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คํานํา 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร รวมท้ังการบริหาร
จัดการดานการใชพลังงานนิวเคลียรตามมาตรฐานสากลเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยเปนหนวยงาน
กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรภายในประเทศใหเปนไปอยางถูกตองและเกิดความปลอดภัยสูงสุดตอ
ผูรับบริการ ผูใชและประชาชนท่ัวไป อีกท้ังยังทําหนาท่ีในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียรและ
วัสดุท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ใหกับผูใชวัสดุนิวเคลียรและรังสี รวมถึงมีการสงเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับอนุญาตอยูเสมอ นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีในการเผยแพรความรูในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การสงเสริมการประชาสัมพันธและการสรางความตระหนักเชิงรุกดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี ดวยความท่ีมี
อํานาจหนาท่ีสําคัญและเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเฉพาะดาน จึงมีความจําเปนตอง
ประเมินผลการดําเนินการขององคกรเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรวาเปนไปตามเกณฑ
ชี้วัดการบรรลุความสําเร็จตามท่ีกําหนดไวหรือไมเพ่ือคนหาและทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคามของ
องคกร อันจะเปนฐานขอมูลสําคัญในการนําไปสูการพัฒนาแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินการของ
องคกรไดอยางถูกตอง ชัดเจนตรงตามพันธกิจขององคกรตอไป 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 – 2559 จึงนํามาซ่ึงการ
ไดทราบถึงขอมูลอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคกรเพ่ือใหผูรับบริการมีความม่ันใจในคุณภาพ
ของผลผลิตและบริการขององคกรมากข้ึน บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานในองคกรมากข้ึน ผลการ
ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายชวยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององคกรสูระดับมาตรฐานสากล    
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงานไดจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 – 2559 พรอมท้ัง ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี ้  
จะเปนประโยชนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และขอขอบคุณ
ผูบริหาร และบุคลากรทุกหนวยงานท่ีสนับสนุนขอมูลเพ่ือใชในการจัดทํารายงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สิงหาคม 2561 

 
ก 

 



บทสรุปผูบริหาร 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีพันธกิจท่ีสําคัญ คือ 1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 2) กํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณูใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 3) เปนตัวแทนประเทศในการ
ดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณู และ 4) เผยแพรความรูและสราง
ความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณูใหแกประชาชน (ตามแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 - 2557) โดยใหความสําคัญในดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ผลการดําเนินงานตามมิติประสิทธิภาพ คือ ผลการดําเนินงานท่ีทําไดจริงเม่ือเปรียบเทียบกับแผน จาก
ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 ผานการดําเนินงานตัวชี้วัด พบวา สามารถดําเนิน
กิจกรรมตามตัวชี้วัดไดอยางครบถวน ซ่ึงหากประเมินตัวชี้วัดตางๆ พบวา ปส. สามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
ไดภายใตงบประมาณท่ี ปส. ไดรับ ในสวนของการกําหนดตัวชี้วัดของ ปส. ท่ีผานมายังเปนการกําหนดตัวชี้วัด
ใน 2 มิติ คือ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ยังขาดตัวชี้วัดในเชิงเวลา เปาหมาย และสถานท่ี เพ่ือใหตัวชี้วัด
สามารถสะทอนการดําเนินงานใหมีความชัดเจน และควรมีการทบทวนคาเปาหมายใหมีความทาทายมากข้ึน 
เนื่องจากผลการดําเนินงานในหลายตัวชี้วัดท่ีสูงกวาเปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานตามมิติประสิทธิผล พิจารณาจากผลการเบิกจายงบประมาณจริงตองบประมาณท่ี
ไดรับ พบวา มีผลการเบิกจายงบประมาณท่ีสูงกวารอยละ 80 ในทุกปงบประมาณ มีเพียงป พ.ศ. 2557 ท่ีมี
ผลการเบิกจายเพียงรอยละ 65.48  ซ่ึงจากผลการเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 
2559 ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณฯ ณ สิ้นปงบประมาณ รอยละ 96 ปส. ควร
เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณใหตรงตามเวลาและแผนงาน และตองมีกระบวนการปรับปรุง
กระบวนการตั้งคําของบประมาณใหเพียงพอและเปนงบประมาณท่ีผูกกับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงจะทําให 
ปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนไดในปงบประมาณตอๆ ไป 

 
1. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 1.1 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวช้ีวัดของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติแลว มีขอเสนอแนะท่ีควรนําไปพัฒนาตัวชี้วัดตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัดระดับเปาหมาย 

การใหบริการในระดับเปาหมายยุทธศาสตร คือ จะตองเปนตัวชี้วัดท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
เปาหมายระดับชาติไดอยางแทจริงและสงผลตอการพัฒนาดานรังสีและนิวเคลียรท่ีมีความชัดเจนวา หาก
ดําเนินการตามตัวชี้วัดแลวจะสามารถสงผลดีตอใคร และอยางไรในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ขอสังเกต
สําคัญท่ีตองพึงพิจารณาเพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดระดับเปาหมาย ไดแก 

• ตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชนี้เปนนโยบายหรือแผนงานไมมีการระบุวาการใหขอเสนอเชิง
นโยบายท่ีกําหนดไวนั้นตองเปนขอเสนอในระดับใด และดานใดบาง และมีแผนงานดานใดบางรองรับ 

• ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการใหขอเสนอแนะท่ี ปส. ตองดําเนินการตามบทบาท
หนาท่ีดานการกํากับดูแลหรือการพัฒนาขีดความสามารถในการกํากับดูแลใหไดตามมาตรฐานสากลตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม 

 
ข 



• การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวยังไมมีการแสดงใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินการได
อยางไรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. ตัวช้ีวัดผลผลิต 

• การวัดผลในเชิงปริมาณนั้น มีการกําหนดคาเปาหมายท่ีมีความเหมาะสมแลวหรือไม 

• การวัดผลในเชิงคุณภาพเห็นวาตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชเปนนโยบายหรือแผนงานดานใด 
มีความเก่ียวของหรือมีผลกระทบมากนอยเพียงใดกับประเด็นเชิงยุทธศาสตรดานการกํากับดูแลหรือการพัฒนา
ขีดความสามารถในการกํากับดูแลใหไดตามมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม 

 

3. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
การระบุคาเปาหมายและกําหนดคาเปาหมาย เชน การดําเนินการตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศ/การประสานงานระหวางหนวยงานตางประเทศ พิจารณาจากจํานวนเรื่องรายงานทางเทคนิคและท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณี สนธิสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง และมาตรการอ่ืนท่ี
เก่ียวของทางนิวเคลียร ซ่ึงการกําหนดกรอบตามมาตรฐานสากลถือเปนมาตรฐานข้ันต่ําท่ี ปส. ตองปฏิบัติตาม
อยูแลว ตามความรวมมือระหวางประเทศ ดวยเหตุนี้ตัวชี้วัดดังกลาวจึงอาจไมมีความทาทายตอการดําเนินงาน
และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมากนัก ดังนั้น ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมนั้น
จําเปนตองมีการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดกรอบการบริหารจัดการงานดานพัฒนาองคกรและบุคลากรเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงการเพ่ิมคาเปาหมายตัวชี้วัดใหมีความทาทายและสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

 
1.2 ขอเสนอแนะดานการใชจายงบประมาณ 

  การติดตามการใชจายงบประมาณ จะสะทอนใหเห็นถึงการใชทรัพยากรในการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชจายงบประมาณมีความคุมคา และมี
การบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ควรกําหนดนโยบายและแนวทาง 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณใหมีความชัดเจน เนื่องจากการ

ดําเนินงานท่ีผานมา มีการจัดทําโครงการไมไดระบุในแผนยุทธศาสตร แตเปนโครงการท่ีพิจารณาวามีความ

จําเปนท่ีตองดําเนินการ ซ่ึงทําใหผลการดําเนินงานยังสะทอนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไมครบถวน และ

ทุกหนวยงานควรใหความรวมมือในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการควรปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตามแผนไดอยางครบถวน ควรทบทวน

โครงการ/กิจกรรมท่ีหมดความจําเปนหรือไมสามารถดาเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว เพ่ือสามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไปดําเนินกิจกรรมท่ีมีความจําเปนและมีความพรอมมากกวา  

3. การดําเนินงานท่ีผานมาพบวากระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีการดําเนินงานท่ีคอนขางลาชา 
ซ่ึงทําใหเปนการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการควรเรงรัดการ
ดําเนินงานและปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานทันทีท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ  
 

 
ค 



 1.3 ขอเสนอแนะจากผลการสํารวจความคิดเห็น 
1. ประเด็นท่ี ปส. ควรมีการปรับปรุง คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 

รวมถึงงบประมาณในการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเพียงพอ ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือนํามาใช
ประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และ
กฎระเบยีบ และพัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน รวมท้ังควรจัดเก็บขอมูล/ฐานขอมูลผลการดําเนินการนโยบายท่ีเก่ียวของและผลการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานมาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรใหมากข้ึนดวย 

2. บุคลากร ปส. เห็นวา ควรมีหนวยงานสําหรับกํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางาน
ของหนวยงานท่ีเขาไปตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ สถานปฏิบัติการของผูประกอบการหรือพ้ืนท่ี
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ และจากขอมูลขางตนบุคลากรเห็นวา ปส. มีภาพลักษณท่ีดีในการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 
2554 - 2559 ตอทุกภาคสวนท่ีอยูนอกองคกรในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือมีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการของหนวยงานแลว กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จะมีความเชื่อม่ันและมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณ
องคกร และประเด็นท่ีควรมีการใหความสําคัญมากข้ึน คือ ผูบริหารตองเปนผูนําองคกรไปสูทิศทางท่ีถูกตอง
และประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว และเม่ือมีการเปลี่ยนผูบริหารองคกรมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
  3. ขอเสนอแนะตอกระบวนการวางแผนยุทศาสตร ควรรวบรวมขอมูลจากบุคลากรใน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร ซ่ึงควรเพ่ิมเติม
ขอมูลในการวางแผนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดวย 
  4.  ขอเสนอแนะตอกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร เพ่ือใชประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และกฎระเบียบ 

5. ขอเสนอแนะตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกร ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับการนํายุทธศาสตรไปใชในการพัฒนาองคกรมากยิ่งข้ึนบุคลากรมีความม่ันใจตอบทบาทของ
ผูบริหารในการเปนผูนําองคกรไปสูทิศทางท่ีถูกตองและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

6. ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในมิติบุคลากร  ควรมีการบริหารจัดการดานทรัพยากร
บุคคลเชิงยุทธศาสตรอยางเปนระบบ จะทําใหการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย จัดทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (HRD plan) ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตร และจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(career path) รวมถึงการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ทําใหการถายทอด
ความรูท่ีเกิดจากการทํางานจากบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานสูงไปสูบุคลากรในรุนถัดไป 

 
2. ขอเสนอแนะตอการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาการดําเนินงานดาน
ตางๆ ดังนี้  

1. ดานการปรับปรุงกระบวนงานใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของได
เขามามีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการทํางานในเรื่องการบริหารจัดการดานความปลอดภัยจากการใช
พลังงานปรมาณู และเนนใหเกิดความตระหนักตอผลความเสียหายท่ีอาจเกิดถาขาดการควบคุม   เอาใจใส 
เพ่ือชวยสงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
ง 



2. ดานการพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานบุคลากร ดานการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในทุกตําแหนงท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการดานความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียร เพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญเฉพาะทางในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชจากพลังงาน
นิวเคลียรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีใชทรัพยากรนอยลง  

3. ดานการประชาสัมพันธ จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา งบประมาณดานการประชาสัมพันธ
ไดรับการจัดสรรลดลง สิ่งท่ีควรดําเนินการ คือ การสรางเครือขายความรวมมือ ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานสื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษา หนวยงานระดับจังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธองคกรและสรางความ
ตระหนักท่ีถูกตองแกประชาชนในการสรางเครือขายความรวมมือ ในการใหขอมูลขาวสารและสรางความ
ตระหนัก โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีจะเปนแกนนําได เชน ครูแกนนําในโรงเรียน ผูนําชุมชน ใชวิธีการอบรม หรือ
ศึกษาดูงาน เพ่ือปรับเจตคติ สงเสริมใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ท่ีจะนําความรูไปขยายผลถึงนักเรียนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนชองทางสื่อสารขอมูลขาวสารท่ีกระจายอยูท้ังประเทศอีกทางหนึ่ง รวมถึงการ
วิเคราะหกลุมเปาหมาย  ควรครอบคลุมประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัยและทุกกลุมประชาชน คือ 
เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ จึงทําใหเกิดผลในดานสรางความเขาใจและมีเจตคติท่ีดี เพราะผูรับผลกระทบ
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีจะเปนประชาชนทุกเพศทุกวัย ควรมีการวิเคราะหและจัดประเภทของ
กลุมเปาหมายกอนดําเนินการ เพ่ือจะไดมีวิธีสรางความตระหนักท่ีแตกตางกัน ตามความแตกตางเจตคติ
พ้ืนฐานของแตละกลุม หรือวิเคราะหอายุกลุมเปาหมายเพ่ือจัดกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ  
 
3. แนวทางการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 เพ่ือใหแผนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความเหมาะสมสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะข้ึนในอนาคตมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. สรางเสริมภาพลักษณขององคกร โดยเนนการประชาสัมพันธองคกร ปรับปรุงภาพลักษณทาง
กายภาพของ ปส.  มีกิจกรรมทางสังคม เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง รูจักองคกร เขาใจ มีความรูความเขาใจ   
ดานพลังงานนิวเคลียร กิจกรรมมีความตอเนื่องและยั่งยืน  

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาวเปน Road map ดานการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
และรังสีอยางปลอดภัย เพ่ือวางแผนอัตรากําลังบุคลากร กําหนดมาตรการดานความปลอดภัย และสรางความ
ตระหนักใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและเกิดความม่ันใจในความปลอดภัย เพ่ือรองรับเทคโนโลยี
พลังงานนิวเคลียรท่ีจะมีข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ตองจัดทําแผนระยะสั้น เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดยกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน ยุทธวิธีท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายการกํากับ
ติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน และงบประมาณท่ีสอดคลองกับภารกิจ 

3. การวางแผนเรื่องอัตรากําลังบุคลากรท้ังทางปริมาณและคุณภาพ คือมีการเตรียมบุคลากรใหมี
ความเพียงพอ มีจิตสํานึกดานความปลอดภัย มีความเขมแข็งทางวิชาการดานพลังงานนิวเคลียร ท้ังดานการ
วางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการใหมีความพรอม   

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานวิจัยแบบบูรณาการท้ังภายใน ปส. และภายนอก ปส. เพ่ือใหมีกรอบดาน
การวิจัยและพัฒนาท่ีมีความชัดเจน รวมถึงการจัดทํางบประมาณดานการวิจัยเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ท่ีเพียงพอและตอเนื่อง  
 
 
 

 
จ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอนโยบำยและยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยเป็นหน่วยงำน
ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ภำยในประเทศให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเกิดควำมปลอดภัยสูงสุดทั้งกับตัว
ผู้รับบริกำร ผู้ใช้และประชำชนทั่วไป อีกท้ังยังท ำหน้ำที่ในกำรออกใบอนุญำตกำรครอบครองวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้กับผู้ใช้วัสดุนิวเคลียร์และรังสีรวมถึงมีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ได้รับอนุญำตอยู่เสมอ นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ในเรื่องวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงควำมตระหนักเชิงรุกด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ด้วยควำมที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ส ำคัญและเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเฉพำะด้ำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรเพ่ือทบทวนประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กรว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์
ชี้วัดกำรบรรลุควำมส ำเร็จตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพ่ือค้นหำและทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำมของ
องค์กร อันจะเป็นฐำนข้อมูลส ำคัญในกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำร เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของ
องค์กรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจนตรงตำมพันธกิจขององค์กรต่อไป 
 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 – 2559 จึงน ำมำซึ่งกำร
ได้ทรำบถึงข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำองค์กรเพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นใจในคุณภำพ
ของผลผลิตและบริกำรขององค์กรมำกขึ้นบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนในองค์กรมำกขึ้น ผลกำร
ด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยช่วยยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรสู่ระดับมำตรฐำนสำกล 
ดังนั้น นอกเหนือไปจำกกำรประเมินผลตำมข้อก ำหนดของระบบกำรวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) และเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (Public-sector Management Quality Award : PMQA) แล้ วนั้น 
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจเฉพำะด้ำนจึงควรประเมินองค์กร         
ในรูปแบบทีน่อกเหนือไปจำกรูปแบบดังกล่ำวเพ่ือให้เห็นกำรด ำเนินงำนในลักษณะภำพรวมได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 
 2.1 เพ่ือประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2559 
 2.2 เพ่ือส ำรวจทัศนคติและประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ 
 2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำประเมินประสิทธิภำพและประเมินผลภำพรวมขององค์กร
ตลอดกระบวนกำรท ำงำน    
 

3. ขอบเขตกำรประเมินผล 
 3.1 ศึกษำรำยละเอียดและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงและคณะรัฐมนตรีมอบหมำยตั้งแต่ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2554 – 2559 โดยกำรศึกษำจำกเอกสำรของหน่วยงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรใช้
แบบสอบถำม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือระดมควำมคิดเห็น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2559 
 3.2 ศึกษำและประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2559 
 3.3 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 – 2559 
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4. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ใช้เวลำด ำเนินกำรรวม 8 เดือน (มกรำคม – สิงหำคม 2561) 
  

5. วิธีกำรศึกษำ 
 ในกำรศึกษำเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติใช้วิธีกำรตำมหลักกำรวิจัย
ประเมินผลหลำยวิธีประกอบกัน ดังนี้ 
 1) กำรประมวลวิเครำะห์เอกสำร โดยท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสำร
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนงำน โครงกำร รำยงำนกำรประชุม รำยงำน
ประจ ำปี รวมทั้งข้อมูลที่ได้จำกเอกสำรและจำกเว็ปไซต์ต่ำงๆ  
 2) ศึกษำกระบวนกำรด ำเนินงำน (Process) เพ่ือวิเครำะห์หำข้อสรุปเกี่ยวกับ 
  (1) ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมเหมำะสมด้ำนโครงสร้ำงงบประมำณ สัดส่วน
งบประมำณ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 2559 
  (2) ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เพ่ือหำข้อสรุปเกี่ยวกับผลที่
เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนว่ำสำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
 3) ส ำรวจและเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ โดยกำรส ำรวจสอบถำมข้อมูลจำก
บุคลำกรในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ โดยกำรใช้แบบสอบถำม (Questionnaire)    
   

6. กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 

รำยกำร 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1.กำรประมวลวิเครำะหเ์อกสำร         
• ก ำหนดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งท่ี 1 (23 กุมภำพันธ์ 2561) 

2.ประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 –2559 และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัดของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เพื่อหำข้อสรุปเกี่ยวกับผลทีเ่กิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินงำนว่ำสำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปรมำณู
เพื่อสันต ิ

        

• ก ำหนดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งท่ี 2 (27 เมษำยน 2561) 
3.ส ำรวจทัศนคติและประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำท่ี
ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ

        

3.1 พัฒนำเครื่องมือในกำรประเมิน         
3.2 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมกับผู้ปฏิบัติงำน         
3.3 วิเครำะห์และสรุปข้อมูลจำกแบบสอบถำมและสัมภำษณ์         
• ก ำหนดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งท่ี 3 (4 มิถุนำยน 2561) 

4. จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2554 – 2559  (16 กรกฎำคม 
2561) 

        

5. น ำเสนอกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2554 – 2559 (20 กรกฎำคม 2561) 

        

• ก ำหนดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งท่ี 4 (27 กรกฎำคม 2561) 
6. จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหำรของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ
สันติ  
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แผนภำพที่ 1.1 แนวทำงกำรศึกษำและกำรด ำเนินงำน 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรประเมินผล
องค์กำร 

ประเมินประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

วิเครำะห์ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

วิเครำะห์แผนเปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำน 

มิติด้ำนองค์กร 

ประเมินทัศนคติของ
บุคลำกรภำยใน ปส. 

