

ใช้จริง 0.8521 ลบ.

คงเหลือ 0.1229 ลบ.

เครื่องส ารวจรังสีนิวตรอน 
3 เครื่อง งบที่ได้รับ 0.7875 ลบ. 

ใช้จริง 0.7176 ลบ.

คงเหลือ 0.0699 ลบ.

เครื่องส ารวจการเปรอะเปื้อน
ทางรังสี  6 เครื่อง 

งบที่ได้รับ 0.6000 ลบ. 

ใช้จริง 0.5004 ลบ.

คงเหลือ 0.0996 ลบ.

ตู้เก็บเครื่องมือแบบดูดความชื้น 
2 ตู้ งบที่ได้รับ 0.1800 ลบ. 

ใช้จริง 0.1780 ลบ.

คงเหลือ 0.0020 ลบ.

เครื่องส ารวจรังสีแบบระบุชนิด
ของไอโซโทปรังสี 2 เครื่อง 
งบท่ีได้รับ 3.0000 ลบ. 

ใช้จริง 2.9800 ลบ.

คงเหลือ 0.0200 ลบ.

เครื่องส ารวจรังสีเอกซ์ 6 เครื่อง 
งบท่ีได้รับ 1.2000 ลบ. 

ใช้จริง 1.0152 ลบ.

คงเหลือ 0.1848 ลบ.

เครื่องส ารวจรังสีแกมมา 
อัตราปริมาณรังสี ปานกลาง – สูง 
8 เครื่อง งบที่ได้รับ 0.9600 ลบ. 

ใช้จริง 0.8500 ลบ.

คงเหลือ 0.1100 ลบ.

งบลงทุน

โอน
8.30 %

ใช้จริง
91.70 %
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โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล

งบประมาณ 170,000 ล้านบาท

งบด าเนินงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

โอน
0.03 %

ใช้จริง
99.97 %
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โครงการสนับสนุนการก ากบัดแูลความปลอดภัยจากพลงังานนิวเคลียร์และรังสี
งบประมาณ 1,538,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

โอน
7.23 %

ใช้จริง
77.28 %

งบด าเนินงาน : 1,275,000 บาท

เหลือ
0.02 %

ใช้จริง
94.56 %

งบลงทุน : 263,000 บาท

เหลือ
15.49 %

โอน
5.42 %

ปั๊มสุญญากาศ 1 เครื่อง
งบที่ได้รับ 38,000 บ.

ใช้จริง 38,000 บ.

คงเหลือ 0 บ.

เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก
แบบให้ความร้อน 2 เครื่อง 

งบที่ได้รับ 50,000 บ. 

ใช้จริง 35,738 บ.

คงเหลือ 14,262 บ.

แผ่นให้ความร้อน พร้อมระบบ
คนแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด 
งบที่ได้รับ 72,000 บ. 

ใช้จริง 72,000 บ. 

คงเหลือ 0 บ.

เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 ชุด 
งบที่ได้รับ 73,000 บ.

ใช้จริง 72,995.40 บ.

คงเหลือ 4.60 บ.

ไมโครไปเปต 1 ชุด
งบที่ได้รับ 30,000 บ.

ใช้จริง 29,960 บ.

คงเหลือ 40 บ.
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โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต

งบประมาณ 800,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

งบด าเนินงาน

โอน
3.66 %

ใช้จริง
96.34 %
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โครงการพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสีเพื่อก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ

งบประมาณ 12,700,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

โอน
0.68 %

ใช้จริง
99.32 %

งบด าเนินงาน : 200,000 บาท

เหลือ
0.48 %

ใช้จริง
99.52 %

งบลงทุน : 12,500,000 บาท

เครื่องอิเล็กตรอน สปินเรโซแนนซ์ (ESR) 
1 เครื่อง งบที่ได้รับ 12.5000 ลบ. 

ใช้จริง 12.4400 ลบ.

คงเหลือ 0.0600 ลบ.
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โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้
เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิทางนิวเคลียร์และรังสี

งบประมาณ 600,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
100.00 %

18



โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉัย

งบประมาณ 850,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
100.00 %
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โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างย่ังยืน

งบประมาณ 500,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

งบด าเนินงาน

เหลือ
7.14 %

ใช้จริง
87.26 %

โอน
5.60 %
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โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ 

งบประมาณ 1,000,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
96.29 %

โอน
3.71 %
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โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณ 916,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

โอน
16.35 %

ใช้จริง
83.65 %

งบด าเนินงาน : 707,000 บาท

เหลือ
0.13 %

ใช้จริง
99.87 %

งบลงทุน : 209,000 บาท

เตาหลุม 6 เตา
งบที่ได้รับ 57,000 บ.

ใช้จริง 57,000 บ.

คงเหลือ 0 บ.

อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว 
2 ชุด งบที่ได้รับ 62,100 บ. 

ใช้จริง 62,092.10 บ.

คงเหลือ 7.90 บ.

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
4 เครื่อง งบที่ได้รับ 61,900 บ. 

ใช้จริง 61,632 บ. 

คงเหลือ 268 บ.

หัวปั่นเหวี่ยง 1 หัว
งบที่ได้รับ 27,900 บ.

ใช้จริง 27,900 บ.

คงเหลือ 0 บ. 22



โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 

งบประมาณ 2,100,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

โอน
2.19 %

ใช้จริง
97.29 %

งบด าเนินงาน : 1,100,000 บาท

เหลือ
4.26 %

ใช้จริง
95.74 %

งบลงทุน : 1,000,000 บาท

เหลือ
0.52 %

หัววัดรังสีชนิดโซเดียมไอโอไดน์ Sodium 
Iodine และระบบประมวลผล 1 ชุด 

งบที่ได้รับ 0.6000 ลบ. 

ใช้จริง 0.6000 ลบ.

คงเหลือ 0 ลบ.

เครื่องดูดความชื้น 4 เครื่อง
งบที่ได้รับ 0.4000 ลบ. 

ใช้จริง 0.3574 ลบ.

คงเหลือ 0.0426 ลบ.

23



โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพื่อการก าหนดเกณฑม์าตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพประชาชนไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน 

งบประมาณ 1,900,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

โอน
21.16 %

ใช้จริง
72.24 %

งบด าเนินงาน : 1,400,000 บาท

เหลือ
18.00 %

ใช้จริง
82.00 %

งบลงทุน : 500,000 บาท

เหลือ
6.60 %

โปรแกรมวิเคราะหภ์าพ 1 ชุด
งบที่ได้รับ 0.5000 ลบ. 

ใช้จริง 0.4100 ลบ.

คงเหลือ 0.0900 ลบ.
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โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์เตมิคาร์บอน (Al2O3:C) 
หรือเทียบเท่า ส าหรับการวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล

งบประมาณ 400,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
91.05 %

โอน
8.83 %

เหลือ
0.12 %
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความช านาญ
การวัดปริมาณรังสีและกัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล 

งบประมาณ 2,000,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กพม.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
96.10 %

โอน
1.27 %

เหลือ
2.63 %
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โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลยีร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ 

งบประมาณ 715,020 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กยผ.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
93.99 %

โอน
4.06 %

เหลือ
1.95 %
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

งบประมาณ 715,020 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กยผ.)

โอน
2.86 %

ใช้จริง
96.64 %

งบด าเนินงาน : 1,140,800 บาท

เหลือ
66.54 %

ใช้จริง
33.46 %

งบรายจ่ายอื่น : 370,000 บาท

เหลือ
0.50 %
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โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

งบประมาณ 1,785,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กยผ.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
96.29 %

โอน
3.68 %

เหลือ
0.03 %
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โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์

งบประมาณ 1,615,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กยผ.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
95.91 %

โอน
0.03 %

เหลือ
4.06 %
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โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

งบประมาณ 1,700,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กยผ.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
68.85 %

โอน
22.80 %

เหลือ
8.35 %
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โครงการศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

งบประมาณ 500,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กยผ.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
92.28 %

โอน
7.72 %
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โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล

งบประมาณ 902,870 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กอญ.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
82.19 %

โอน
12.78 %

เหลือ
5.03 %
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โครงการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย

งบประมาณ 400,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กอญ.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
80.98 %

โอน
7.82 %

เหลือ
11.20 %

34



โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW)

งบประมาณ 940,600 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (กอญ.)

งบลงทุน

ใช้จริง
97.81 %

เหลือ
2.19 %

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การน าเข้า-ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ 

National Single Window (NSW) 1 ระบบ
งบที่ได้รับ 0.9406 ลบ. 

ใช้จริง 0.9200 ลบ.

คงเหลือ 0.0206 ลบ.
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โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมิภาค

งบประมาณ 1,700,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (ศปส.)

งบด าเนินงาน

ใช้จริง
91.94 %

โอน
7.92 %

เหลือ
0.14 %
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอาคารสถานท่ี ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณ 13,460,000 ล้านบาท

รายงานสถานะการเบิกจ่ายของโครงการ ประจ าปีงบประ มาณ พ.ศ. 2562 (สลก.)

งบลงทุน

ใช้จริง
39.58 %

เหลือ
2.84 %

โอน
57.58 %

ลิฟต์โดยสาร 2 ชุด
งบที่ได้รับ 4.8100 ลบ. 

ใช้จริง 2.6000 ลบ.

คงเหลือ 2.2100 ลบ.

ระบบการติดต่อสื่อสาร 
1 ระบบ

งบที่ได้รับ 0.8000 ลบ. 

ใช้จริง 0.7900 ลบ.

คงเหลือ 0.0100 ลบ.

ปรับปรุงระบบประปา
1 ระบบ

งบที่ได้รับ 7.8500 ลบ. 

ใช้จริง 1.9380 ลบ.

คงเหลือ 5.9120 ลบ.
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สรุปภาพรวมตัวชี้วัด
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12
สูงกว่าแผน

เป็นไปตามแผน

ต่ ากว่าแผน



ตัวชี้วัดร่วมของ อว.

สูงกว่าแผน
6 ตัวชี้วัด

เป็นไปตามแผน
4 ตัวชี้วัด

39
ต่ ากว่าแผน

เป็นไปตามแผน

สูงกว่าแผน



ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าแผน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จตามแผน 
(กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี)
(แผน : 100 / ผล : 90)

กตส.

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
และรังสีที่ร่วมใช้งานระบบ National Single Window (NSW)
(แผน : 100 / ผล : 18.68)

กอญ.

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนรายการ การด าเนินการผ่านระบบ 
National Single Window (NSW)
(แผน : 450 / ผล : 291)

กอญ.

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
การให้บริการน าเข้า - ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์
ด้านวัสดุกัมมันตรังสี
(แผน : 80 / ผล : 45)

กอญ.

ต่ ากว่าแผน
8 ตัวช้ีวัด

เป็นไปแผน
9 ตัวชี้วัด

สูงกว่าแผน
19 ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ

40ต่ ากว่าแผน

เป็นไปตามแผน

สูงกว่าแผน



ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าแผน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดที่ 13 : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
(แผน : 320 / ผล : 292)

กยผ.

ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
(แผน : 80 / ผล : 60)

กพม.

ตัวช้ีวัดที่ 30 : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี

สบค.

ตัวช้ีวัดที่ 31 : ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงาน 1 ปี

สบค.

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ

ต่ ากว่าแผน
8 ตัวชี้วัด

เป็นไปแผน
9 ตัวชี้วัด

สูงกว่าแผน
19 ตัวช้ีวัด

41ต่ ากว่าแผน

เป็นไปตามแผน

สูงกว่าแผน



ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส.

ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าแผน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความส าเร็จในการจัดท ากฎหมายที่ครบถ้วน 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถบังคับใช้ได้
(แผน : 100 / ผล : 14.89)

กอญ.

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนา (แผน 80 : ผล : 40)

กอญ.

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานตาม ISO/IEC ตามแผนที่ก าหนด 
(แผน : 100 / ผล : 95)

กอญ.

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จในการน าMOU/
การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
(แผน : 80 / ผล : 74) 

กอญ.

สูงกว่าแผน
9 ตัวช้ีวัด

ต่ ากว่าแผน
4 ตัวช้ีวัด เป็นไปตามแผน

2 ตัวช้ีวัด

42ต่ ากว่าแผน

เป็นไปตามแผน

สูงกว่าแผน



ปัญหา – อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

กรณีท่ีหน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินงาน หรือปรับลด
เป้าหมายการด าเนินงาน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นต้น 
หน่วยงานจะไม่แจ้งเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

- หากมีการปรับแผนการด าเนินงานควรส่งให้ กยผ. เป็นผู้รวบรวมและ
ตรวจสอบ เสนอผู้บริหารในทุกสิ้นไตรมาสว่าสามารถด าเนินการได้
หรือไม่ และกระทบต่อตัวชี้วัดของโครงการท่ีได้ก าหนดหรือไม่
- หน่วยงานต้องปรับข้อมูลในแบบฟอร์ม กนผ. 61-4 มาพร้อม
การขอปรับแผนทุกครั้ง

หน่วยงานไม่รายงานผลร้อยละความก้าวหน้าหรือรายงาน
ไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน และกรณีท่ีมีการปรับแผน 
แต่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงร้อยละความก้าวหน้า ท าให้การติดตาม
และประเมินผลไม่สามารถติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผน
ท่ีได้ปรับเปลี่ยนไปได้

ผู้รับผิดชอบโครงการควรท าความเข้าใจในการวางแผนการค านวณ
ร้อยละความก้าวหน้า และหน่วยงานควรยึดตามแผนการด าเนินงาน
ในการรายงานผล และหากมีการปรับแผนต้องแก้ไขแผนร้อยละ
ความก้าวหน้าทุกครั้ง

หน่วยงานรายงานผลสถานะการด าเนินงานไม่ชัดเจน 
และไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกิจกรรม

หน่วยงานควรปรับรายงานผลให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับเป้าหมาย/
ผลลัพธ์ของกิจกรรม

หน่วยงานรายงานผลล่าช้า ขอให้ส่งรายงานผลถึง กยผ. ภายในวันสิ้นเดือน
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ปัญหา – อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในโครงการ ยังมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีไม่ชัดเจน ท าให้การติดตามผลและ
การสรุปผลยังไม่สะท้อนภาพรวมโครงการ

ควรมีการประชุมหารือในเร่ืองการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
โครงการให้ความชัดเจนในระหว่างการเขียนโครงการฉบับสมบูรณ์
ภายหลังจากงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ แล้ว 
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและ กยผ. มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

ไม่สามารถก ากับติดตามโครงการท่ีมีการบูรณาการได้ โครงการท่ีมีการบูรณาการ ควรมีการก าหนดหัวหน้าโครงการท่ีชัดเจน 
เพ่ือให้มีก ากับติดตามและการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ และระบบงานติดตาม
และประเมินไม่เสถียร ท าให้บางโครงการไม่สามารถรายงานผล
การด าเนินงานในระบบได้ 

ปรับปรุงพัฒนาระบบติดตามให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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ปัญหา – อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข

การก าหนดตัวชี้วัดบางหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบค านิยามและสูตรในการค านวณ ท าให้มีปัญหา
ในการติดตามประเมินผล

ขอให้ ผอ. แต่ละส านัก/กอง เป็นผู้อนุมัติตัวชี้วัดในภาพรวมของ
ส านัก/กอง และมอบหมายผู้รายงานผลท่ีชัดเจน มีการศึกษาสร้างความ
เข้าใจในค านิยาม สูตรค านวณ วิธีการจัดเก็บ

ตัวชี้วัดบางเรื่องตั้งเป้าหมายไว้ต่ าและไม่ท้าทาย ขอให้น าผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 มาเปรียบเทียบกับ
แผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดในปีต่อไป

การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ขอให้รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนส้ินเดือน หากตัวชี้วัดใดอยู่ระหว่าง
ด าเนินการในช่วงระยะเวลาท่ีจะรายงาน ขอให้น าไปรายงาน
ในเดือนถัดไป

การรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  ส่วนใหญ่ไม่มีการ
รวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก/กอง 
ก่อนส่งให้ กนผ. ส่วนมากจะจัดส่งเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

ขอให้ ผอ. กอง/กลุ่ม รวบรวมข้อมูล และส่งผลการด าเนินงานมายัง 
กนผ. ในภาพรวมของ กอง/กลุ่ม โดยให้ฝ่ายบริหารแต่ละกอง/กลุ่ม 
เป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบก่อนส่ง

การรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด หน่วยงานไม่แนบ
รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อย

ขอให้ผู้ท่ีรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด ใส่รายละเอียด
ผลการด าเนินงานมาด้วย พร้อมแนบไฟล์ word, Excel มายัง กนผ. 

ตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน แต่ไม่มีการชี้แจง
เหตุผล

การด าเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ ขอให้อธิบาย
เหตุผลให้ชัดเจน
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ระบบติดตามและประเมินผล

ส านักงบประมาณวางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

 bb-EVMIS ชองส านักงบประมาณ

 eMENSCR ชองส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 NRMS ชองส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

(กนผ. รายงาน)

(กนผ. รายงาน)

(ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงาน)

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ อว.

 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเอกสารงบประมาณ ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ของ อว.
(กนผ. รายงาน)

(กนผ. รายงาน)

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินงานโครงการ การด าเนินการตามตัวชี้วัด ของ ปส. (กนผ. รายงาน)

 คกก. ติดตามเร่งรัดฯ ของ อว.
 คกก. ติดตามเร่งรัดฯ ของ ปส.

 คตป. ประจ ากระทรวง
 ผู้ตรวจราชการ

รายงานข้อมูลกิจกรรมแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดน
รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายของหัวหน้า คสช.
รายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้ นรม.
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แนวทางการด าเนินงานติดตามผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายเดือน เพ่ือใหท้ราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานในระยะต่างๆ และปัญหา
อุปสรรคท่ีท าให้การด าเนินงานล่าช้า โดยรายงานผ่านทางระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ และระบบงานติดตามและประเมิน
ท่ี Url: http://164.115.26.49/ EGA_OAEP/ ภายในวันสิ้นเดือน เพ่ือ กนผ. จะสรุปผลและรายงานผู้บริหารต่อไป

1

ก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นรายไตรมาส เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นรายไตรมาส

2

เมื่อสิ้นปีงบประมาณก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานในรอบปีกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เสนอผู้บริหาร ปส. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

3

ในช่วงไตรมาส 1 จะติดตามผลเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน
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งบประมาณ เป็นรายไตรมาส จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ซึ่งในการ
บริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น เป็นส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการน าเทคนิคและกระบวนการ
บริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย ปส. จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
 กำรติดตำม (Monitoring) เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้งบประมาณ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ กำรประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดและวิเคราะห์ความส าเร็จใน
การด าเนินงานจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ในแต่ละระดับ รวมถึงน าเสนอข้อมูลต ่อ
หน่วยงาน ดังนั้น มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ทราบปัญหาและความ ต้องการที่
แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/
โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีก
ครั้งจะมีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือใน การบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาทันที เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาขององค์กร  
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานของ ปส. เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและการพัฒนาปรับปรุงงานของ ปส. ต่อไป จึงได้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคาร 1 ปส. 
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1.2 วัตถุประสงค์  
 
 1) เพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการประจ าปี พ.ศ. 
2562 ของ ปส.   
 2) เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงานโครงการและการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดร่วมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ปส. 
 3) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 4) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการเร่งรัด ผลักดัน สนับสนุนโครงการที่เกิด
ประโยชน์ ตลอดจนยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น 
 
1.3 ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหำ 
 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตาม
กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ ปส. ปี พ.ศ. 2560 - 2564  
 
  1) ข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ของ ปส. 
 
  ปส. เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด ทั้งกับผู้ใช้ ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้านการก ากับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และ
รังสีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 
  พันธกิจ 
  1. ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
  2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัย 
  4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
  5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีให้แก่ประชาชน 
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  ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำน 
  1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
3. ก ากับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการก ากับดูแล

ความปลอดภัย และความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
6. ประสานและด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

และด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

  ยุทธศำสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 - 2564 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  โครงสร้ำงหน่วยงำนตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2) ข้อมูลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการ 32 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 109,696,790 บาท 
ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี  
 

     หน่วย : บาท 
ล ำดับ โครงกำร หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 รำยจ่ำย
ประจ ำ  

 รำยจ่ำย
ลงทุน  

 รวม  

  รวมท้ังสิ้น   23,661,875 86,034,900 109,696,775 

1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

กตส. 1,190,000 5,900,000 7,090,000 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

กตส. - 39,100,000 39,100,000 

3 โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 

กตส. 20,000 1,963,800 1,983,800 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการ
เชิงรุกเพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 

กตส. - 9,778,500 9,778,500 

5 โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิค
การเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ส าหรับงาน
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

กตส. 650,000 - 650,000 

6 โครงการเตรียมความพร้อมก ากับดูแลเทคโนโลยี
นิ ว เคลี ยร์ แห่ งอนาคต (Nuclear Fusion, Proton 
Therapy, BNCT และ New Research Reactor) 

กตส. - 50,000 50,000 

7 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ BNCT และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

กอญ. 
กตส. 

1,241,200 - 1,241,200 

8 โครงการประเมินความปลอดภยัของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย 

กอญ. 400,000 - 400,000 

9 โครงการพัฒนาระบบบริการการเ ช่ือมโยงข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) 

กอญ. - 940,600 940,600 

10 โครงการเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในประเทศไทย 

กอญ. 307,870 - 307,870 

11 โครงการพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ทั่วประเทศ 

กอญ. 595,000 - 595,000 

12 โครงการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร ์

กพม. 170,000 - 170,000 

13 โครงการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

กพม. 1,275,000 263,000 1,538,000 

14 โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

กพม 707,000 209,000 916,000 



 

6 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ โครงกำร หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

 รำยจ่ำย
ประจ ำ  

 รำยจ่ำย
ลงทุน  

 รวม  

15 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลยีรแ์ละ
รังสีในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อประชาชน 

กพม. 1,100,000 1,000,000 2,100,000 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี
เพื่อการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนไทย รองรับ
สถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในประเทศและ
ข้ามพรมแดน 

กพม. 1,400,000 500,000 1,900,000 

17 โครงการวิ เคราะห์หาตัวบ่ง ช้ีทางชีวภาพเพื่อการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 

กพม. 800,000 - 800,000 

18 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโคร
ฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสี
ภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

กพม. 600,000 - 600,000 

19 โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดย
ปริมาณรังสีระดับต่ าในงานรังสีวินิจฉัย 

กพม. 850,000 - 850,000 

20 โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตร
วัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

กพม. 500,000 - 500,000 

21 โครงการพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสีเพื่อก าหนดค่า
ปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ 

กพม. 200,000 12,500,000 12,700,000 

22 โครงการพัฒนาการวัดปรมิาณรังสดีูดกลืนในระดับรังสี
รักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร ์

กพม. 100,000 - 100,000 

23 โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออก
ไซค์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) 24หรือเทียบเท่า ส าหรับ
การวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล 

กพม. 400,000 - 400,000 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
ทดสอบความช านาญการ วั ดปริ ม าณรั ง สี แ ล ะ
กัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล 

กพม. 2,000,000 - 2,000,000 

25 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่การปฏิบัต ิ

กยผ. 715,020 - 715,020 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM) 

กยผ. 1,510,800  1,510,800 

27 โครงการศึกษาวิจัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

กยผ. 500,000 - 500,000 

28 โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

กยผ. 1,785,000 - 1,785,000 

29 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ กยผ. 1,615,000 - 1,615,000 

30 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

กยผ. 1,700,000 - 1,700,000 



 

7 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ โครงกำร หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

 รำยจ่ำย
ประจ ำ  

 รำยจ่ำย
ลงทุน  

 รวม  

31 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

สลก. - 13,460,000 - 

32 โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ า
ภูมิภาค 

ศปส. 1,700,000 - 1,700,000 

 
  3) ข้อมูลตัวช้ีวัด 
    
   (1) ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วย 
งำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ านวนบุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คน ปส. 
ลสก. 

135 
135 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ านวนผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

คน ปส. 
กยผ. 
สลก. 

24,000 
18,000 
6,000 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสรา้งความตระหนัก 
ด้าน วทน. ของประเทศ 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง ปส. 
กตส. 
กพม. 
กอญ. 

10 
2 
6 
2 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร รวมท้ังพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน
ของ วท. 

คะแนน ปส. 
กพร. 

83 
83 

ตัวช้ีวัดที่ 16 : จ านวนเรื่องที่เกิดจาก  การสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ เรื่อง ปส. 
กยผ. 

3 
3 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วย 
งำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : เพ่ิมประสิทธิภำพควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือลดควำมเสี่ยงและควำม
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสมีีระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

50 
50 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่และใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ปส. 
กพม. 