เป้ำหมำย 
ทรำบถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน และทรำบทัศนคติของบุคลำกรองค์กร
ที่มีต่อกระบวนกำรบริหำรงำนขององค์กร ระบบกำรปฏิบัติงำน และวัฒนธรรมในกำร
ท ำงำนร่วมกัน ตั้งแต่ปีงบประมำณพ.ศ. 2554 - 2559    

มิติด้ำนงบประมำณ 

มิติด้ำนบุคลำกร 

มิติด้ำนภำพลักษณ์ กำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน 

มิติด้ำนเศรษฐศำสตร ์

มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม 

มิติด้ำนสังคม 

มิติด้ำนเทคโนโลยี 

มิติด้ำนกฎหมำย 

มิติด้ำนยุทธศำสตร์และนโยบำย 



 

บทที่ 2 
แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
๒.๑ การบริหารในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB)  
 

 การบริหารในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) เนนความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธและผลผลิตซ่ึงเปนผลงานท่ีตองการ (Results Based 
Budgeting) แลวจึงกําหนดจําแนกผลงานออกเปนโครงสรางกิจกรรม (Work Breakdown Structure – WBS) 
และจําแนกตอเปนข้ันตอนของกิจกรรมหรือรายละเอียดของกิจกรรมโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตรระดับชาติ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ และบริหารงบประมาณ
แกกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ไดแก 

 1.  ระดับชาติ  หรือระดับรัฐบาล  แสดงความรับผิดชอบตอความสําเร็จของเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรระดับชาติ  (Strategy Delivery Target) ซ่ึงใชกําหนดยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณประจําป
ของประเทศ โดยขอมูลดังกลาวจะมีการเปดเผยตอรัฐสภา/สาธารณชนเพ่ือใชในการตรวจสอบติดตามผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล 

 2.  ระดับกระทรวง หรือเรียกวา ระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตรของกระทรวง โดยมี
รัฐมนตรีเจากระทรวงรับผิดชอบตอเปาหมายแหงความสําเร็จท่ีเรียกวาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Service 
Delivery Target) ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement -
PSA) ท่ีจัดทําระหวางคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

 3.  ระดับกรมหรือระดับหนวยปฏิบัติ  โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบตอความสําเร็จของ
ผลผลิต (Output) ท่ีหนวยงานนั้นรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซ่ึงผลผลิตดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญใน
ขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement- SDA) ท่ีจัดทําข้ึนระหวางรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลกับ
หัวหนาหนวยปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.1 การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS
 

SD
 

รัฐบาล 
Government 

กระทรวง 
Ministry 

ยุทธศาสตรชาต ิ
4 กลุมพันธกจิหลัก 
National Strategy 

สังคม, เศรษฐกิจ, บริหาร, มั่นคง 

ยุทธศาสตรกระทรวง 
Ministry Strategy 

แผนกลยุทธ/แผนการใหบริการ 
แผนปฏิบัติงาน/ใชจายงบประมาณ 

Service Delivery Agreement 
(Action Plan) 

บริการเดิม         บริการใหม 

งาน / โครงการ 

กิจกรรม (Activities) 

ศูนยตนทนุหลัก 
ระดับหนวยงาน 

Agency Functional Cost Center 

ตนทุนทางตรง 
Direct Cost 

ตนทุนทางออม 
Indirect Cost 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาต ิ
11 พันธกจิจําเปนของประเทศ 

Strategic Delivery Target : Ultimate Outcomes 

เปาหมายการใหบรกิารของกระทรวง 
ผลลัพธที่มตีอชมุชนและส่ิงแวดลอม 

Service Delivery Target : Outcomes 

ผลผลิต (Outputs) 
(ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  ตนทุน) 

หนวยงาน 

Agency 

2 

1 

3 

PSA 

SDA 

Strategy Flow Budgeting 
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ หมายความวา ผลลัพธท่ีรัฐบาลตองการใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงจะเกิดไดจากผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการของกระทรวงและผลผลิตของสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน 

เปาหมายการใหบริการของกระทรวง หมายความวา ผลลัพธท่ีกระทรวงตองการใหเกิดจากการใหบริการ
สาธารณะ ในระดับกระทรวง ตามท่ีกําหนดไวตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือการใหบริการท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวาง
ปงบประมาณ ซ่ึงเปาหมายการใหบริการของกระทรวงจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของรัฐบาล และผลลัพธจะเกิดไดจากผลสัมฤทธิ์ของผลผลิตของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน 
PSA เปนระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตรของกระทรวง โดยมีรัฐมนตรีเจากระทรวงรับผิดชอบตอ 
เปาหมายแหงความสําเร็จท่ีเรียกวา เปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Service Delivery Target) ซ่ึงเปน
องคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement – PSA) ท่ีจัดทํา
ระหวางคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
SDAเปนระดับความสําเร็จระดับกรมหรือระดับหนวยปฏิบัติ โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบตอ
ความสําเร็จของผลผลิต (Outputs) ท่ีหนวยงานนั้นรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซ่ึงผลผลิตดังกลาวเปน 
องคประกอบสําคัญในขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement – SDA) ท่ีจัดทําข้ึน
ระหวางรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลกับหัวหนาหนวยปฏิบัต ิ

ผลลัพธ (Outcome) หมายความวา ผลประโยชนท่ีเกิดจากผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการของกระทรวงและ
ผลผลิตของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ดังนั้นผลลัพธจึงเปน 
- ผลประโยชนท่ีสาธารณชนและองคกรภายนอกไดรบัจากการใชประโยชนจากผลผลิต/บริการ ท่ีจัดทํา 
   หรือดําเนินงานโดยหนวยงานรัฐ 
- เปนผลท่ีตามมาจากการใชผลผลิต/บริการ 
- เปนการตอบคําถามวา “ทําไม จึงตองดําเนินการใหไดผลผลิตนั้น” (WHY ?) 
- ผลกระทบ (Impact) เกิดจากผลลัพธอีกทอดหนึ่ง อาจมีลักษณะเปนผลพลอยไดนอกเหนือจากท่ีตั้งใจ    
จะใหเกิดข้ึนโดยตรง ซ่ึงอาจเปนผลทางบวกหรือทางลบท่ีรัฐตองตัดสินใจ 

ผลผลิต (Output) หมายความวา การใหบริการท่ีดําเนินงานโดยสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท้ังใน
รูปแบบของการบริการโดยตรงและการดําเนินงานใหไดมาซ่ึงวัตถุสิ่งของและหรือสิ่งกอสรางเพ่ือนําไปใชใน
การใหบริการแกประชาชน และองคกรภายนอกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมีกระบวนการนําสง
ผลผลิต กําหนดเปนกิจกรรมหลัก รวมท้ังตัวชี้วัดผลสําเร็จของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
คาใชจาย ท่ีครบถวนและชัดเจน ตามท่ีไดกําหนดผลผลิตไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือผลผลิตท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวาง
ปงบประมาณ ดังนั้น ผลผลิตจึงเปน 
- สิ่งของ / บริการท่ีเปนรปูธรรม / รับรูได 
- จัดทําหรือดําเนินงานโดยหนวยงานรัฐ 
- เพ่ือใหบุคคล / องคกรภายนอกใชประโยชน 
- หรือการตอบคําถามไดวา “ไดรับอะไรจากการดําเนินงานของรัฐ” (WHAT ?) 
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ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามยุทธศาสตร โดยมีการวัดผลสําเร็จ (Performance 
Measures) ของผลงานดังกลาวดวยตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ซ่ึงครอบคลุมท้ังปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจายในการ
นําสงผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จะเห็นไดวาระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบท่ีมุงเนนยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายรัฐบาลเปนหลักในการจัดการทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดตอ
ประเทศชาติและประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการ
งบประมาณและคํานึงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนั้นระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร     
จึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังรูป 

 

 
แผนภาพท่ี 2.2  องคประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

 
สําหรับกระบวนการจัดทํางบประมาณเชิงยุทธศาสตรนั้น มีข้ันตอนท่ีสําคัญ เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบาย

และยุทธศาสตรของรัฐบาล ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก การกําหนดประมาณการรายได วงเงินงบประมาณ
รายจาย และวงเงินกูจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและลําดับความสําคัญคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให
ความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและแจงใหสวนราชการทราบกระทรวงกําหนดเปาหมายการ
ใหบริการของกระทรวงกําหนดยุทธศาสตรกระทรวง 
 ดังนั้น กระบวนการของการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เปนการเนนการจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณโดยอิงผลประโยชนท่ีตองสงผลตอประชาชน สังคมและประเทศชาติ ในขณะเดียวกันตองสามารถ
ตอบสนองตอนโยบาย ยุทธศาสตรและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาลไดดวยในเวลาเดียวกัน      
ซ่ึงกระบวนการของการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร สามารถสรุปเปนข้ันตอนได ดังนี้ 
    
 ระดับกระทรวง 
   1) ทําความเขาใจตอภารกิจและวิสัยทัศน โดยทําความเขาใจกับภารกิจกระทรวงและพันธกิจท่ี
กระทรวงตองรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถกําหนดขอบเขตการดําเนินงานท่ีชัดเจนของกระทรวง โดยครอบคลุมถึงผูมี
สวนไดเสียของกระทรวง (Stakeholders) 