5 
5 

ตัวช้ีวัดที่ 21 : จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับการพัฒนาและรบัรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล 

รายการ ปส. 
กพม. 

2 
2 

 
 
   (2) ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ มีจ านวน 36 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนอง
เหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

80 
80 

โครงกำร : พัฒนำศักยภำพควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบตัิงานระบบตอบสนองต่อความ
มั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

80 
80 

กิจกรรม : ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จตามแผน  ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : สถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีเข้ำร่วมใช้งำนระบบ  
National Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของสถานปฏบิัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ท่ีร่วมใช้งานระบบ 
National Single Window (NSW) 

ร้อยละ 
 

ปส. 
กอญ. 

100 
100 

โครงกำร : พัฒนำระบบบริกำรกำรเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ National Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนรายการการด าเนินการผ่านระบบ National Single Window 
(NSW) 

รายการ 
 

ปส. 
กอญ. 

450 
450 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : พัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบกำรและกำรเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National 
Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน  
และโลจสิติกส์ ด้านวัสดุกัมมันตรังส ี

ร้อยละ 
 

ปส. 
กอญ. 

80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : กำรบังคับใช้กฎหมำยภำยใต้ พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ปส. 
กตส. 

2 
2 

โครงกำร : เพ่ิมศักยภำพกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรเชิงรุกเพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

ตัวช้ีวัดที ่8 : ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถานปฏบิัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 

กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมำยให้มปีระสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จตามแผน ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ข้อเสนอแนะ นโยบำย แผนและมำตรกำร สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบยีบ 
และนโยบายด้านการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 
กอญ. 

80 
80 
80 

ผลผลิต : กำรผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 11 : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่ไดร้ับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

เรื่อง 
 
 

ปส. 
กยผ. 
กกม. 

10 
8 
2 

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบำย แผน และมำตรกำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 12 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจดัการด้านนิวเคลียร์
และรังส ี
 

เรื่อง ปส. 
กยผ. 
กกม. 

7 
5 
2 

กิจกรรม : สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นนิวเคลยีรแ์ละรังสี กิจกรรม ปส. 
กยผ. 

320 
320 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ผู้ใช้ ผู้รับบริกำร และประชำชน  
มีควำมมั่นใจในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละของหน่วยงานท่ีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังส ี
ที่ไม่เกิดอุบตัิเหตุทางนิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 

100 
100 
100 

ผลผลิต : กำรสร้ำงมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละความส าเรจ็ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 

100 
100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 16 : รายการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี รายการ ปส. 
กอญ. 
กตส. 

2,200 
2,000 
200 

กิจกรรม : สนับสนุนกำรก ำกับดแูลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนวิเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 17 : รายการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภยัการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
รังส ี

รายการ ปส. 
กพม. 

1,500 
1,500 

กิจกรรม : เฝ้ำระวังและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
 

ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80  

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์ เรื่อง ปส. 
กพม. 
กตส. 

5 
3 
2 

โครงกำร : วิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัย 
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 20 : ร้อยละขอผลงานวจิัยและพัฒนาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 21 : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้านวิจัย
และพัฒนา 

ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภำพในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม 

ตัวช้ีวัดที่ 22 : ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนาแผนการก ากับดูแลความปลอดภัยเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 

80 
80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ระบบกำรเฝ้ำระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีได้มำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กพม. 

80 
80 

โครงกำร : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม ระงับ และบรรเทำผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงนิวเคลียร์และ
รังสีข้ำมพรมแดน 

ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ านวนระบบ รายการ เกณฑม์าตรฐาน ด้านการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี ทีไ่ดร้ับการพัฒนา 
 

รายการ ปส. 
กพม. 
กตส. 

3 
2 
1 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนำระบบเฝ้ำระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 25 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนด าเนินงาน ร้อยละ ปส. 
กพม. 
กตส. 

80 
80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : มำตรวิทยำทำงรังสีของประเทศได้มำตรฐำน 

ตัวช้ีวัดที่ 26 : จ านวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ขอบข่าย ปส. 
กพม. 

1 
1 

โครงกำร : พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีในระดับปฐมภมูิ 

ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนระบบวัดปรมิาณรังสี/กมัมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ ระบบ ปส. 
กพม. 

1 
1 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภำพด้ำนมำตรวิทยำรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 28 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังส ี ร้อยละ ปส. 
กพม. 

80 
80 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : กำรปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
เพ่ือให้บริกำรด้ำนภำคกำรผลิต สังคม และชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 29 : จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรงัสี อาคาร ปส. 
สบค. 

0 
0 

โครงกำร : ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

ตัวช้ีวัดที่ 30 : ร้อยละความส าเรจ็ของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี ร้อยละ ปส. 
สบค. 

75 
75 

กิจกรรม : ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 31 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการด าเนินงาน 1 ปี 
 

ร้อยละ ปส. 
สบค. 

100 
100 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน : ประชำชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนควำมปลอดภัยของพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 32 : ร้อยละของการมีทศันคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

ผลผลิต : ประชำชนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนนิวเคลยีร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 33 : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

กิจกรรม : เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภยัทำงนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 34 : บุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพดา้นนิวเคลียร์และรังส ี คน ปส. 
กยผ. 

300 
300 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 2562 

กิจกรรม : ส่งเสริมควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 35 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดา้นนิวเคลียร์และรังส ี คน ปส. 
กยผ. 
สลก. 

24,000 
18,000 
6,000 

ตัวช้ีวัดที่ 36 : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ครั้ง ปส. 
กยผ. 

900 
900 

 
   (3) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส. มีจ านวน 15 ตัวชี้วัด 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 

2562 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

เป้ำประสงค์ที่ 1  ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จในการจัดท ากฎหมายที่ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
สามารถบังคับใช้ได้ 

ร้อยละ ปส. 
 

100 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลความปลอดภัย 
สถานประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสี ตามมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

ร้อยละ ปส. 
กตส. 
กอญ. 

80 
80 
80 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน ร้อยละ ปส. 
กยผ. 
สลก. 

80 
80 
80 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ ปส. 
 

80 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
ตำม พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนร่างกฎหมายล าดับรองที่จัดท าแล้วเสร็จ เรื่อง ปส. 21 
กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

และกำรเฝ้ำระวังภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มำตรฐำนสำกล 
ตัวช้ีวัดที่ 6 : ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม ISO/IEC ตามแผน 
ที่ก าหนด 

เรื่อง ปส. 
 

100 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
และกำรใช้ประโยชนจ์ำกกำรใชพ้ลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ความส าเร็จของการจัดท า Specific job description ทั้งองค์กรตามแผนที่ก าหนด แผน ปส. 
กยผ./ 
สลก. 

100 
100 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงำน 

ค่ำ
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด
ปี 

2562 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการด าเนินการตามแผน เรื่อง ปส. 

กตส. 
กอญ. 
กพม. 

3 
1 
1 
1 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จในการน า MOU/การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกที่น าไปสู่ 
การปฏิบัติ 

ร้อยละ ปส. 80 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : จ านวนความร่วมมือระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่เพ่ิมขึ้น 

เรื่อง ปส. 
กยผ. 
กพม. 
กตส. 

7 
3 
2 
2 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยัจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
ของพลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับ 
การถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : จ านวนองค์ความรู้/หลักสูตร/กิจกรรม ที่จัดเก็บ/ถ่ายทอด เรื่อง ปส. 

กยผ. 
20 
20 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : จ านวนบุคลากรภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน ปส. 
กยผ. 

 

300 
300 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ านวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 

ครั้ง ปส. 
กยผ. 

900 
900 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ปส. 
กยผ. 

80 
80 
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 1.3.2 ขอบเขตของทฤษฎี 
 
  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดส าคัญของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับความส าเร็จของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบพร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ 
  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของโครงการที่
ก าลังด า เนินอยู่  โครงการที่แล้ว เสร็จ  แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ 
ซึ่ งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือ การประเมินความสอดคล้อง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน 
ผลการประเมินจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การตัดสินใจ
ที่ดีข้ึนในอนาคต 
  ในปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐ ใช้วิธีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management : RBM) ซึ่งเป็นวิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผล
การปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ท าให้ผู้บริหารทราบผล
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เป็นการควบคุมทิศทาง        
การด าเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
  ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ คือ กิจกรรมที่เกิดจากการท างานได้ผลผลิต (Outputs) ตามเป้าหมายและ
เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
หรือเป็นที่พึงพอใจ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณว่า
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ มีปัญหา-อุปสรรคใด และเสนอให้
ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน ส าหรับการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณในครั้ งนี้ จึงมุ่งเน้นการประเมิน
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และประเมินประสิทธิผล

ประสิทธภิำพ (Efficiency) 
Short-term View 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 
Long-term View 

ควำมยั่งยืน 
(Ecological) 

เป้ำหมำย 
(Goals)

ปัจจัย
น ำเข้ำ 
(Input)

กระบวนกำร
บริหำร 

(Process)

ผลผลิต 
(Output)

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)
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การด าเนินงาน (Output) เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Goal) โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานและตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรม  
  นอกจากนี้ เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึง ได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญของ ปส. ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านพิจารณาผลการด าเนินงานโครงการแต่ละ
โครงการว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

1 คะแนน   ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 
  2 คะแนน  บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วน ควรมีการด าเนินงานเพ่ิมเติม หรือ แก้ไขปรับปรุง  

เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด 
  3 คะแนน บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
 
  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
  ส าหรับผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) จะสามารถวัดได้เมื่อโครงการสิ้นสุด
ลงแล้ว โดยอาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะเห็นผล คณะผู้จัดท าจึงยังไม่น ามาประเมินในครั้งนี้   
   
1.4 ค ำนิยำม 
 
 แผนปฏิบัติรำชกำร หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติใน
เดือนตุลาคม 2561 
 
 แผนปฏิบัติงำน หมายถึง แผนการด าเนินงานของโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีงบประมาณ 
 
 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562  หมายถึง แผนการ
ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561) 
  โดย ปส. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นรายไตรมาส และ ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดังนี้ 
 

ประเภทงบประมาณ เป้าหมาย 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ภาพรวม (ร้อยละ) 33.61 52.11 79.95 100 

รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 45.72 65.17 82.86 100 

รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 19.80 37.22 76.64 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
 ปส. มีการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน และจัดท าเอกสารตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และมีการรายงานผลให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส านักงบประมาณ 
และผู้บริหาร ปส. ทราบเป็นรายไตรมาสและรายเดือน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
เร่งรัดการด าเนินงาน รวมทั้งสามารถรับทราบปัญหา อุปสรรค ซึ่งน ามาสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้  
  
2.1 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 

ปส. มีตัวชี้วัดร่วมกระทรวงฯ จ านวน 10 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ านวนบุคลากรที่ท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สลก. 135  
คน 

แผน 135 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 135 100.00  

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ านวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

รวม 24,000 
คน 

แผน   24,000  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล  53,724  223.85 

 

กยผ. 18,000 
   

แผน   18,000  100.00  
 

ผล 43,541 241.89 
 

ศปส. 6,000 
 

แผน      6,000  100.00  
 

ผล  10,183  169.72 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการสร้างความตระหนกัด้าน 
วทน.ของประเทศ 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน      80.00  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 97.81 122.26 

 

ตัวช้ีวัดที ่10 : จ านวนบทความทีต่ีพิมพ์
และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

รวม 10  
เรื่อง 

แผน           10  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 16 160.00  

 

กตส. 2 
 

แผน             2  100.00  
 

ผล 3 150.00  
 

กพม. 
 

6 
 

แผน             6  100.00  
 

ผล 8 133.33  
 

กอญ. 2 
 

แผน 2 100.00  
 

ผล 5 250.00  
 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : ร้อยละการน าแผน/
นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์      
ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ 
 
 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 83 103.75 

 

กพร. 83  แผน           83  100.00  เป็นไปตามแผน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

ตัวช้ีวัดที่ 15 : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ วท. 

คะแนน ผล           83  100.00  
 

ตัวช้ีวัดที่ 16 : จ านวนเรื่องที่เกิดจาก  
การสร้างความร่วมมือด้าน วทน.  
ระหว่างประเทศ 

กยผ. 3  
เรื่อง 

แผน 3 100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 4 133.33  

 

ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมี
ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

กตส. ร้อยละ 
50 

แผน 50 100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 100 200.00 

 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : ร้อยละของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

กพม. 
 

ร้อยละ  
5 

แผน 5 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 5 100.00  

 

ตัวช้ีวัดที่ 21 : จ านวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

กพม. 2  
รายการ 

แผน 2 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 2 100.00  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.2 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 
 ปส. มีตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ จ านวน 36 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพการเตรยีมความพร้อม
ตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

กตส. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 95 118.75 

 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานระบบตอบสนอง
ต่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี

กตส. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 100 125.00 

 

กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผน  

กตส. ร้อยละ 
100 

แผน         100  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 90 90.00 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีเข้าร่วมใช้งานระบบ National Single Window (NSW) 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังส ี
ที่ร่วมใช้งานระบบ National Single 
Window (NSW) 

กอญ. ร้อยละ 
100 

แผน         100  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 18.68 18.68 

 

โครงการ : พัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนรายการ 
การด าเนินการผา่นระบบ National 
Single Window (NSW) 

กอญ. 450
รายการ 

แผน   450.00  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 291.00 64.67 

 

กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับ 
ระบบ National Single Window (NSW) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาการให้บริการน าเข้า - ส่งออก น า
ผ่าน และโลจสิติกส์ด้านวสัดุกมัมนัตรังส ี

กอญ. ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 45.00 56.25 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละของการตรวจสอบ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น 

กตส. ร้อยละ 2 แผน 2 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 5.91 295.50 

 

โครงการ : เพ่ิมศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : ร้อยละความส าเร็จของ
การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ครบถ้วน ตามแผนท่ีก าหนด 
 

กตส. ร้อยละ 
100 

แผน         100  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 101.59 101.59 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

กิจกรรม : บังคับใช้กฎหมายให้มปีระสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผน 

กตส. ร้อยละ 
100 

แผน   100.00  100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 100.00 100.00 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละความส าเรจ็ในการ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบและนโยบาย
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

รวม ร้อยละ 
80 

แผน           80  100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 95 118.75 

 

กยผ. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 110 137.50 
 

กอญ. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 80 100.00 
 

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที ่11 : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัต ิ

รวม 10  
เรื่อง 

แผน  10  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 23.00 230.00 

 

กยผ. 8 แผน 8.00 100.00 
 

ผล 15.00 187.50 
 

กกม. 2 แผน 2.00 100.00 
 

ผล 8.00 400.00 
 

กิจกรรม : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ข้อเสนอแนะนโยบาย 
แผน และมาตรการเพื่อการบริหาร
จัดการดา้นนิวเคลียร์และรังส ี

รวม 7  
เรื่อง 

แผน  7.00  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  22.00  314.29 

 

กยผ. 5 แผน  5  100.00 
 

ผล 21 420.00 
 

กกม. 2 แผน  2  100.00 
 

ผล 1 50.00 
 

กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 13 : กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลยีร์และรังส ี

กยผ. 320 
กิจกรรม 

แผน  320  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 292 91.25 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ผู้ใช้ ผู้รับบริการ และประชาชน มคีวามมั่นใจในการก ากับดูแลความปลอดภัย 
ด้านนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที ่14 : ร้อยละของหน่วยงาน 
ที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังส ี
ที่ไม่เกิดอุบตัิเหตุทางนิวเคลียร์และรังส ี

รวม ร้อยละ 
100 

แผน 100 100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 100 100.00 

 

กตส. 100 แผน 100 100.00 
 

ผล 100 100.00 
 

กอญ. 100 แผน 100 100.00 
 

ผล 100 100.00 
 

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ของการตรวจสอบสถานปฏิบตัิการ 
ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน 
ให้ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 

กตส. ร้อยละ 
100 

แผน  100  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 102 101.59 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

กิจกรรม : ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที ่16 : รายการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

รวม 2,200 
รายการ 

แผน  2,200  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  2,826  128.45 

 

กอญ. 2,000 แผน  2,000  100.00 
 

ผล  2,379  118.95 
 

กตส. 200 แผน 200 100.00 
 

ผล 447 223.50 
 

กิจกรรม : สนับสนุนการก ากับดแูลความปลอดภัยจากพลังงานนวิเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 17 : รายการสนับสนุน 
การก ากับดูแลความปลอดภยัการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

กพม. 1,500 
รายการ 

แผน  1,500  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  3,558  237.20 

 

กิจกรรม : เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวช้ีวัดที ่18 : ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังส ี

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 100 125.00 

 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การวิจัยและพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัย จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดที่ 19 : จ านวนผลงานวิจยั 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

รวม 5 เรื่อง แผน  5.00  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 7.00 140.00 

 

กพม. 3 แผน 3.00 100.00 
 

ผล 5.00 166.67 
 

กตส. 2 แผน 2.00 100.00 
 

ผล 2.00 100.00 
 

โครงการ : วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที ่20 : ร้อยละขอผลงานวจิัยและ
พัฒนาท่ีบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 88.33 110.42 

 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 76.67 95.83 
 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวช้ีวัดที ่21 : ร้อยละของกิจกรรม 
ที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย
ตามแผนด้านวิจัยและพัฒนา 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 100 125.00 

 

กพม. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
 

กตส. 80 แผน 80 100.00 
 

ผล 100 125.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทยแบบองค์รวม 
ตัวช้ีวัดที ่22 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ในการพัฒนาแผนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยเครื่องปฏิกรณป์รมาณูวจิัย 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล  80  100.00 

 

กตส. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล  30  37.50 
 

กอญ. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล  100  125.00 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ระบบการเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังส ี

กพม. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 60 75.00 

 

โครงการ : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และ
รังสีข้ามพรมแดน 

ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ านวนระบบรายการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี ท่ีไดร้ับการพัฒนา 

รวม 3  
รายการ 

แผน  3  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 5 166.67 

 

กพม. 2 แผน  2  100.00 
 

ผล  4  200.00 
 

กตส. 1 แผน  1  100.00 
 

ผล  1  100.00 
 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 25 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนด าเนินงาน 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  97  120.94 

 

กพม. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 99 123.13 
 

กตส. 80 แผน  80  100.00 
 

ผล 95 118.75 
 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดที่ 26 : จ านวนขอบข่าย
ห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 

กพม. 1 
ขอบข่าย 

แผน 1.00 100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 1.00 100.00 

 

โครงการ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภมูิ 
ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนระบบวดัปรมิาณ
รังสี/กัมมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับ 
ปฐมภูม ิ

กพม. 1  
ระบบ 

แผน  1  100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 1 100.00 

 

กิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 28 : ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังส ี
 
 
 

กพม. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล 80.00 100.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี  
เพ่ือให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 29 : จ านวนโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังส ี

สบค. - แผน - - เป็นไปตามแผน 
ผล - - 

 

โครงการ : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดที่ 30 : ร้อยละความส าเรจ็ของ
การก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการนิวเคลียร์
และรังส ี

สบค. ร้อยละ 
75 

แผน  75  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 46.97 62.62 

 

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 31 : ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนการด าเนินงาน 1 ปี 

สบค. ร้อยละ 
100 

แผน  100  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 46.97 46.97 

 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ 
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวช้ีวัดที่ 32 : ร้อยละของการมีทศันคติ
ที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภยั 
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  94.08  117.60 

 

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลยีร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 33 : ร้อยละของประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรงัสี 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  90.64  113.30 

 

กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 34 : บุคลากรทีไ่ดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร ์
และรังส ี

กยผ. 300  
คน 

แผน  300  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  2,173  724.33 

 

กิจกรรม : ส่งเสริมความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที ่35 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดา้น
นิวเคลียร์และรังส ี

รวม 24,000 
คน 

แผน  24,000  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  51,551  214.80 

 

กยผ. 18,000 แผน  18,000  34.92 
 

ผล  41,368  229.82 
 

สลก. 6,000 แผน 6,000 14.50 
 

ผล 10,183 169.72 
 

ตัวช้ีวัดที่ 36 : การเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ความรูเ้กี่ยวกับพลงังาน
นิวเคลียร์และรังส ี

กยผ. 900 ครั้ง แผน 900 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  3,372  374.67 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.3 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ ปส. 
  ปส. มีตัวชี้วัดตามตามยุทธศาสตร์ ปส. จ านวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 ดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
เป้าประสงค์ที ่1  ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จในการจดัท า
กฎหมายที่ครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถบังคบัใช้ได้ 

กกม. ร้อยละ 
100 

แผน 100 100.00  ต่ ากว่าแผน 
ผล 14.89 14.89 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จของ
การก ากับดูแลความปลอดภยัสถาน
ประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังส ี
ตามมาตรฐานท่ีกฎกระทรวงก าหนด 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00  สูงกว่าแผน 
ผล 100.79 125.99 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 135 169.11 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผนงานด้านการวิจัยและพฒันา 

รวม ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล  40  50.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนร่างกฎหมาย 
ล าดับรองที่จัดท าแล้วเสร็จ 

รวม 47 เรื่อง แผน 47 100.00 เป็นไปตามแผน 
ผล  47  100.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความปลอดภัยและการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ให้ได้มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดที ่6 : ความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงานตาม ISO/IEC ตาม
แผนที่ก าหนด 

รวม 
 

100 แผน  100  100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 95.00 95.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ 
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวช้ีวัดที่ 7 : ความส าเร็จของการจัดท า
Specific job description ทั้งองค์กร
ตามแผนที่ก าหนด 

สลก. ร้อยละ 
100 

แผน 100 100.00  เป็นไปตามแผน 
ผล 100 100.00 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการ
ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 

รวม 3 เรื่อง แผน  3  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 5 166.67 

 

กตส. 1 แผน 1 100.00 
 

ผล 1 0.00 
 

กอญ 1 แผน 1 0.00 
 

ผล 0 0.00 
 

กพม. 1 แผน 1 400.00 
 

ผล 4 0.00 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ค่า
เป้าหมาย 

แผน/
ผล 

ผลรวม สรุปผล 
ผลงาน % 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท้ังภายในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จในการ
น าMOU/การเข้าร่วมเป็นภาคสีมาชิกท่ี
น าไปสู่การปฏิบตั ิ

รวม ร้อยละ  
80 

แผน 80 100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล  74  92.50 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : จ านวนความร่วมมอื 
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเพิม่ขึ้น 

รวม 7  
เรื่อง 

แผน 7 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 8 114.29 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่
ได้รับการถ่ายทอดความรูด้้านนิวเคลียร์
และรังสี  

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน  80  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 90.64 113.30 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
ตัวช้ีวัดที่ 12 : จ านวนองค์ความรู้/
หลักสตูร/กิจกรรม ท่ีจัดเก็บ/ถ่ายทอด 

กยผ. 20  
เรื่อง 

แผน 20 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล 70 350.00 

 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : จ านวนบุคลากรภายนอก
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

กยผ. 300  
คน 

แผน  300  100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  2,041  680.33 

 

ตัวช้ีวัดที่ 14 : จ านวนครั้งของการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลยีร์และรังส ี

กยผ. 900  
ครั้ง 

แผน 900 100.00 สูงกว่าแผน 
ผล  3,346  371.78 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยจากหารใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ที่มีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

กยผ. ร้อยละ 
80 

แผน 80 100.00 ต่ ากว่าแผน 
ผล 97.81 122.26 

 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวงฯ ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ ปส. ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารภาคผนวก ก. 
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2.4 สรุปผลตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  
 จากข้อมูลข้างต้นน ามาสรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด รวม สูงกว่าแผน เป็นไปตาม
แผน 

ต่ ากว่าแผน 

ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง 10 6 4 0 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 36 19 9 8 
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส. 15 9 2 4 
รวม 61 34 15 12 

 
 2.4.1 ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) 
   
 มีจ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด 
แบ่งเป็น 
 - ตัวชี้วัดรว่มกระทรวง   จ านวน  2 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  จ านวน  7 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  3 ตัวชี้วัด 
  
 โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มีผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 200 ขึ้นไป ดังนี้ 

ตัวชี้วัด แผน/ผล 
ตัวชี้วัดร่วม วท.  
ตัวชี้วัดที่ 4 : จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

แผน :   24,000  
ผล   :   53,724 
คิดเป็นร้อยละ  223.85 

ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผน :   50  
ผล   :   100 
คิดเป็นร้อยละ  223.85 

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้น แผน :   2 

ผล   :   5.91 
คิดเป็นร้อยละ  295.50 

ตัวชี้วัดที่ 11 : จ านวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีทีไ่ด้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

แผน :   10 
ผล   :   23 
คิดเป็นร้อยละ  230 

ตัวชี้วัดที่ 12 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบรหิารจัดการด้าน
นิวเคลียร์และรังส ี