องค์ประกอบสําคัญของระบบ ฯ

• มุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

• เน้นหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี

• การมอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ

• การเพิ�มขอบเขตความครอบคลุมงบประมาณ

• การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(Medium Term Expenditure Framework : MTEF)
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  2) ศึกษาปจจัยภายในและภายนอกกระทรวง โดยศึกษาปจจัยภายในและภายนอกของสวนราชการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหกลุมเปาหมายหรือกลุมผูรับบริการของกระทรวง เพ่ือใหกระทรวงนําไปประกอบการ
กําหนดเปาหมายการใหบริการและยุทธศาสตรกระทรวง 
   3) ศึกษาเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติและรวบรวมสาระสําคัญของทิศทางการพัฒนาประเทศ โดย
ศึกษาเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของกับกระทรวง และรวบรวมสาระสําคัญของทิศทางการพัฒนาประเทศ 
เชน นโยบาย/ยุทธศาสตรรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ฯลฯ เพ่ือให
เขาใจถึงทิศทางการพัฒนาประเทศอยางชัดเจน 
   4) กําหนดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง โดยกําหนดเปาหมายการใหบริการของกระทรวงท่ี
ชัดเจนและเปนรูปธรรม ท้ังนี้เปาหมายการใหบริการจะตองสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ/ยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ หรือมีสวนสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ/ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณได 
  5) กําหนดยุทธศาสตรกระทรวง โดยกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานของกระทรวง เพ่ือใหได
ผลลัพธ/บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการกระทรวง และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ระดับหนวยงาน/กรม 
 ในการจัดทําแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของกรมนั้น มี 4 ข้ันตอนหลักท่ีสําคัญตั้งแตการ
กําหนดเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธ การกําหนดผลผลิต/โครงการ และการกําหนดคาใชจายของ
ผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธ  
 

แผนภาพท่ี 2.3 การกําหนดผลผลิต/โครงการ และการกําหนดคาใชจายของผลผลิต 
 

1) กําหนดเปาหมายหนวยงาน/กรม โดยกําหนดเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ท่ีชัดเจน
และเปนรูปธรรมท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของกระทรวง เปาหมายการใหบริการของกระทรวง 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ 

กําหนดเปาหมายของหนวยงานท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 

โดยสอดรับกับยุทธศาสตรในทุกระดับ 

กําหนดกลยุทธหนวยงานเพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมาย 

กําหนดผลผลิต/โครงการภายใตกลยุทธรวมท้ังงบประมาณ 

กําหนดคาใชจายผลผลิตซ่ึงสะทอนคาใชจายท่ีแทจริง 
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2) กําหนดกลยุทธหนวยงาน/กรม โดยกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือแสดงถึง
วิธีการดําเนินงานภายใตแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือใหไดผลลัพธ/บรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน 
    3) กําหนดผลผลิต/โครงการ โดยกําหนดผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานภายใตกลยุทธในการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใหไดผลลัพธ/บรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของกระทรวงและยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานของกระทรวง 
    4) กําหนดคาใชจาย โดยกําหนดคาใชจายผลผลิต ซ่ึงสะทอนคาใชจายท่ีแทจริง โดยการรวบรวม
คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ภายใตกระบวนการจัดทําผลผลิต โดยครอบคลุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

จากการศึกษาและวิเคราะหสามารถจัดทําความเชื่อมโยงและเสนทางการแปลงยุทธศาสตรเพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณสูผลผลิตภายใตโครงสรางแผนงบประมาณตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี 2.4 ความเชื่อมโยงและเสนทางการแปลงยุทธศาสตรเพ่ือการจัดสรรงบประมาณสูผลผลิต 
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๒.๒. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Plan) 
การวางแผนกลยุทธ (Strategic Plan) ท่ีเนนการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ (แนวนโยบาย

แหงรัฐตามรัฐธรรมนูญและ/หรือยุทธศาสตรของรัฐบาล) ลงมายังยุทธศาสตรของหนวยงานระดับนโยบายกลยุทธ
ของหนวยงานระดับปฏิบัติและกลวิธีหรือกิจกรรมของหนวยนําสงผลผลิต 
  การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตของ
องคกร โดยกําหนดสภาพการณในอนาคตท่ีตองบรรลุและกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณท่ีกําหนดบนพ้ืน
ฐานขอมูลท่ีรอบดานอยางเปนระบบ 
  การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีตองการใหเกิด จะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอมูลท่ีรอบดาน คือ จะตองคํานึงถึงสภาพการณท่ีตองการใหเกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององคกร และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม 
  การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีตองการใหเกิดจะตองเปนระบบ  คือ  
แนวทางท่ีกําหนดข้ึนจะตองดําเนินไปอยางเปนข้ันเปนตอน 
  การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคําถามหลัก  3  ประการ  คือ 
  1. องคกรกําลังจะกาวไปทางไหน (Where are you going?) 
  2. สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?) 
  3. องคกรจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร (How do you get there?) 
  กระบวนการการวางแผนยทุธศาสตร (Strategic Planning Processes)  มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  1) กําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
  2) กําหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) 
  3) กําหนดเปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) 
  4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร (Strategy) 
  5) กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา 

 
 

 นามธรรม         วิสัยทัศน (Vision)   ตองการเปนอะไร 

                                        พันธกิจ (Mission)               ตองทําอะไร 

      จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา     ทําเพ่ืออะไร 

                                          ยุทธศาสตร               ทําอยางไร 

                แนวทางการพัฒนา                   ทําโดยวิธีการใด 
   

 

 
      รูปธรรม เปาหมาย  ทําแคไหน/เทาใด/กับใคร/เม่ือใด 

 

๒.๓ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานเปนการแปลงกลยุทธท่ีกําหนดโดยผลผลิต/โครงการเขาสูภาคปฏิบัติ

โดยท่ีผลผลิต/โครงการภายใตแผนงบประมาณจะมีขอมูลหลักสําหรับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานอยางนอย5 
ประการไดแกกลยุทธของหนวยงานระดับกรมและเปาหมายการใหบริการท่ีชัดเจนโครงสรางผลผลิต (Output 
Structure) ท่ีตอบสนองกลยุทธของหนวยงานกิจกรรมหลัก (Main Activities) ของแตละผลผลิต (Output) และ
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บุคลากร (Personnel) ของหนวยนําสงผลผลิตรวมท้ังประมาณการงบลงทุนและงบดําเนินงานของโครงการ (Fixed 
Cost and Operating Cost) (สํานักงบประมาณ : 2548) 

การนําแผนของผลผลิต/โครงการมาแปลงเปนแผนปฏิบัติการ (Implementation Plan or 
Action Plan) มีขอปฏิบัติสําคัญประกอบดวยการกําหนดและการควบคุมผลท่ีตองการดานการปฏิบัติงาน-
คาใชจาย-เวลา (Performance-Cost-Time) พรอมกับการพิจารณาปจจัยภายนอก (External Factors) ท่ีเอ้ือและ
ไมเอ้ือในกระบวนการปฏิบัติงานและอาจจะตองศึกษาปญหาเก่ียวกับเทคนิค (Technical Issues) ในกระบวนการ
เชนปญหาเก่ียวกับการนําวิธีการตางๆ ท่ีเปนทางเลือกมาใชการจัดหาผูเชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติจากภายในและ
ภายนอกโครงการและการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขอมูลหลักสําหรับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและประเด็น
การพิจารณาเก่ียวกับปจจัยภายนอกและปจจัยภายในโครงการมีความสัมพันธโดยตรงกับการกําหนดผลท่ีตองการ
ดานการปฏิบัติงาน – คาใชจาย - เวลา (Performance – Cost - Time)  

การกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนของกิจกรรม (Work Breakdown Structure) การกําหนดกิจกรรม
โดยท่ัวไปมีการจําแนกเปน 3 ระดับ 

(1) การจําแนกแผนการใหบริการระดับกระทรวงโดยยึดเปาหมายการใหบริการระดับกระทรวง
เปนหลักแลวจําแนกออกเปนเปาหมายการใหบริการระดับกรม 

(2) การจาํแนกออกเปนเปาหมายการใหบริการระดับกรมโดยยึดเปาหมายการใหบริการระดับกรม
เปนหลักแลวจําแนกออกเปนผลผลิต 

(3) การจําแนกกิจกรรมโดยยึดผลผลิตท่ีเกิดจากข้ันตอนสุดทาย (End Product) ในกระบวนการ
ผลิตเปนหลักแลวจําแนกออกเปนกิจกรรม (Activities)  

ปจจัยท่ีใชในการพิจารณากําหนดกิจกรรมและข้ันตอนของกิจกรรม 
(1) ลักษณะและขนาดของผลประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงานของผลผลิตเปนปจจัยท่ีกําหนด

วาเปาหมายการใหบริการระดับกรมท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผลผลิตนั้นมีใครเปนผูไดรับผลประโยชนและ
ผลประโยชนท่ีไดรับมีลักษณะอยางไร 

(2) โครงสรางหนวยงานยอยขององคการเปนปจจัยท่ีชวยในการพิจารณาวาเปาหมายการ
ใหบริการระดับกรมท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผลผลิตควรจําแนกใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานยอยท่ี
จําแนกจากระดับกรมเปนระดับสํานักหรือระดับกองอยางไร 

(3) ความสัมพันธระหวางงานหลักกับงานสนับสนุนเปนปจจัยท่ีชวยในการพิจารณาวาผลผลิตของ
กรมควรจําแนกเปนกิจกรรมหลักท่ีเปนกระบวนการหลักในการผลิตและใหบริการและกิจกรรมสนับสนุนท่ีเปน
กระบวนการเสริมเพ่ือปองกันอุปสรรคจากปจจัยภายนอกเชนการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
การสรางการมีสวนรวมของประชาชนกลุมเปาหมาย 

(4) ความสลับซับซอนดานเทคนิคและดานการจัดการเปนปจจัยท่ีชวยในการพิจารณาวาผลผลิต
ของกรมควรจําแนกเปนกิจกรรมหลักท่ีเปนกระบวนการหลักในการผลิตและใหบริการอยางไรหากมีความ
สลับซับซอนมากการจําแนกกิจกรรมก็จําเปนตองจําแนกใหหลากหลายเพ่ือการคํานวณตนทุนตอกิจกรรม (Activity 
Based Costing)  

(5) การจัดทํารายงานดานผลผลิตและดานการเงินเปนปจจัยท่ีชวยในการพิจารณาวาผลผลิตของ
กรมควรจัดกลุมกิจกรรมหลักใหอยูภายใตผลผลิตใดบางเพ่ือการคํานวณตนทุนตอผลผลิตหลัก (Output Based 
Costing)  
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(6) ระดับความชัดเจนการควบคุมการจัดการเปนปจจัยท่ีชวยในการพิจารณาวาผลผลิตของกรม
ควรอยูภายใตการควบคุมของสายงานใด (สํานักหรือกองหรือฝาย) เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในกระบวนการสั่งงาน
และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