แผน :   7 
ผล   :   22 
คิดเป็นร้อยละ  314.29 
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ตัวชี้วัด แผน/ผล 
ตัวชี้วัดที่ 17 : รายการสนับสนุน 
การก ากับดูแลความปลอดภยัการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

แผน :  1,500 
ผล   :  3,558 
คิดเป็นร้อยละ  237.20 

ตัวชี้วัดที่ 34 : บุคลากรที่ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร ์
และรังส ี

แผน :   300 
ผล   :   2,173 
คิดเป็นร้อยละ  724.33 

ตัวชี้วัดที่ 35 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนิวเคลยีร์และรังส ี แผน :  24,000  
ผล   :  51,551 
คิดเป็นร้อยละ  214.80 

ตัวชี้วัดที่ 36 : การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกีย่วกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี แผน :   900 
ผล   :   3,372 
คิดเป็นร้อยละ  374.67 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  
ตัวชี้วัดที่ 12 : จ านวนองค์ความรู้/หลักสูตร/กิจกรรม ท่ีจดัเก็บ/ถ่ายทอด แผน :  20 

ผล   :  70 
คิดเป็นร้อยละ  350.00 

ตัวชี้วัดที่ 13 : จ านวนบุคลากรภายนอกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ แผน :  300 
ผล   :  2,041 
คิดเป็นร้อยละ  680.33 

ตัวชี้วัดที่ 14 : จ านวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

แผน :  900 
ผล   :  3,346 
คิดเป็นร้อยละ  371.78 

  
 เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า  
 1) ตัวชี ้ว ัดที ่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) ส่วนใหญ่ คือ 
ตัวชี้วัดซึ่งใช้ผลการด าเนินงานเดียวกัน ดังนี้ 
   1.1 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  
   1.2 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี  
   1.3 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย  
    
  ดังนั้น จึงมีประเด็นที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 200 ขึ้นไป) ส่วนใหญ่อยู่
เพียง 3 ประเด็นข้างต้น 
 2) ตัวชี้วัดที่สูงกว่าแผนเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่นับจ านวนผลผลิต (จ านวนครั้ง จ านวนคน 
จ านวนเรื่อง) ซึ่งมีตั้งค่าเป้าหมายที่ต่ าเกินกว่าการด าเนินการจริง จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายให้มีจ านวน
สูงขึ้น โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 
 



 

28 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 2.4.2 ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 มีจ านวนตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 
 - ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ  จ านวน  7 ตัวชี้วัด 
 - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  4 ตัวชี้วัด 
 
 โดยมีสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนี้ 
  

ตัวชี้วัด แผน/ผล สาเหตุ 
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ    
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผน (กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี) 
 

แผน : 100  
ผล : 90 
คิดเป็นร้อยละ 90  

รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี เบิกจ่ายแลว้ จ านวน 1 งวด 
คงเหลือจ านวน 1 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของสถานปฏบิัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่ร่วมใช้งานระบบ National 
Single Window (NSW) 

แผน : 100  
ผล : 18.68 
คิดเป็นร้อยละ 18.68 

ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า สง่ออก วัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลยีร์ ผา่น National Single 
Window (NSW) ขัดข้อง มีการเปดิใช้ระบบฯ เมื่อ
วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 มีหน่วยงานใช้ระบบ จ านวน 
57 หน่วยงาน  ใบแจ้งข้อเท็จจริง จ านวน 291 ใบ 
จากจ านวนสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีใน
การก ากับดูแลของ ปส. ท้ังหมด จ านวน 305 
หน่วยงาน และเป้าหมายใบแจ้งขอ้เท็จจริง จ านวน 
450 ใบ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : จ านวนรายการ 
การด าเนินการผา่นระบบ National Single 
Window (NSW) 

แผน : 450  
ผล : 291 
คิดเป็นร้อยละ  64.67 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จ 
ในการพัฒนาการให้บริการน าเข้า - ส่งออก น า
ผ่าน และโลจสิติกส ์
ด้านวัสดุกมัมันตรังส ี

แผน : 80  
ผล : 45 
คิดเป็นร้อยละ 56.25   
 

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้า-สง่ออก ผ่านศุลกากร 
กับระบบ National Single Window (NSW) และ
ปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรบัน าเข้า-ส่งออกวัสดุ
กัมมันตรังสี และวสัดุนิวเคลียร์ เบกิจ่ายแล้ว จ านวน 
2 งวด คงเหลือจ านวน 2 งวด  อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมลูที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ข้อมูล
การขนส่งผ่านระบบ GPS, ข้อมูลใบอนุญาต, ข้อมูล
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี เป็นต้น)  
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจกิายน 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 13 : กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี  

แผน : 320  
ผล : 292 
คิดเป็นร้อยละ  91.25 

เนื่องจากกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศน้อย
กว่าที่คาดไว ้

ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละความส าเรจ็ในการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

แผน : 80  
ผล : 60 
คิดเป็นร้อยละ  75.00 

จ านวนสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสทีี่สามารถใช้ได้ 
จ านวน 14 สถานี จากจ านวน 23 สถาน ี

ตัวช้ีวัดที่ 30 : ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังส ี

แผน : 75  
ผล : 46.97 
คิดเป็นร้อยละ  62.62 

ส่งมอบงานแล้วจ านวน 19 งวด  
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ตัวชี้วัด แผน/ผล สาเหตุ 
ตัวช้ีวัดที่ 31 : ร้อยละความส าเรจ็ตามแผนการ
ด าเนินงาน 1 ป ี
 

แผน : 100 
ผล : 46.97 
คิดเป็นร้อยละ  46.97 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส.   
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จในการจดัท ากฎหมาย
ที่ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
สามารถบังคับใช้ได้  

แผน :  75 
ผล   :  14.89 
คิดเป็นร้อยละ 14.89  

อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณา
ร่างกฎหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนงานด้านการวจิัยและพัฒนา 

แผน :  80 
ผล   :  40 
คิดเป็นร้อยละ  50.00 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะท างานทบทวนประเด็นหัวข้อ
การวิจัยและพัฒนาของ ปส. ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตาม ISO/IEC ตามแผนที่ก าหนด 

แผน :  100 
ผล   :  95 
คิดเป็นร้อยละ  95 

จัดท าคู่มือคณุภาพด าเนินการเสรจ็แล้ว 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กพร. กยผ. เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จในการน า 
MOU/การเข้าร่วมเป็นภาคสีมาชกิท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

แผน :  80 
ผล   :  74 
คิดเป็นร้อยละ  92.50 

ม ีMOU ที่มีการด าเนินกจิกรรม จ านวน 17 เรื่องจาก 
MOU ที่มีการลงนามจ านวน 23 MOU 

 
 เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า  
 1) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดของงบลงทุน คือ 
รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า 
ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ผ่าน National Single Window (NSW) และการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี 
 2) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มีสาเหตุมาจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่
สามารถก าหนดจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย เช่น การจัดท ากฎหมายล าดับรอง กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มีการด าเนินการร่วมกัน 
 3) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มีสาเหตุมาจากการ
ด าเนินงานภายในในรูปแบบคณะท างานซึ่งมีหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานโครงการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
 
 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 421,357,100 บาท โดยมีผลใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของ ปส. 
เทียบกับแผนรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ดังนี ้

หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2562 ไตรมาส 1 ร้อยละ ไตรมาส 2 ร้อยละ ไตรมาส 3 ร้อยละ ไตรมาส 4 ร้อยละ 

รวม
ทั้งสิ้น 

  

แผน 421,357,100 141,637,600 33.61 219,587,000 52.11 336,881,100 79.95 421,357,100 100.00 

ผล 79,461,519 18.86 132,256,632 31.39 202,463,315 48.05 275,198,064 65.31 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 136,795,967 32.47 

คงเหลือ 9,363,069 2.22 

รายจ่าย
ประจ า 

  

แผน 224,598,500 102,679,200 45.72 146,354,700 65.17 186,094,300 82.86 224,598,500 100.00 

ผล 78,731,721 35.05 130,939,834 58.30 171,747,337 76.47 219,874,024 97.90 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 1,845,782 0.82 

คงเหลือ 2,878,694 1.28 

รายจ่าย
ลงทุน 

  

แผน 196,758,600 38,958,400 19.80 73,232,300 37.22 150,786,800 76.64 196,758,600 100.00 

ผล 729,798 0.37 1,316,798 0.67 30,715,978 15.61 55,324,041 28.12 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 134,950,185 68.59 

คงเหลือ 6,484,375 3.30 

 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดเบิกจ่ายรวม 275,198,064 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.31 ของ
งบประมาณทั้งหมด โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน  219,874,024 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของรายจ่าย
ประจ าทั้งหมดของ ปส. (คิดเป็นร้อยละ 52.18 ของงบประมาณทั้งหมด) และรายจ่ายลงทุน จ านวน  
55,324,041 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมดของ ปส. (คิดเป็นร้อยละ 13.13 ของ
งบประมาณทั้งหมด) ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย 
มาใช้ในการด าเนินการที่จ าเป็นแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ 
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3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการภาพรวมของ ปส. 
 
 ปส. มีโครงการทั้งหมด 32 โครงการ (ไม่รวมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี) 
ได้รับงบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน 109,696,800 บาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 24,031,890 
บาท และรายจ่ายลงทุน จ านวน  85,664,900 บาท โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพและตารางอธิบายได้ตามรูปที ่2.1 
 
รูปที่ 2.1แผนภูมิรูปภาพแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วย: บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของโครงการ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
เอกสารภาคผนวก  ข. 
 จากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพและตารางสรุปได้ว่า ในภาพรวมงบประมาณโครงการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
20.82 ของบประมาณโครงการทั้งหมด และมีงบประมาณโครงการคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.14 ของ
งบประมาณโครงการทั้งหมด เมื่อจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย เห็นได้ว่า รายจ่ายประจ า มี
งบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าของโครงการ และรายจ่ายลงทุน 
มีงบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนของโครงการ 

ประเภท
งบ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

เบิกจ่าย %เบิกจ่าย อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

% 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

คงเหลือ % 
คงเหลือ 

รายจ่าย
ประจ า 

24,031,875 21,104,955 87.82 
ของรายจ่าย

ประจ า 

198,284 0.83 
ของรายจ่าย

ประจ า 

2,728,636 11.35 
ของรายจ่าย

ประจ า  
รายจ่าย
ลงทุน 

85,664,900 54,635,599 63.78 
ของรายจ่ายลงทุน 

22,638,385 26.43 
ของรายจ่ายลงทุน 

8,390,916 9.80 
ของรายจ่ายลงทุน  

รวม 109,696,775 75,740,555 69.05 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด 

22,836,668 20.82 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด 

11,119,552 10.14 
ของงบประมาณ
โครงการทัง้หมด  

เบิกจ่าย
69.05%

คงเหลือ
10.14%

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายประจ า)

0.18%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
(รายจ่ายลงทุน)

20.64%
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างด าเนินการ
20.82%

รวม 109,696,800 บาท 
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 โดยรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีการก่อหนี้ผูกพันและกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว จ านวน 4 รายการ คือ 

- ปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1,937,952.40 บาท 
- รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 27,900,000 บาท 
-ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า -ส่งออก ผ่านศุลกากร กับระบบ National Single Window (NSW) 

และปรับลดขั้นตอนการอนุญาตส าหรับน าเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ จ านวน 920,000 บาท 
 

 ทั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ ได้มีการน าไปใช้ในกิจกรรมเร่งด่วนที่มีประโยชน์ต่อส่วน
ราชการต่อไป  
 
 เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
รายโครงการ พบว่า ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน โครงการส่วนใหญ่มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน และในจ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนปฏิบัติงาน น้อยกว่า ร้อยละ 90 
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
BNCT และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (กตส., กอญ.) เนื่องจากมีการยกเลิกการรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ และปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานโครงการเพ่ือ
วิจัยส่วนผสมของคอนกรีตในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 30) 
 โดยมีรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รายโครงการ ตามเอกสารภาคผนวก ค. และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน
โครงการเทียบกับแผน ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

แผน 100.00 1,190,000 5,900,000 7,090,000
ผล 90.00 893,472.95 5,775,000 6,668,473

75.08 97.88 94.05 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 650,000 650,000

ผล 100.00 456,215 456,215
70.19 70.19 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 1,241,200 1,241,200
ผล 30.00 926,242.00 926,242

74.62 74.62 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 20,000 1,963,800 1,983,800

ผล 100.00 19,795 1,900,000 1,919,795
98.98 96.75 96.77 (เขียว) (แดง)

โครงการประเมินผลกระทบทางรังสี
ในระยะแรกเม่ือเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี

1,983,800

ร้อยละตามแผน

โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียม
ความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

7,090,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสี
นิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิด
รอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39
(POLY-ALLYL DIGLYCOL 
CARBONATE, C12H18O7)
ส าหรับงานตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี

650,000

 - กิจกรรมท่ี 1 – 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ
- กิจกรรมท่ี 3 ยกเลิกการรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการก่อสร้างเคร่ือง
ปฏิกรณ์
 - โอนเงินเบิกจ่ายแทนกันเพ่ือวิจัยส่วนผสมของคอนกรีตใน
การก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะแล้วเสร็จประมาณเดือน
 ก.ค.63

1

2

 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
เทคโนโลยีเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
BNCT และเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัย

1,241,200

ร้อยละตามแผน

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผน

 - มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมหลายกิจกรรม เพ่ือน าค่าใช่จ่าย
ใช้ในการเข้าร่วมถวายความปลอดภัย และรักษาความ
เรียบร้อยในพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยา
ตราทางชลมารค เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562

 - อยู่ระหว่างการส่งร่างรายงานสรุปการด าเนินงาน ตลอด
ระยะเวลา 2  ปี ให้ท่ีปรึกษาโครงการตรวจสอบ
- ร่างรายงานผลค่าระดับรังสีนิวตรอน เพ่ือส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
- จัดท าคู่มือการตรวจวัดรังสีนิวตรอนด้วยเทคนิคการเกิด
รอยรังสีบนแผ่น CR39 จากวัสดุกัมมันตรังสี Am241/Be

ร้อยละตามแผน

โครงการล าดับ
ท่ี

3

4

กอง

กตส.

กตส.

กตส.

กตส.

สรุปการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนโครงการล าดับ
ท่ี

กอง

แผน 50,000 50,000

ผล 49,990.40 49,990
99.98 99.98 (แดง)

แผน 39,100,000 39,100,000
ผล 19,399,323.70 19,399,324

49.61 49.61 (แดง)

แผน 9,778,500 9,778,500

ผล 9,095,590 9,095,590
93.02 93.02 (แดง)

แผน 100.00 170,000 170,000

ผล 100.00 169,953.47 169,953
99.97 99.97 (เขียว) (แดง)ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

50,000

ร้อยละตามแผน

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุก
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย
ของสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละตามแผน

 - สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนตามก าหนด

9,778,500  - สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนตามก าหนด

170,000 โครงการรักษาความม่ันคงและ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

 - รถปฏิบัติการเคล่ือนท่ีฯ อยู่ระหว่างด าเนินการทางพัสดุ
ใหม่ เน่ืองจากมีผู้ย่ืนข้อเสรอและเสนอราคาเพียงรายเดียว 
และย่ืนข้อเสนอทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะ
เฉพาะท่ี ปส. ก าหนดไว้ 
* ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับงวดท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการเตรียมความพร้อมก ากับ
ดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
อนาคต (nuclear Fusion, Proton
 Therapy , BNCT และ New 
Research Reactor)

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ 

39,100,000

8

5

6

7

กตส.

กตส.

กตส.

กพม.
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนโครงการล าดับ
ท่ี

กอง

แผน 100.00 1,275,000 263,000 1,538,000

ผล 100.00 985,327.25 248,693.40 1,234,021
77.28 94.56 80.24 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 800,000 800,000

ผล 100.00 788,062.20 788,062
98.51 98.51 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 200,000 12,500,000 12,700,000
ผล 100.00 198,649.78 12,440,000 12,638,650

99.32 99.52 99.52 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 600,000 600,000

ผล 100.00 600,000 600,000
100.00 100.00 (เขียว) (เขียว)

แผน 100.00 850,000 850,000
ผล 100.00 850,000 850,000

100.00 100.00 (เขียว) (เขียว)

แผน 100.00 500,000 500,000

ผล 100.00 463,881 463,881
92.78 92.78 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 100,000 100,000

ผล 100.00 99,985.97 99,986

99.99 99.99 (เขียว) (แดง)

โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ีทาง
ชีวภาพเพ่ือการประเมินผลกระทบ
ทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิต  ร้อยละตามแผน

14

ร้อยละตามแผน

100,000

โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบ
พกพาได้เพ่ือใช้ประเมินปริมาณรังสี
ภาคสนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

600,000

ร้อยละตามแผน

800,000

ร้อยละตามแผน

โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจาก
การกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่ า
ในงานรังสีวินิจฉัย

850,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาระบบการวัด
ปริมาณรังสีเพ่ือก าหนดค่าปริมาณ
รังสีอ้างอิงของประเทศ

12,700,000

โครงการพัฒนาและรักษาความ
ร่วมมือเครือข่ายมาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน

500,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาการวัดปริมาณรังสี
ดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วย
อีพีอาร์โดสมิเตอร์

ร้อยละตามแผน

โครงการสนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี

1,538,0009

10

11

15

13

12

กพม.

กพม.

กพม.

กพม.

กพม.

กพม.

กพม.
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนโครงการล าดับ
ท่ี

กอง

แผน 100.00 707,000 209,000 916,000

ผล 100.00 706,688.53 208,724.10 915,413

99.96 99.87 99.94 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 1,100,000 1,000,000 2,100,000
ผล 97.00 1,070,206.85 957,380 2,027,587

97.29 95.74 96.55 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 1,400,000 500,000 1,900,000
ผล 100.00 1,297,493.27 410,000 1,707,493

92.68 82.00 89.87 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 400,000 400,000
ผล 90.00 398,482.90 398,483

99.62 99.62 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 2,014,000 2,014,000
ผล 100.00 1,748,685.65 1,748,686

86.83 86.83 (เขียว) (แดง)

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ภัยทางนิวเคลียร์และรังสีใน
ส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อ
ประชาชน

 - อยู่ระหว่างการส่งเคร่ืองมือไปเปรียบเทียบผลการทดลอง
ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือยืนยันผลการทดลอง

 - เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์ตัวอย่าง เน่ืองจากเคร่ืองมือ
เกิดขัดข้องระหว่างการวัด  (LSC) ท าให้ต้องเตรียมตัวอย่าง
ใหม่ ร้อยละตามแผน

 -  อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารและประสานงาน การเข้า
เก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมและตัวอย่างเลือดในพ้ืนท่ีคร้ังท่ี 2
- อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการ

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

ร้อยละตามแผน

400,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
ทดสอบความช านาญการวัด
ปริมาณรังสีและกัมมันตรังสีตาม
มาตรฐานสากล

2,000,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์
ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์เติม
คาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า
ส าหรับการวัดปริมาณรังสี
ประจ าตัวบุคคล 

โครงการประเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

916,000

2,100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพ่ือ
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพประชาชนไทย รองรับ
สถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีท้ัง
ภายในประเทศและข้ามพรมแดน

1,900,000

16

18

19

20กพม.

17

กพม.

กพม.

กพม.

กพม.
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนโครงการล าดับ
ท่ี

กอง

แผน 95.00 715,020 715,020
ผล 95.00 672,063.44 672,063

93.99 93.99 (เขียว) (แดง)

แผน 95.00 1,140,800 1,140,800
ผล 95.00 1,102,502 1,102,502

96.64 96.64 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 1,785,000 1,785,000
ผล 100.00 1,718,759.60 1,718,760

96.29 96.29 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 1,615,000 1,615,000
ผล 100.00 1,548,883.95 1,548,884

95.91 95.91 (เขียว) (แดง)
แผน 100.00 1,700,000 1,700,000
ผล 90.00 1,170,375.97 1,170,376

68.85 68.85 (แดง) (แดง)

แผน 100.00 500,000 500,000

ผล 100.00 461,419 461,419

92.28 92.28 (เขียว) (แดง)

กยผ.

กยผ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งมอบงานแล้วเม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2562 ตามหนังสือมหาลัยฯ ท่ี อว 0603/00476
 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ ได้พร้อมกันตรวจงานจ้างด าเนินการส ารวจถึงปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

ร้อยละตามแผน

โครงการศึกษาวิจัยการสร้าง
ความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

500,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

ร้อยละตามแผน

โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

1,700,000

 โครงการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์

1,785,000

1,615,000

ร้อยละตามแผน

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์

ร้อยละตามแผน

 - กิจกรรมท่ี 1.4.2 การถ่ายทอดความรู้เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ (KM Day) 
ยกเลิกการจัดกิจกรรมคร้ังท่ี 7
 

ร้อยละตามแผน

1,510,800

โครงการขับเคล่ือนนโยบายและ
แผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่
การปฏิบัติ

715,020

ร้อยละตามแผน

21

25

23

24

26

22กยผ.

กยผ.

กยผ.

กยผ.
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนโครงการล าดับ
ท่ี

กอง

แผน 100.00 307,870 307,870
ผล 100.00 170,580.00 170,580

55 55.41 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 595,000 595,000
ผล 100.00 515,399.60 515,400

86.62 86.62 (เขียว) (แดง)

แผน 100.00 400,000 400,000

ผล 100.00 328,905 328,905
82.23 82.23 (เขียว) (แดง)

แผน 940,600 940,600
ผล 414,000 414,000

44.01 44.01 (แดง)

940,600

ร้อยละตามแผน

 - วันท่ี 6 ก.ย. 62 หารือการเช่ือมโยงข้อมูลการขนส่งผ่าน
ระบบ GPS และข้อมูลใบอนุญาต (เพ่ิมเติม)
- วันท่ี 13 ก.ย. 62 หารือการเช่ือมโยงข้อมูล RSO กับ กอจ. 
และ Vender (เพ่ิมเติม)
- วันท่ี 19 ก.ย. 62 กบค. เบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 จ านวน 
322,000 บาท
- อยู่ระหว่างพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

โครงการพัฒนาระบบติดตามการ
ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีท่ัวประเทศ

595,000

ร้อยละตามแผน

โครงการประเมินความปลอดภัย
ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใน
ประเทศไทย

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก ผ่าน
ศุลกากร กับระบบ National 
Single Window (NSW) ปรับลด
ข้ันตอนการอนุญาตส าหรับ
น าเข้า-ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
และวัสดุนิวเคลียร์

400,000  - จัดท ารายงานฝึกอบรมการใช้โปรแกรมท่ี Brookhaven 
national laboratory เพ่ือค านวณด้าน Thermalhydraulic
 และ Neutronic ส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และ
ด าเนินการวิจัยอย่างต่อเน่ือง
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นแนว
ปฏิบัติส าหรับการจัดการความเส่ือมของเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย" เม่ือวันท่ี 16-18 ก.ย. 2562
- ร่างแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการความเส่ือม และแนว
ปฏิบัติเชิงเทคนิคส าหรับกลไกความเส่ือม
- สรุปผลโครงการและจัดท ารายงาน

ร้อยละตามแผน

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการก ากับ
ดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีใน
ประเทศไทย

307,870

ร้อยละตามแผน

28

29

30

27กอญ.

กอญ.

กอญ.

กอญ.
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แผน/ผลการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน 

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 
จากระบบ GFMIS)

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

ได้รับจัดสรรรวมท้ัง
โครงการ

แผน/ผลการเบิกจ่าย
รวมท้ังโครงการ

(ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 จาก
ระบบ GFMIS)

การด าเนิน 
งานตาม
แผนงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การ
ด าเนินงาน
 ณ วันท่ี 30

 ก.ย. 62
(ร้อยละ)

การใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสังเกต ช้ีแจงสาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามแผนโครงการล าดับ
ท่ี

กอง

แผน 100.00 1,700,000 1,700,000
ผล 100.00 1,562,986.93 1,562,987

91.94 91.94 (เขียว) (แดง)

แผน 13,460,000 13,460,000
ผล 3,736,898 3,736,898

27.76 27.76 (แดง)

โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค

1,700,000

ร้อยละตามแผน

13,460,000

ร้อยละตามแผน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านอาคารสถานท่ี ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ

 - กิจกรรมท่ี 3 : ปรับปรุงระบบประปา อยู่ในข้ันตอนทาง
พัสดุ (ด าเนินการตรวจรับงานงวดท่ี 2) และส่งเบิกเงินวันท่ี 6
 ต.ค. 62 จ านวน ๖๗๘,๒๘๓.๓๔ บาท

31

32

ศปส.

สลก.