(7) การจัดหาทรัพยากรโครงการเปนปจจัยท่ีชวยในการพิจารณาวาผลผลิตหลักของกรมควรจัด
กลุมกิจกรรมหลักใหอยูภายใตผลผลิตใดบางเพ่ือการจัดหาปจจัยนําเขา (Input) หรือปจจัยการผลิตไดแกงบ
บุคลากรงบดําเนินงานและงบลงทุน 

 
๒.๔ การจัดทําตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators – KPI)  

เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวยตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicator) เพ่ือวัด
ประสิทธิผล (Effectiveness) และตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicator) เพ่ือวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) (สํานัก
งบประมาณ : 2548) 
 การกําหนดตัวชี้วัดในรูปแบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management: RBM) จะ
วัดท่ีตัวชี้วัดผลผลิตจากกระบวนการ (Output Indicator) และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Outcome 
Indicator) ซ่ึงอยูในบันไดข้ันท่ี 3 และ 4 โดย Output indicator จะวัดวาดําเนินการแลวเสร็จรอยละเทาไหรของ
เปาหมาย สวน outcome Indicator จะวัดวาใครไดประโยชนจากโครงการ ดังนั้น ตัวชี้วัดปจจัยนําเขากระบวนการ 
(Input Indicator) และตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicator) ซ่ึงอยูในบันไดข้ันท่ี 1 และ 2 จะไมถูกนํามาใชใน
การประเมินผลโครงการ เนื่องจาก Input Indicator จะวัดวาใชงบประมาณหมดหรือไม สวน Process Indicator 
จะวัดปริมาณวาทําอะไรบาง ซ่ึงเปนการเนนท่ีการรายงานการใชงบประมาณในสวนของบันไดข้ันท่ี 5 เปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนงาน (Impact Indicator) ถือวาเปน Policy indicator ซ่ึงเปนตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตรและ
กลยุทธ 
 Output และ Outcome มีความแตกตางกันโดย Output คือสิ่งท่ีทําออกมาเปนผลิตผล(Product) 
ซ่ึงวัดไดเม่ือสิ้นสุดการกรทํา แต Outcome คือผลประโยชนท่ีไดจาก Product ซ่ึงตองทอดระยะเวลาไวชวงหนึ่ง 
(ประมาณ 6 เดือน) จึงจะวัดได การกําหนดตัวชี้วัดในระยะเริ่มแรกนั้นเปนการกําหนดตัวชี้วัดแบบอุดมคติท่ีไม
สามารถประเมินผลการทํางานไดจริง และมีการใชตัวชี้วัดระดับ Output Indicator มากซ่ึงมักจะเปนการลงบันทึก
ของผูปฏิบัติงานวาไดทํากิจกรรมนั้นเสร็จเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามตัวชี้วัดระดับ Output Indicator นั้น ยังไม
สามารถตอบไดวากิจกรรมนั้นตอบสนองแผนยุทธศาสตรของหนวยงานไดมากนอยเพียงใด จึงควรพัฒนาใหเปน 
Outcome Indicator มากข้ึน 
 ตัวชี้วัดมี 5 ระดับ ดังนี้ 
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2.5 การวัดความคุมคา (Value for Money)  
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมุงผลงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีแสดงวาผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ (Outcome) จากการดําเนินงานอยางประหยัด (Economy) เกิดความคุมคาของเงิน (Value for 
money) ในการสนองความตองการของประชาชนโดยไมเกิดผลกระทบเชิงลบกับสังคม ดังนั้น กอนการจัดสรร
งบประมาณใหกับโครงการหรือภารกิจใดๆ จึงมีความจําเปนในการวิเคราะหความคุมคา (สาํนักงบประมาณ : 2548) 

แนวทางในการวิเคราะหความคุมคาแบงออกเปน 3 ระดับ 
1. ระดับผลกระทบ (Impact Level) ประกอบดวยการวิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดท้ังท่ีเปน      

ตัวเงิน (วัดมูลคาได) และไมเปนตัวเงิน (วัดมูลคาไมได) ไดแก ศักยภาพการแขงขันเพ่ิมข้ึน เชน ความสามารถในการ
สงออก ความสามารถในการผลิตทดแทนการนําเขา คุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน เชน อัตราการเจ็บปวยลดลง คุณภาพของ
สิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย ดินเสีย อากาศเสีย ปาไมถูกทําลายลดลง ตลอดจนความสามารถของรัฐในการลงทุนอยาง
รอบดานและสมดุลท้ังดานสังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

2. ระดับผลลัพธ (Outcome Level) เปนการวิเคราะหประสิทธิผลวาผลท่ีเกิดข้ึนบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม ไดแก ความครอบคลุมกลุมเปาหมายการเขาถึงบริการความเปนธรรมในการขอรับ
บริการความพึงพอใจในผลผลิตของผูเก่ียวของท้ังเชิงคุณภาพ เวลา และราคาตลอดจนการวิเคราะห Cost – 
Effectiveness ท่ีสะทอนประสิทธิผล 

3. ระดับผลผลิต (Output Level) เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของผลผลิตในเชิงปริมาณ
คุณภาพเวลาและคาใชจายดวยการวิเคราะหคาใชจายตอหนวยผลผลิต (Unit Cost) ซ่ึงสะทอนกระบวนการทํางาน
และกระบวนการผลิตวาไมมีข้ันตอนการผลิตใดท่ีเกินความจําเปนหรือไมมีข้ันตอนการทํางานท่ีไมกอใหเกิด
ประโยชนตอผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนั้น ยังสะทอนถึงความประหยัดในการใชปจจัยการผลิต
หรือปจจัยการดําเนินงานท่ีประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ท่ีดิน
สิ่งกอสราง และการบริหารจัดการโครงการท่ีพอเพียงใชประโยชนเต็มท่ีมีคุณภาพมีความสามารถในการจัดหาปจจัย
ในชวงเวลาท่ีตองการทันเวลา 
 

2.6 การประเมินผล (Evaluation)  
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมีเปาหมายในการใชทรัพยากรแตกตาง

ไปจากระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน/โครงการอยางมาก กลาวคือ การจัดทํางบประมาณแบบแสดง
แผนงาน/โครงการจะมุงตอบคําถามท่ีวาเราจะจัดสรรงบประมาณภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางไรแตการ
จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทศาสตรจะตอบคําถามท่ีวาประชาชนไดอะไรจากการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัด ขณะเดียวกันผลท่ีไดรับจากการใชทรัพยากรจะตองมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรในทุกระดับ
ดวยดังนั้น แนวคิดและหลักการในการติดตามผลจึงเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเนนการติดตามกระบวนการใชทรัพยากรของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ มาเปนติดตามผลท่ีไดจากการใชทรัพยากรของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ          
ซ่ึงหมายถึงการติดตามผลผลิตนั่นเอง 

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบงบประมาณท่ีมีเจตนาให
งบประมาณเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด        
โดยกระจายอํานาจท้ังการจัดทําและการบริหารใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ
ใชงบประมาณอยางมากท่ีสุด ท้ังนี้ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ จะตองมีความรับผิดชอบจากการใชงบประมาณ   
โดยกําหนดความรับผิดชอบเปนระดับ 
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แผนภาพท่ี 2.5 แสดงความสัมพันธของการติดตามผลเพ่ือการบริหารงบประมาณ 

กับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
 

จากแผนภาพท่ี 2.5 จะเห็นวานโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติหรือเรียกในความหมาย
หนึ่งวาเปาหมายระดับชาติกระทรวงจะตองแปลงออกมาเปนยุทธศาสตรท่ีเรียกวายุทธศาสตรกระทรวงท่ีแสดงให
เห็นถึงกระบวนการการใชทรัพยากร เพ่ือใหไดเปาหมายการใหบริการของกระทรวงและกําหนดผลผลิตระดับกรมท่ี
จะสงผลลัพธเชื่อมโยงกับการใหบริการของกระทรวงหนวยงานระดับกรมตางๆ จะจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือกําหนดวงเงินงบประมาณผานกระบวนการวิธีการงบประมาณ ไดแก การจัดทํา
งบประมาณการอนุมัติงบประมาณและการบริหารงบประมาณหลังจากท่ีผานข้ันตอนวิธีการงบประมาณแลว สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจฯ จะขอเบิกจายงบประมาณเพ่ือไปดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดไวเพ่ือใหเกิดผลผลิตและ
ผลลัพธตอไปข้ันตอนของการติดตามจะเริ่มตั้งแตกระบวนการจัดทําแผนจนถึงกระบวนการการดําเนินงาน 
(กิจกรรม) เพ่ือนําสงผลผลิตโดยจะพิจารณาถึงความกาวหนาของปริมาณงานท่ีจดทําไดกับผลผลิตท่ีตองการและ
ความกาวหนาของปริมาณงานท่ีจัดทําไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ความแตกตางของการติดตามผลกับการประเมินผล 
การติดตามผลกับการประเมินผลมีความหมายแตกตางกันคือ 
การติดตามผล (Monitoring) หมายถึง การติดตามความกาวหนาในการนําทรัพยากร (บุคลากร

งบดําเนินงานและงบลงทุน) เขาสูกระบวนการดวยการบริหารจัดการเพ่ือใหไดผลผลิตครบถวนตามแผนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยใชขอมูลจากระบบขอมูลพ้ืนฐาน (Database System) เพ่ือการจัดทํารายงานติดตามผล 
(Monitoring Reporting)  
    Inputs   Activities  Outputs  
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 จากรูปจะเห็นการนําทรัพยากรมาดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือทํา
ใหเกิดผลผลิตหรือการบริการโดยสวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ ซ่ึงการติดตามผลการดําเนินงานจะเปนการวิเคราะห
เหตุการณตางๆ ท่ีไดเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินงานรายงานการติดตามจะบงชี้ถึงผลสําเร็จหรือความลมเหลวระหวาง
ท่ีมีการดําเนินงาน โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางเปาหมายกับผลท่ีได นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงคาใชจาย
รวมถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางการแกไขและบางกรณีอาจศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะมีตอ
เปาหมายการใหบริการได 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหตรวจสอบความกาวหนาและความสัมฤทธิ์
ผลของผลผลิตวามีมากนอยเพียงใดสามารถจําแนกรูปแบบของการประเมินผลได 3 แบบ ไดแก 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) ซ่ึงเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกิจกรรมท่ีจะนําสงผลผลิต 
(Outputs) โดยศึกษากระบวนการจัดทํากิจกรรมตางๆ วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดมีรูปแบบดังนี้ 

Activities  Outputs  
 

(2) การประเมินผลท่ีไดรับจากการใหบริการซ่ึงเนนการวิเคราะหประสิทธิผล (Effectiveness)   
โดยศึกษาวาผลผลิตท่ีไดนั้นสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของเปาหมายการใหบริการหรือไมและประชาชน
ไดรับประโยชนอยางไรจากผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดจากการใหบริการนั้น 

Outputs Outcomes  
 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการวิเคราะหผลท่ีไดรับตอเนื่องจากการ
วิเคราะหผลลัพธโดยศึกษาวาผลท่ีไดรับจากการบรรลุวัตถุประสงคสามารถเปนสวนหนึ่งท่ีจะไปชวยสนับสนุนการ
บรรลุเปาประสงคของการพัฒนาหรือเปาหมายยุทธศาสตรชาติไดหรือไมเพียงใด 

Outcomes  Impact  
 

ความสําคัญของการติดตามผล 
การติดตามผลเปนกระบวนการหนึ่งท่ีจะชวยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานบรรลุผล     

ท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการติดตามผลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหไดผลงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ การติดตามผลนับเปนเทคนิคท่ีสําคัญในการเรงรัดผลผลิต/
โครงการแลวแตกรณีใหดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาและเปาหมายท่ีกําหนด การติดตามผลท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุด
จะตองดําเนินงานเปนระบบและมีการกระทําอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน และท่ีสําคัญท่ีสุด
จะตองมีการรายงานถึงผลการติดตามและนําผลการติดตามนั้นเปนสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนา 

องคประกอบของการติดตามผล 
ในระบบของการติดตามผลท่ีดีควรมีองคประกอบ 2 ประการ คือ 
ระบบขอมูล 
ระบบขอมูลเพ่ือการติดตามผลจะตองเริ่มตนจากการกําหนดวาขอมูลอะไรประเภทใดท่ีตองการ

แลวจึงนํามาวางแผนในการเก็บขอมูล ซ่ึงควรจะเลือกใชชนิดของขอมูลวาเปนขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ถาเปน
ขอมูลปฐมภูมิจะตองมีการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมโดยท่ัวไป ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบ
สังเกตหรือแบบรายงาน เปนตน เครื่องมือท่ีสรางข้ึนมานั้นจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนจะ
นําไปใชในการเก็บขอมูลสําหรับขอมูลทุติยภูมิตองมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนท่ีจะนํามาใช 
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ระบบการรายงาน 
การติดตามผลเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานวามี

ผลความกาวหนาประการใดมีปญหาอุปสรรคอยางไร ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหถูกตองและสอดคลองกับความเปนจริงหรือสภาพปจจุบันยิ่งข้ึน ดังนั้น การติดตามผลท่ีดีควรกระทําเปนระยะ
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องและมีการรายงานผลการติดตามเปนระยะ เพ่ือใหผูบริหารใชเปนสารสนเทศในการ
ตัดสินใจและท่ีสําคัญการรายงานผลควรจะมีความเหมาะสมและทันกับการใชงานวาจะใชผลการติดตามไปเพ่ือทํา
อะไรตามท่ีกําหนด 

 
2.7  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
  ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงมาต้ังแตป พ.ศ. 2540  สงผลกระทบตอ
การบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชนและความเปนอยูของประชาชนคนไทยเปนอยางมาก 
เนื่องจากมีทรัพยากรและงบประมาณของประเทศจํานวนจํากัด ทําใหหนวยงานภาครัฐและบุคลากรตองมีการ
ปรับตัวใหสนองตอบตอปญหาและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางจริงจัง อีกท้ังหนวยงาน
ภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิด  การบริหาร การดําเนินงานและการปฏิบัติงานใหม เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนโดยเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณคาของงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม อีกท้ังตองสรางความม่ันใจและความ
ม่ันคงในการดํารงชีวิตใหกับประชาชน โดยใหหนวยงานภาครัฐและบุคลากรดําเนินการปรับเปลี่ยนบทบาทและ
วิธีการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ความซ่ือสัตย และมีมาตรฐาน  การทํางานเพ่ือบริการ
ประชาชนอยางแทจริง 

 ดวยเหตุผลดังกลาวรัฐบาลจึงไดมีการกําหนดมาตรการในการปรับเปลี่ยน  การดําเนินงาน  และ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยในระยะสั้นหนวยงานภาครัฐจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
สนองตอบตอวัตถุประสงคหลักดังนี้คือ 
   1. การทบทวนบทบาท ภารกิจ และการลด ตัดทอน ยกเลิกภารกิจท่ีซํ้าซอนและไมมี
ความจําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการเอง หรือท่ีเห็นควรใหภาคเอกชน องคกรเอกชน หนวยงานหรือ
องคกรสวนทองถ่ินรับไปดําเนินการ 
   2. การปรับปรุงรูปแบบ ข้ันตอนและวิธีการทํางานท่ีมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัด
ผลงานในดานตางๆ อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
   3. การลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานของหนายงานภาครัฐท่ีเปนผลมาจากขอ 1 
และขอ 2 โดยแสดงถึงจํานวนเงินงบประมาณท่ีประหยัดได และท่ีจะลดลงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  มาตรการดังกลาวมีแนวคิดท่ีจะทําใหระบบภาครัฐมีประสิทธิภาพในการสรางความม่ันคงและ
ความสงบเรียบรอยของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน
และการเปนประเทศท่ีมีระดับความสามารถในการแขงขันสูงท้ังระดับภูมิภาคและเวทีโลก ซ่ึงผลท่ีคาดวาจะไดรับ
จากมาตรการดังกลาว คือ 

1. มีผลงานท่ีเปนรูปธรรม ทุกหนวยงานภาครัฐจะตองกําหนดพันธกิจท่ีชัดเจน กําหนด
แผนกลยุทธ เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธจากการทํางานท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และมีการบริหารทรัพยากรใหบรรลุ
เปาหมาย พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายจะตองสามารถวัดไดประเมินผลไดอยางเปน
รูปธรรมและแจงใหประชาชนรับทราบ ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบทางราชการใหทันสมัย และ
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สนับสนุนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผูท่ีเปนหัวหนาหนวยงานตองรับผิดชอบตอ
ผลงานนั้น 
   2. คุมคาเงินภาษีประชาชน หนวยงานภาครัฐจะมีระบบบัญชีท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และ
ไมเสียคาใชจายในการจัดซ้ือจัดจางหรือการใหคาตอบแทนตอผูปฏิบัติงานสูงเกินกวาท่ีภาคเอกชนสามารถ
ดําเนินการไดตามปกติวิสัย โครงการท่ีภาครัฐดําเนินการเองจะตองสามารถแสดงคาใชจายตอหนวยผลผลิตได เพ่ือ
ใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน และใชประกอบการพิจารณาถายโอนงาน ใหภาคเอกชนหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทําแทน นอกจากนี้หนวยงานตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบตองเนนการตรวจสอบวา การใชจาย
ดังกลาวปราศจากการทุจริต และมีคาใชจายท่ีสมเหตุสมผลควบคูไปกับการตรวจสอบวาทําถูกตองตามระเบียบหรือ
ข้ันตอนหรือไม 
   3. เปนท่ียอมรับของประชาชน การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐตองคํานึงถึงความ
ถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ประชาชนผูขอรับบริการจากหนวยงานภาครัฐจะไดรับความสะดวก 
ข้ันตอนการทํางานสั้น เรียบงาย โปรงใส และเจาหนาท่ีภาครัฐตองพรอมท่ีจะชวยแกไขปญหาและอธิบายเหตุผล
กรณีท่ีมีปญหาแกผูมารับบริการดวยความสุภาพอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐตองพัฒนางาน
บริการอยางตอเนื่อง ใหมีมาตรฐานสูงเทียบไดกับองคกรภาคเอกชนชั้นนํา ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองมีการปฏิรูป
ในลักษณะองครวม เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐใหไปสู “รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม”   
(New Public Management) ท่ีเนนการทํางานโดยยึดผลงาน (ผลผลิต) และผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและ
คาใชจายอยางเปนรูปธรรม ใหผูทํางานรับผิดชอบตอผลงานแทนการควบคุมปจจัยนําเขาอยางละเอียด ซ่ึงจะเปลี่ยน
ภาครัฐไปสูการมีผลลัพธ คือ การทํางานเพ่ือประชาชน วัดผลอยางเปนรูปธรรม มีความโปรงใสในการตัดสินใจ 
วิธีการทํางานดวยความรวดเร็วและคลองตัวเพ่ือสนองความตองการของประชาชน เปนระบบท่ีมีประชาชนเปน
ศูนยกลางการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐตามแนวทางดังกลาวจะครอบคลุมใน 5 ดาน คือ 

1. แผนการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางหนวยงานภาครัฐ 
2. แผนการปรับวิธีการบริหารงานใหม 

3. แผนการปฏิรูปการงบประมาณ 

4. แผนการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล 

5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 

๒.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนดแนวทางการ
บริหารราชการแนวใหม กลาวคือ 
  มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล  การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
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๒.9 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดมี

แนวคิดเก่ียวกับการทํางานของสวนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปน

การลวงหนา 
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (๑) ตองมีรายละเอียดของ

ข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

(๔) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิด ผลกระทบตอ
ประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการใหเหมาะสม 
1  มาตรา 120 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                   
ใหสวนราชการกําหนดเปาหมายแผนการทํางานระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณท่ีจะตอง
ใชในแตละงานหรือโครงการและตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบท่ัวกันดวย 
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บทที่ 3 
ผลการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ประจําป พ.ศ. 2554 – 2559 
 

กระบวนการศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. ประกอบไปดวย 3 กระบวนการ ไดแก การ
สรุปแผนยุทธศาสตรท่ีผานของ ปส. โดยใชแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 -2559 เปนหลัก รวมกับตัวชี้วัด
ประจําป พ.ศ. 2554 – 2559 และผลการเบิกจายเงินงบประมาณของ ปส. ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2554 
– 2559 กับผลการดําเนินงานจริงท่ีรวบรวมไวในป พ.ศ. 2554 - 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3.1 กระบวนการศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. ระหวางป พ.ศ. 2554 – 2559 
 

ดังนั้น ผลท่ีไดรับจึงทําใหสามารถเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณ ตลอดจนวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัดท่ีใชในชวงเวลาดังกลาววามีความ
เหมาะสมถูกตองมากนอยเพียงใด 

อยางไรก็ดี การศึกษาประเมินผลยุทธศาสตรของ ปส. ในครั้งนี้มีขอจํากัดในการประเมินผลเพ่ือสะทอน
ความเชื่อมโยงผลการดําเนินงานไปสูเปาหมายเชิงยุทธศาสตรได เนื่องจาก 

1) นโยบายขององคกรมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหยุทธศาสตรการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง 
โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตรท้ังในสวนของวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ รวมถึงกิจกรรม ขาดความ
ตอเนื่องกันอยางชัดเจน 

2) ตัวชี้วัดในระดับกิจกรรม ไมแสดงถึงความเชื่อมโยงในการบรรลุตัวชี้วัดในระดับผลผลิตและยุทธศาสตร
อยางชัดเจน 

3) ขาดผูท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัดในสวนกลางอยางชัดเจนในการดูแลและติดตามตัวชี้วัดระหวาง
หนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพราะเก็บรวบรวมและดําเนินการเกิดข้ึนจากแตละ
หนวยงานเปนผูดําเนินการเองทําใหการประเมินสถานการณการดําเนินงานอาจมีความลาชาในการบูรณาการ
ในภารกิจบางภารกิจท่ีตองมีการดําเนินการรวมกันภายในและ/หรือ รวมกับหนวยงานภายนอก ขณะเดียวกัน
การขาดหนวยเพ่ือการบูรณาการตัวชี้วัดท่ีชัดเจนจึงทําใหตัวชี้วัดท่ีใชในทางปฏิบัติไมเหมาะสม หรือไมเชื่อมโยง
ตอการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ขณะเดียวกันตัวชี้วัดจึงกลายเปนตัวชี้วัดท่ีเปนภารกิจท่ีทุกหนวยงานตอง
ดําเนินการอยูเดิมแตอาจไมเปนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับการดําเนินงานในภาพรวมและทันตอสถานการณ
ภายนอก 

4) การกําหนดองคประกอบของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขาดความตอเนื่องกันอยางชัดเจน เชน       
ในบางตัวชี้วัดมีการดําเนินงานตอเนื่อง แตชื่อตัวชี้วัดในแตละปมีการปรับเปลี่ยนไปมา เปนตน 

วิเคราะห          
แผนยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2554 - 2559 

เปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานตามแผนและ

ที่ปฏิบัติจริง 

พ.ศ. 2554 - 2559 

วิเคราะหประสิทธิภาพ/
ประสิทธผิลการใชจาย

งบประมาณ 
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ดวยเหตุนี้ การประเมินผลเพ่ือวัดผลในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตรและการใชจายงบประมาณจึงสามารถดําเนินการไดเพียงในระดับผลผลิต (Output) ภายใตการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแตละปงบประมาณเทานั้น เพราะไมมีตัวชี้วัดใดในระดับผลผลิตท่ีเชื่อมโยง
ไปสูระดับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรไดเทานั้น อยางไรก็ดีเพ่ือใหการศึกษานี้มีประโยชนในการพัฒนาตัวชี้วัดของ
องคกรมากข้ึนในอนาคต โดยไดตั้งขอสังเกตและเสนอประเด็นท่ีตองใหความสําคัญและนําไปปรับปรุงการ
กําหนดตัวชี้วัดตอไป โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

3.1 แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 - 2559 
แนวทางการศึกษาในดานการทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันตินั้นจะมี

การแบงสาระสําคัญของการประเมินผลออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
1) การวิเคราะหแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 - 2559 เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใน

ชวงเวลาดังกลาวตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการองคกรเพ่ือรองรับการดําเนินงานของหนวยงานวาเปนไป
ในลักษณะใด 

2) การวิเคราะหแผนยุทธศาสตรเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนและท่ีปฏิบัติจริง ระหวางชวง
ป พ.ศ. 2554 – 2559 ซ่ึงมีชวงเวลาท่ีคาบเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 – 2559
ดังนั้น จากการทบทวนแผนยุทธศาสตรในข้ันตอนท่ี 1 จึงนําสูการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ในกรอบเวลาดังกลาว 

3) การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณและ
ความสอดคลองระหวางเปาหมายเชิงยุทธศาสตรจนถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงโครงสรางการบริหารองคกร การจัดทําแผนยุทธศาสตรและกรอบตัวชี้วัดท่ีใชในการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในระยะตอไป 

4) การวิเคราะหเปรียบเทียบในสวนของการจัดทําขอเสนอโครงการในแตละปวาสามารถดําเนินการ
เปนไปตามท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงในการจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมถึงแผนยุทธศาสตรในระดับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหโครงการท่ีจัดทําไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเหมาะสมและมีความตอเนื่อง 

 

0แผนภาพท่ี 3.2 ความเชื่อมโยงเปาหมายเชิงยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตรป พ.ศ. 2554 – 2557 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

องคกรกํากับตามมาตรฐาน บริหารอยางสากล  
ประชาชนม่ันใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

วิสัยทัศน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และเสนอแนะ

นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรดานพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

กํากับดูแลความปลอดภัย
จากการใชพลังงานปรมาณู

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 

เปนตัวแทนประเทศในการ
ดําเนินการตามพันธกรณี

ความตกลงระหวาง
ประเทศดานพลังงาน

ปรมาณู 

เผยแพรความรูและสราง
ความเช่ือมั่นดานความ
ปลอดภัยจากการใช

พลังงานปรมาณูใหแก
ประชาชน 

ยุทธศาสตร 
การกํากับดูแลการใชพลังงาน

ปรมาณูใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และตามพันธกรณี 

การสงเสริมการประชาสัมพันธและการ
สรางความตระหนักเชิงรุกดานพลังงาน

ปรมาณู 

การสงเสริมการใชเครอืขายการ
บริหารแบบมีสวนรวม 
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0แผนภาพท่ี 3.3 ความเชื่อมโยงเปาหมายเชิงยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตรป พ.ศ. 2558 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากการรวบรวมตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขณะนี้พบวามีขอมูล 2 สวน คือ 
1) ตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 2554 – 2559 และ  
2) ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ 2554 – 2559 
โดยแผนจากการทบทวนและสรุปขอมูลตัวชี้วัดดังกลาว พบวา ตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตรมีลักษณะ

เปนกรอบกวางๆ ท่ีไมมีการระบุรายละเอียดทําใหไมสามารถวัดผลในเชิงลึกไดในขณะท่ีตัวชี้วัดในสวนของ

2. พัฒนาบุคลากรให
มีความรู

ความสามารถ 
รวมท้ังมีจิตบริการ 

ประสิทธิภาพ 

เปนหนึ่งในองคกรท่ีเปนเลิศดานการกํากับการใชพลังงานปรมาณูในอาเซียน 
(To be one excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) 

วิสัยทัศน 

 พันธกิจ 

พฒันากฎหมายและ
เสนอแนะนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณู เพือ่
นําไปสูการปฏิบตัิเปน

รูปธรรม 

กํากบัดแูลความ
ปลอดภัยจากการใช

พลังงานปรมาณูใหเปน
ไปตามมาตรฐานสากล 

เสริมสรางขีด
ความสามารถและความ
เขมแข็งในการวิจัยและ
พฒันาดานกํากบัดแูล
ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

ประสานงานและ
ดําเนนิการดานพนัธกิจ
ความตกลงระหวางดาน

พลังงานปรมาณ ู

เผยแพรความรูและสราง
การมีสวนรวมดานความ

ปลอดภัยจากการใช
พลังงานปรมาณูใหแก

ประชาชน 

 ยุทธศาสตร 
การผลักดันนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร
ดานพลังงานปรมาณู

ของประเทศ 

การพัฒนาสมรรถนะ
และประสิทธิภาพ
ระบบกํากับดูแล

ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

เสริมสรางการบริหาร
จัดการและการ

บริการท่ีดีขององคกร 

การเสริมสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ 
และการดําเนินการตาม

พันธกรณีระหวาง
ประเทศประเทศ 

การสงเสริมการ
ประชาสัมพันธและการ
สรางความตระหนักเชิง

รุกดานพลังงาน
ปรมาณู 

 
 
 

กลยุทธ 

1. ผลักดันนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูของ
ประเทศนําไปสูการ

ปฏิบัติ 

2. พัฒนาแผน
ยุทธศาสตรสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติสู

การปฏิบัติ 

3. พัฒนากฎหมาย
ใหสอดคลอง

พันธกรณีระหวาง
ประเทศ 

1. พัฒนาระบบการ
กํากับดูแลใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

และทันตอ
สถานการณ 

1. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ
สาธารณปูโภคของ

องคกร ใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. สรางและผลักดัน
ความรวมมือระหวาง
ประเทศดานพลังงาน

ปรมาณู 

1. ถายทอดและ
เสริมสรางความรูความ

เขาใจดานความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณแูกทกุภาคสวน 

2. สงเสริมและพฒันา
บุคลากรทางนิวเคลียร
และรังสีใหมีสมรรถนะ
และความเช่ียวชาญที่
สอดคลองกบัความ

ตองการ 

3. สงเสริมการวิจัยและ
พฒันาเพือ่สรางองค
ความรูในการกํากบั

ดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

3. พัฒนาระบบงานดาน
งานบรกิารขององคกร
ใหมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการ
ของผูรับบรกิาร 

2. สรางเครือขาย
ความรวมมือดาน

ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูใน

ประเทศ 
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แผนปฏิบัติการแมจะมีการระบุรายละเอียดสามารถวัดผลการดําเนินงานไดแตกลับไมมีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เนื่องจากขอมูลท่ีเกิดข้ึนชี้ใหเห็นวาไมสามารถประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรป พ.ศ. 2554 – 
2559 ได ดังนั้น แนวทางท่ีจะทําใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดนั้น 
อาจมีแนวทางเลือกอยางนอย 2 แนวทาง คือ 