40
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 4 
ผลการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคาร 1 ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอสรุปผลจากที่ประชุม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 5 
ผลการวิเคราะห์และขอ้เสนอแนะ 

 
  จากการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานโครงการ และการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถน ามาวิเคราะห์ผลและสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
5.1 ผลการวิเคราะห์จากผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานโครงการ 
 
  5.1.1 ประสิทธิภาพ 
 
  จากข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 ต้องมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 จึง
เห็นได้ว่า โครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่าย แต่เมื ่อ
พิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่า โครงการส่วนใหญ่มีผลผลิตเป็นไปตามที่ก าหนด
โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
  จากการประเมินผล สาเหตุส าคัญที่ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย มี 
ดังนี้ 
  (1) เมื่อเปรียบเทียบการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีโครงการ
จ านวนมาก ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่มีการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมวิจัย 
ที่ต้องมีการจัดท าข้อตกลงระหว่าง ปส. และ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอุปสรรคในเรื่องกระบวนการทางเอกสารหลาย
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและ ปส. รวมทั้งขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัยและส่วนราชการ 
  (2) รายจ่ายประจ า มีเงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าของ
โครงการ โดยมีสาเหตุมาจากการยุบรวมหรือยกเลิกจัดกิจกรรม การปรับกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์
ภายนอก เช่น การเลื่อนการขออนุญาตของมหาวิทยาลัยสุรนารี การปรับกิจกรรมและค่าใช่จ่ายใช้ในการเข้า
ร่วมถวายความปลอดภัย และรักษาความเรียบร้อยในพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
เงินงบประมาณอื่น ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการวางแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่
เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยงานสามารถวางแผนน างบประมาณไปใช้ในการด าเนินการที่จ าเป็นแต่ไม่มีงบประมาณ
รองรับต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
  (3) รายจ่ายลงทุน มีเงินคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 9.80 งบประมาณรายจ่ายลงทุนของโครงการ 
ถึงแม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ถูกกว่างบประมาณที่ได้รับจะเป็นผลดีต่อส่วนราชการ แต่สะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานอาจยังไม่ได้ส ารวจราคาที่แท้จริงในการตั้งของบประมาณได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่อาจถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป 
 
 



 

46 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  5.1.2 ประสิทธิผล 
 
  จากข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่า  
  (1) โครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ถึงแม้บางกิจกรรมจะ
ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติราชการ แต่ก็สามารถเร่งรัดด าเนินการตามแผนได้ 
  (2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ระดับผลผลิต 
  (3) การก าหนดตัวชี้วัดของผลผลิตส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จ
ในเชิงการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมได้ เช่น ตัวชี้วัดการนับจ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือ การนับจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  (4) การก าหนดกิจกรรมบางกิจกรรมมีลักษณะที่กว้างเกินไป ท าให้ไม่สามารถเข้าใจ
วัตถุประสงค์หรือวิธีการด าเนินการได้ หรือมีลักษณะที่แคบเกินไป ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการก าหนดกิจกรรมที่เป็นลักษณะขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้การวัดผลผลิตของกิจกรรมไม่สะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น กิจกรรมการจัดเตรียมตัวอย่างส าหรับการศึกษาปริมาณรังสี 
ผลผลิตคือ จ านวนตัวอย่าง 20 ตัวอย่าง  ควรมีการก าหนดเป็นกิจกรรมการศึกษาปริมาณรังสีฯ โดยผลผลิต 
คือ รายงานผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณรังสีฯ ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะได้ 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นต้น 
  (5) บางกิจกรรมไม่มีก าหนดการด าเนินงานที่ชัดเจน  หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ
ด าเนินการได้สูง ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานส ารอง เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจไม่ให้กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งจะไม่ท าให้การด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณมี
ความล่าช้า หรือต้องเร่งด าเนินการในไตรมาสที่ 4 
  (6) บางกิจกรรมมีการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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  5.1.3 ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 จากการติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 พบปัญหา - อุปสรรคในการติดตามผล 
ดังนี้ 
 1) ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   
ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. การก าหนดตัวช้ีวัดบางหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบค านิยามและสตูรในการค านวณ ท าให้มี
ปัญหาในการตดิตามประเมินผล 

ขอให้ ผอ. แต่ละส านัก/กอง เป็นผู้อนุมัติตัวช้ีวัดในภาพรวม
ของส านัก/กอง และมอบหมายผูร้ายงานผลที่ชัดเจน มี
การศึกษาสร้างความเข้าใจในค านยิาม สูตรค านวณ วิธีการ
จัดเก็บ 

2. ตัวช้ีวัดบางเรื่องตั้งเป้าหมายไวต้่ าและไม่ท้าทาย ขอให้น าผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 มาเปรียบเทียบกับ
แผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดตัวช้ีวัดใน
ปีต่อไป 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

ขอให้รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จกอ่นสิ้นเดือน หากตัวช้ีวัดใด
อยู่ระหว่างด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่จะรายงาน ขอให้
น าไปรายงานในเดือนถัดไป 

4. การรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวัด  ส่วนใหญ่ไมม่ี
การรวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก/กอง 
ก่อนส่งให้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ สว่นมากจะจัดส่งเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุม่ 

ขอให้ ผอ. กอง/กลุ่ม รวบรวมข้อมูล และส่งผลการด าเนินงาน
มายัง กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน กลุม่นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของ  กอง/กลุ่ม โดยให้ฝ่ายบริหารแต่
ละกอง/กลุม่ เป็นผูร้วบรวมและตรวจสอบก่อนส่ง 

5. การรายงานผลการด าเนินงานตวัช้ีวัด หน่วยงานไม่แนบ
รายละเอียดผลการด าเนินงานแตล่ะกิจกรรมย่อย 

ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบการรายงานตัวช้ีวัด ใส่รายละเอียดผลการ
ด าเนินงานมาด้วย พร้อมแนบไฟล ์word, Excel มายัง กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุม่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
จะน าผลการด าเนินงานไปรายงานผลให้หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

6. ตัวช้ีวัดไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน แต่ไมม่ีการ
ช้ีแจงเหตุผล 

การด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ขอให้
อธิบายเหตผุลให้ชัดเจน 

 
 

 2) ปัญหา - อุปสรรคจากการติดตามการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. กรณีที่หน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินงาน หรือ
ปรับลดเป้ าหมายการด าเนินงาน โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เป็นต้น หน่วยงานจะไม่แจ้งเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  

- หากมีการปรับแผนการด าเนินงานควรส่งให้ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เป็นผู้รวบรวม
และตรวจสอบเสนอผู้บริหารในทุกสิ้นไตรมาสว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ และกระทบต่อตัวช้ีวัดของโครงการที่ได้
ก าหนดหรือไม่ 
- หน่วยงานต้องปรับข้อมูลในแบบฟอร์ม กนผ.61-4 มาพร้อม
การขอปรับแผนทุกครั้ง 
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ปัญหา – อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2. หน่วยงานไม่รายงานผลร้อยละความก้าวหน้าหรือ
รายงานไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  
และกรณีที่มีการปรับแผน แต่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงร้อยละ
ความก้าวหน้า ท าให้การติดตามและประเมินผลไม่
สามารถติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนที่ ได้
ปรับเปลี่ยนไปได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการควรท าความเข้าใจในการวางแผน 
การค านวณร้อยละความก้าวหน้า และหน่วยงานควรยึดตาม
แผนการด าเนินงานในการรายงานผล และหากมีการปรับแผน
ต้องแก้ไขแผนร้อยละความก้าวหน้าทุกครั้ง 

3. หน่วยงานรายงานผลสถานะการด าเนินงานไม่ชัดเจน 
และไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

หน่วยงานควรปรับรายงานผลให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

4. หน่วยงานรายงานผลล่าช้า และรอให้มีหนังสือหรือ
อีเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ 

เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลทุกเดือน จึง
ขอให้ส่งรายงานผลถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ภายในวันสิ้นเดือน โดยไม่ต้องรอบันทึก
จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ 

5. การก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานในโครงการ ยังมี
การก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ท าให้การ
ติดตามผลและการสรุปผลยังไม่สะท้อนภาพรวมโครงการ 

ควรมีการประชุมหารือในเรื่องการก าหนดตัวช้ีวัดและค่า
เป้ าหมายโครงการให้ความชัดเจนในระหว่า งการเขียน
โครงการฉบับสมบูรณ์ภายหลังจากงบประมาณผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ แล้ว เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 

6. ไม่สามารถก ากับติดตามโครงการที่มีการบรูณาการได ้ โครงการที่มีการบูรณาการ ควรมกีารก าหนดหัวหนา้โครงการ
ที่ชัดเจน เพื่อให้มีก ากับติดตามและการบรหิารงานโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ และระบบงาน
ติดตามและประเมินไม่เสถียร ท าให้บางโครงการไม่
สามารถรายงานผลการด าเนินงานในระบบได้ 

ปรับปรุงพัฒนาระบบติดตามให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  
  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ 
สามารถจัดท าข้อเสนอแนะใน 3 มิติ ได้ดังนี้ 
 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
  การบริหารจัดการของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัทธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการด าเนินงานโครงการและ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ระดับกอง/กลุ่ม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
  (2) ทบทวนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
และตัวชี้วัดในปีถัดไป รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากการพิจารณาผลการใช้
จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
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  (3) ผู้บริหารควรมีการหารือระดับนโยบายร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ต้องบูรณาการงานร่วมกัน ทั้ง
ในส่วนของแผนการด าเนินงานและการก าหนดตัวชี้วัดที่ว่าสามารถวัดร่วมได้หรือไม่ จะต้องมีการก าหนดค า
นิยามและการวัดให้เหมาะสมกับโครงการของ ปส. รวมทั้งหารือเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  (4) ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
โครงการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 
  (5) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและผู้ประสานงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การ
บริหารและติดตามผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (6) การก าหนดค านิยามของตัวชี้วัดร่วมกัน ทั้ง ผอ. กอง ผู้รับผิดชอบของโครงการ และ กยผ. 
ให้สามารถด าเนินการได้ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยต้องมีการแจ้งใหบุ้คลากรในสังกัดทุกคนทราบ 
  (7) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลักของ
หน่วยงาน 
  (8) โครงการใดที่มีการด าเนินงานในลักษณะกระบวนการ ควรมีการจัดท าจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) และเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ของ ปส. 
 
  5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน 
  ผู้ปฏิบัติงานเป็นบทบาทหลักที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ปฏิบัติงาน
ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ควรมีการเขียนข้อเสนอโครงการ (Concept Note) ที่ชัดเจน มีการระบุผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบต่อประเทศ (Impact) ซึ่งโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ควร
มีการท ารายงานสรุปผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
  (2) ท าความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการวางแผนการ
ด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสม และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่ก าหนด โดยมีกลุ่ม
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ก ากับดูแลตรวจสอบ และรายงานผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการควรเร่งรัด
ด าเนินการตามระเบียบ แต่เนื่องจาก บุคลากร ปส. ส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามกระบวนการ 
  (3) มีการส ารวจราคาที่แท้จริงของครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีการของบประมาณที่สอดคล้องกับการใช้
จ่ายงบประมาณที่แท้จริง   
  (4) มีการปรับปรุงการก าหนดตัวชี้วัด ให้มีลักษณะเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือวัดความส าเร็จ
ในการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 
  (5) มีการก าหนดแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็น milestone กระจายในแต่ละเดือน หรือ
รายไตรมาส และตัวชี้วัดที่มีลักษณะเป็นการวัดร้อยละความส าเร็จตามแผน ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า 
แผนการด าเนินงานเป็นอย่างไร เพ่ือให้สามารถใช้ในการติดตามผลได้ 
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  (6) ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนจ านวนมาก เช่น ตัวชี้วัดเรื่องการถ่ายทอดความรู้  
และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรืออบรมต่างๆ ควรก าหนดทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เช่น มีการทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม และการก าหนดตัวชี้วัดเรื่องจ านวนคนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นการให้ความส าคัญตอบโจทย์เรื่องของการสร้างความตระหนัก การสร้างจิตส านึก และการลงทุน
น้อยแต่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ซึ่งในเรื่องการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ กยผ. ควรก าหนด
ตัวชี้วัดให้เหมาะสม 
  (7) มีการทบทวนการก าหนดกิจกรรมของโครงการให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  (8) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการ และจัดท าแผนส ารองในการด าเนินงานตาม
ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ 
  (9) เมื่อมีกิจกรรมเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ควรมีการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งก าหนดผลผลิตและตัวชี้วัด
ใหม่ แต่ถ้ากิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง  เพ่ือ
ไม่ให้กระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ 
  (10) รายงานผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด พร้อมปัญหา-อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ
เป็นระยะ เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 
 
  5.2.3 ข้อเสนอแนะต่อกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มีบทบาทส าคัญในการรวบรวม
ข้อมูล และวางแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดให้เป็นไปตามนโยบาย
ผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ ปส. และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ ปส. ดังนั้น กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) เผยแพร่และสร้างความเข้าในเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
และตัวชี้วัดให้ทุกหน่วยงานใน ปส. เพื่อให้สามารถก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
หลักของหน่วยงานได้ 
  (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ การก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 
  (3) การออกแบบระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดที่สะดวก ง่ายต่อการ
รายงานและการเรียกใช้ข้อมูล เพ่ือการประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการอ านวยความสะดวก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดท างบประมาณและการติดตามผลกการ
ด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด แต่ผลจาการทดลองใช้ในระยะเวลา 1 ปี ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขั้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้มีการรวบรวมปัญหา 
และวางแผนการปรับปรุงต่อไป 
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ส่วนที่ 6 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที ่เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขึ้น เพื่อให้การด าเนินโครงการและตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ ปส. โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
6.1 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับ
งบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดระบบการติดตามและ
ประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลเป็นรายเดือน เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานในระยะต่างๆ ว่ ามีผลส าเร็จ
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานล่าช้า  และน าผลที่ได้มาปรับ
กลยุทธ์การด าเนินงาน และก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็น
รายไตรมาส 
 2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบปีกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตลอดจนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
 3) น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและ
น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือการขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินงาน 
 4) ส าหรับการติดตามและประเมินผลในช่วงไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) เนื่องจากอยู่
ในช่วงการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน ซึ่ งหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณเฉพาะงบด าเนินงานพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้มีการติดตามผลเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบด าเนินงานพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  
(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เป็นรายเดือน และติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณ เป็นรายไตรมาส จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
ผลบังคับใช้ 
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6.2 วิธีการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและตัวชี้วัด 
 การรายงานผลการด าเนินโครงการและตัวชี้วัด จะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
(ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ซึ่งจากปัญหาและอุปสรรคการติดตามผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลที่ชัดเจนและแต่งตั้งผู้ประสานงาน กอง 
เป็นผู้ตรวจสอบและประสานงานรายงานในภาพรวมของกอง รวมทั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามผลการด าเนินงาน และเพ่ือความสะดวกทั้งผู้รายงานผล
การด าเนินโครงการและผู้ติดตาม  

 
 6.2.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการและตัวชี้ วัดผ่านระบบงานติดตามและประเมินผลระหว่าง
ปีงบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอง/กลุ ่ม สามารถรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ได้ทางระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ และระบบงานติดตามและ
ประเมินที่ Url: http://164.115.26.49/ EGA_OAEP/ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่ ปส. ก าหนด 
 
 6.2.1.1 การรายงานผลโครงการ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มีค าอธิบาย ดังนี้ 

1) ผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการ : ระบุสถานะความก้าวหน้าของ
โครงการ เมื่อเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ เป็นร้อยละแบบสะสม  

2) กิจกรรม : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
3) น้ าหนัก (ร้อยละ) : ระดับความส าคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมค่าน้ าหนักทุกกิจกรรม

ของโครงการ ต้องมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100  
4) ตัวชี้วัดกิจกรรม : ข้อมูลบ่งชี้ความส าเร็จที่สามารถวัดได้ของกิจกรรม พร้อม

ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ของกิจกรรม 
5) ผลลัพธ์ของกิจกรรม : เป้าหมายของกิจกรรมหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการด าเนิน

กิจกรรม 
6) สถานะการด าเนินงาน : ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม 

6.1) ระยะเวลาตามแผน: ระยะเวลาที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
6.2) ปฏิบัติจริง :  

(1) สถานะ/ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินกิจกรรมทีช่ัดเจนและสอดคล้องกับ
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกิจกรรม (เช่น ระบุชื่อ สถานที่ วันที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม หากเป็นงบลงทุนให้ระบุสถานะ
ตามข้ันตอนพัสดุ) ให้รายงานต่อกันทุกเดือน (แบบสะสม) 

(2) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน โดยก าหนดให้กลุ่มบริหารงานพัสดุ 
(กพด.) รายงานสถานะความก้าวหน้าและก าหนดการตามกระบวนการพัสดุ และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขส่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ทุกเดือน  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
7.1) ตามแผน : จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ 
7.2) เบิกจ่าย : จ านวนเงินที่มีการเบิกจ่ายจริงจากระบบ Government Fiscal 

Management Information System โดยกลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.) จัดท ารายงานส่ง กยผ. ทุกเดือน 
8) ปัญหาและอุปสรรค/การด าเนินการแก้ไข : ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผน และการแก้ไขของผู้ด าเนินกิจกรรม 
 
  6.2.1.2 การรายงานผลตัวชี้วัด  
 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. พร้อมรายละเอียดตามค านิยามในเอกสารรายละเอียด
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วย 
 1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 2) ระบุรายละเอียดการด าเนินงาน  
 3)  ระบุปัญหาอุปสรรค 
 4)  แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 
  6.2.1.3 การรายงานเสนอต่อผู้บริหาร กระทรวง เจ้าภาพบูรณาการ และส านัก
งบประมาณ 
 1) การรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  รวบรวมผลการ
ด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัดจากผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ 
กบค. และเจ้าหน้าที่ กพด. และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหารรายเดือน และคณะท างานเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส และเผยแพร่รายงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร ปส. ขึ้นเว็บไซต์ส านักงานเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 2) การรายงานเสนอต่อกระทรวง เจ้าภาพบูรณาการ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  รวบรวมและสรุป
รายงานตามแบบฟอร์มที่กระทรวง และเจ้าภาพบูรณาการก าหนดเป็นรายไตรมาส 
 3) การรายงานเสนอต่อส านักงบประมาณ 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมและรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดผ่านทางระบบฐานข้อมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EVMIS) 
รายไตรมาส 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 6.2.2 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 เมื่อสิ้นสุดงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลสัมฤทธิ์ประจ าปีที่แสดงถึง
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
โครงการ เชื่อมโยงนโยบายหรืเป้าหมายของหน่วยงาน กระทรวง และรัฐบาล โดยมีผลผลิต ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่ ได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ จัดส่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ    
 ส าหรับโครงการที่ สิ้นสุด ให้ผู้ รับผิดชอบจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) 
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ง. เสนอผู้บริหาร ปส. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ 
กนผ. รวบรวมน าเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ส านักงาน 



ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เลขที่ 16 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600 

โทรสาร 0 2561 3013 
www.oap.go.th 



ล ำดบักำรน ำเสนอ

ภาพรวม : ผชช. วราภรณ์ เวลารวม ผชช. 

Comment

ล ำดบัที่ กอง โครงกำร ผชช. ให้

ควำมเห็น

ระยะเวลำของโครงกำร เวลำเริม่ เวลำสิ้นสุด

1 กพม. โครงการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อารักษ์ โครงการส้ินสุดปี 62 9.40 9.50

2 กพม. โครงการพัฒนาระบบการวดัปริมาณรังสีเพือ่ก าหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงของประเทศ อารักษ์ ไม่ได้รับจดัสรรงบในปี 63 9.50 10.00

3 กพม. โครงการพัฒนาการวดัปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับรังสีรักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ อารักษ์ โครงการส้ินสุดปี 62 10.00 10.10

4 กพม. โครงการพัฒนาวธิกีารสังเคราะห์ผลึกอะลูมิเนียมออกไซค์เติมคาร์บอน (Al2O3:C) หรือเทียบเท่า ส าหรับการวดัปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล อารักษ์ โครงการต่อเนือ่ง 10.10 10.20

5 กพม. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความช านาญการวดัปริมาณรังสีและกมัมันตรังสีตามมาตรฐานสากล อารักษ์ โครงการต่อเนือ่ง 10.20 10.30

6 กยผ. โครงการศึกษาวจิัยการสร้างความรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพือ่สันติ พ.ศ. 2559 อัมพิกา โครงการส้ินสุดปี 62 10.30 10.40

7 กตส. โครงการเตรียมความพร้อมก ากบัดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งอนาคต (Nuclear Fusion, Proton Therapy, BNCT และ New Research Reactor) วราภรณ์ โครงการส้ินสุดปี 62 10.40 10.50

8 กตส. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ BNCT และเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วจิัย วราภรณ์ โครงการส้ินสุดปี 62 10.50 11.00

9 กอญ. โครงการประเมินความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วจิัยในประเทศไทย วราภรณ์ โครงการต่อเนือ่ง 11.00 11.10

10 กพม. โครงการประเมินผลกระทบที่อาจเกดิจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วจิัยต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม วราภรณ์ โครงการต่อเนือ่ง 11.10 11.20

11 กยผ. โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อัมพิกา โครงการต่อเนือ่ง 11.20 11.30

12 กยผ. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบันิวเคลียร์ อัมพิกา โครงการต่อเนือ่ง 11.30 11.40

13 กยผ. โครงการเพิม่ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ อัมพิกา โครงการต่อเนือ่ง 11.40 11.50

14 สลก. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านอาคารสถานที่ ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ อัมพิกา โครงการส้ินสุดปี 62 11.50 12.00

15 กพม. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวงัภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อมกบัผลกระทบต่อประชาชน พิสิฏฐ์ โครงการส้ินสุดปี 62 13.00 13.10

16 กตส. โครงการเฝ้าระวงัภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พิสิฏฐ์ โครงการต่อเนือ่ง 13.10 13.20

17 กตส. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ พิสิฏฐ์ โครงการต่อเนือ่ง 13.20 13.30

18 กตส. โครงการประเมินผลกระทบทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกดิอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี พิสิฏฐ์ ไม่ได้รับจดัสรรงบในปี 63 13.30 13.40

19 กพม. โครงการสนับสนุนการก ากบัดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี อารักษ์ โครงการต่อเนือ่ง 13.40 13.50

20 กพม. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการนิเวศวทิยารังสีเพือ่การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

ไทย รองรับสถานการณ์ภัยคุกคามทางรังสีทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน

อารักษ์ ไม่ได้รับจดัสรรงบในปี 63 13.50 14.00

21 กพม. โครงการวเิคราะห์หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพือ่การประเมินผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวติ อารักษ์ ไม่ได้รับจดัสรรงบในปี 63 14.00 14.10

22 กพม. โครงการพัฒนามาตรวดัรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้เพือ่ใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนามกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสี

อารักษ์ โครงการต่อเนือ่ง 14.10 14.20

23 กพม. โครงการศึกษาระบบภูมิคุ้มกนัจากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสีระดับต่ าในงานรังสีวนิิจฉัย อารักษ์ โครงการต่อเนือ่ง 14.20 14.30

24 กพม. โครงการพัฒนาและรักษาความร่วมมือเครือข่ายมาตรวดัรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อารักษ์ ไม่ได้รับจดัสรรงบในปี 63 14.30 14.40

25 กตส. โครงการเพิม่ศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพือ่ป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี พิสิฏฐ์ ไม่ได้รับจดัสรรงบในปี 63 14.40 14.50

26 กตส. โครงการพัฒนาการตรวจวดัรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกดิรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ส าหรับงานตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี พิสิฏฐ์ โครงการส้ินสุดปี 62 14.50 15.00

27 กอญ. โครงการพัฒนาระบบบริการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ National Single Window (NSW) พิสิฏฐ์ โครงการส้ินสุดปี 62 15.00 15.10

28 กอญ. โครงการเพิม่ศักยภาพในการก ากบัดูแลการจัดการกากกมัมันตรังสีในประเทศไทย พิสิฏฐ์ โครงการส้ินสุดปี 62 15.10 15.20

29 กอญ. โครงการพัฒนาระบบติดตามการขนส่งวสัดุกมัมันตรังสีทั่วประเทศ พิสิฏฐ์ โครงการส้ินสุดปี 62 15.20 15.30

30 กยผ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการก ากบัดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน 

(ASEANTOM)

อัมพิกา โครงการต่อเนือ่ง 15.30 15.40

31 ศปส. โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพือ่สันติประจ าภูมิภาค อัมพิกา โครงการต่อเนือ่ง 15.40 15.50

32 กยผ. โครงการขับเคล่ือนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ อัมพิกา โครงการต่อเนือ่ง 15.50 16.00
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