1) การประสานงานไปยังผูรับผิดชอบรายโครงการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือสอบถามผลการ
ดําเนินงาน และขอขอมูลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรจากผูรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือนํามาประเมินผล
ตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร 

2) การประเมินผลการดําเนินงานจากแผนปฏิบัติการหรือแผนอ่ืนๆ ท่ีมีการกําหนดรายละเอียดท่ี
ชัดเจน แทนการประเมินผลจากแผนยุทธศาสตรทีมีลักษณะเปนกรอบการดําเนินงานในภาพรวมเทานั้นจาก
การศึกษาและวิเคราะหแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ป พ.ศ. 2554 - 2556 พบวาตัวชี้วัดจาก
แผนยุทธศาสตร ฯ ฉบับนี้ เปนตัวชี้วัดในระยะยาว และขาดการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูเปนแผนปฏิบัติการท่ี
ระบุกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกัน  

นอกจากนี้การกําหนดผูรับผิดชอบและงบประมาณในแผนยุทธศาสตรยังไมมีความชัดเจนดวยเหตุผล
ดังท่ีกลาวมาแลว ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2554 – 2559 เปนตัวชี้วัดท่ีมีการประเมินผลการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
โดยท่ีมาของตัวชี้วัดดังกลาวถูกถายทอดมาจากยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังนี้เม่ือ
พิจารณาความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 – 2559 
พบวาตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการเปนตัวชี้วัดท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 – 2559 

 
3.2 ผลการประเมินการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

การดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในชวงป พ.ศ. 2554 – 2559 ประกอบไปดวย
เปาหมายการดําเนินงานในดานตางๆ  ไดแก 
ป พ.ศ. 2554 -2559 

1) ประชาชนกลุมเปาหมายท้ังเด็ก เยาวชนมีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอ วทน.และสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได 

2) ภาคการผลิตและบริการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและ
บริการใหไดมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนานโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพใหเพียงพอและมีธรรมาภิบาล 

ท้ังนี้ ป พ.ศ. 2554 – 2559 ไดมีการดําเนินการของเปาหมายท้ัง 2 เปาหมาย โดยมีรายละเอียด
การประเมินผลการดําเนินการของแตละเปาหมาย ดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 ประชาชนกลุมเปาหมายท้ังเด็ก เยาวชนมีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอ 
วทน.และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได กลาวสําหรับภาพรวมของ
เปาหมายท่ี 1 ท่ีไดมีการกําหนดตัวชี้วัดท้ังในระดับเปาหมาย ผลผลิต และกิจกรรม เพ่ือการบรรลุเปาหมายของ
ประชาชนกลุมเปาหมายท้ังเด็ก เยาวชนมีความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอ วทน.และสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานไดประกอบไปดวยสิ่งท่ีตองทํา และผลลัพธ ดังนี้ 

 
 

 

22 
 



 

1. จํานวนของเปาหมาย 1 เปาหมาย ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามได 1 เปาหมาย 
2. จํานวนผลผลิต 1 ผลผลิต ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามได 1 ผลผลิต 
3. จํานวนกิจกรรม 3 กิจกรรม ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามได 3 กิจกรรมท้ังนี้มีขอสังเกตตัวชี้วัดเปาหมายท่ี 1 

ไดแก 
• ตัวชี้วัดขอเสนอเชิงนโยบายของ ปส. ใชการวัดจากจํานวนขอเสนอซ่ึงยังไมระบุประโยชนของ

ขอเสนอแนะวาจะสงผลโดยตรงกับใครอยางไร 
• ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ยังไมมีแผนการรองรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายตางๆ จากระดับเปาหมาย 
• ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จ สามารถสะทอนความสําเร็จของขอเสนอแนะตางๆ จริงหรือไม 
• ยังไมมีตัวชี้วัด หรือแผนงานการปรับปรุงโครงสรางองคกรและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย

ตางๆ ท่ี ปส. ใหขอเสนอไว 
 

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดของเปาหมาย ผลผลิต และกิจกรรม ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2. รอยละของผูรับบริการฝกอบรมหลักสูตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถนํา

ความรูไปใชประโยชน 
3. จํานวนกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
4. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีมีความรู ความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

คน แผน 2,100 5,000 5,000 5,000 - - 
ผล 8,617 15,054 7,219 22,094   

2. รอยละของผูรับบริการ
ฝกอบรมหลักสูตรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีสามารถนําความรู
ไปใชประโยชน 

รอยละ แผน 
 

80 80 80 - - - 

ผล 93.20 93 96.87    

3. จํานวนกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
 

คน แผน 
 

- - - - 250 250 

ผล - - - - 895 2,077 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

4. รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมี
ความรู ความตระหนักดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ แผน - - - - 50 55 
ผล - - - - 82.87 93.57 

 
1. ตัวชี้วัดจํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีนับจากจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแกเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป และจํานวนผูเยี่ยมชมหนวยงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
รวมท้ังจํานวนผูเขารวมงานประชุมประจําปของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เชน งานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ (สวนภูมิภาค) กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร เปนตน โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปน
ตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2554 - 2557 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในป พ.ศ. 2555 – 2557 เทากัน
ทุกปในชวงปดังกลาวคือเทากับ 5,000 คน ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงาน
เทากับ 8,617/15,054/7,219/22,094 คน ตามลําดับ 

2. ตัวชี้วัดรอยละของผูรับบริการฝกอบรมหลักสูตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
สามารถนําความรูไปใชประโยชนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลความรูและทักษะสําหรับการปฏิบัติงานของ
ผูรับการฝกอบรมในหลักสูตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ       
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2554 – 2556 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากัน
ทุกป ในชวงปดังกลาวคือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงาน
เทากับรอยละ 93.20/93/96.87 ตามลําดับ 
 3. ตัวชี้วัดจํานวนกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผูประกอบอาชีพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับการบมเพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพตรงความตองการของภาคการ
ผลิตและบริการ โดยผานกลไกการพัฒนาตางๆ เชน การฝกอบรม, การแลกเปลี่ยนบุคลากร, การเคลื่อนยาย
บุคลากร, การฝกงาน (on the job training และ internship) ทางดาน วทน. , การศึกษาดูงาน เปนตน           
เปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2558 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันท้ังสองปในชวงป   
ดังกลาวคือเทากับ 250 คน ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 
เทากับ 895 คน และในป พ.ศ. 2559 เทากับ 2,077 คน 
 4. ตัวชี้วัดรอยละของผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีมีความรู ความตระหนัก
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจากผูเขารวมกิจกรรมดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2558 - 2559 และไดมีการ
กําหนดคาเกณฑวัดใหมีความกาวหนาในชวงปดังกลาวคือเทากับ รอยละ 50 และ 55 ตามลําดับในสวนของ
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับรอยละ 82.87 และในป พ.ศ. 2559
เทากับรอยละ 93.57 
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีดานพลังงานปรมาณู 
ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
1. ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีดานพลังงานปรมาณูเพ่ิมข้ึน 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ.  
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

5. ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีดานพลังงาน
ปรมาณูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ แผน 
 

80 80 80 80 80 80 

ผล 85 82 73.40 84 0 95.37 
หมายเหตุ: ป พ.ศ. 2557 ใชชื่อตัวชี้วัดรอยละของการมีทัศนคติท่ีดีตอพลังงานนิวเคลียรของประชาชน 

ป พ.ศ.  2558 ผลการดําเนินงานลาชากวาแผน ซ่ึงแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2558 ถือวาไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
 

 5. ตัวชี้วัดประชาชนมีทัศนคติท่ีดีดานพลังงานปรมาณูเพ่ิมข้ึนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละของ
ประชาชนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยีนิวเคลียรจากผูเขารวมกิจกรรมของ ปส. เชน กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ 
กิจกรรมคายรักอะตอม กิจกรรมรณรงค “อยูปลอดภัยกับรังสี” กิจกรรม “นิวเคลียรสรางสรรคกับชุมชน”  
โดยวัดผลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป       
พ.ศ. 2554 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันทุกป ในชวงปดังกลาวคือเทากับรอยละ 80      
ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ85/82/73.40/84 และ 95.37 
ตามลําดับ ในสวนของผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 ท่ีมีการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน เนื่องจาก
นโยบายการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธในลักษณะบูรณาการรวมกันท้ังกระทรวง ทําใหไมสามารถ
ประชาสัมพันธงานดานพลังงานปรมาณูไดอยางเต็มท่ีและตามแผนท่ีวางไว 
 

ผลผลิต ประชาชนไดรับความรูดานพลังงานปรมาณู 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
6. การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับ “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” และ “พลังงานปรมาณู” ของ

ประชาชนเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณท่ีกําหนด 
7. ผูเขารับการอบรมมีความรูในดานรังสี/นิวเคลียรผานเกณฑท่ีกําหนด 
8. รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณู  
9. รอยละความสําเร็จตามแผน 
10. รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมดานพลังงานนิวเคลียร 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

6. การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 
“สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” และ 
“พลังงานปรมาณู” ของประชาชน
เปนไปตามแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณท่ีกําหนด 
 

รอยละ แผน 
 

50 - - - - - 

ผล 72 - - - - - 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

7. ผูเขารับการอบรมมีความรูในดาน
รังสี/นิวเคลียรผานเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ แผน 
 

60 60 - - - - 

ผล 65 78 - - - - 
8. รอยละของประชาชนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัย
จากการใชพลังงานปรมาณู 

รอยละ แผน 
 

 - 80 80 - 80 80 

ผล  - 82 84 - 0 95.10 

9. รอยละความสําเร็จตามแผน รอยละ แผน - - 80 - - - 
ผล - - 84.61 - - - 

10. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมดาน
พลังงานนิวเคลียร 

รอยละ แผน 
 

- - - 80 - - 

ผล - - - 86.40 - - 
 

 6. ตัวชี้วัดรอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณู 
และตัวชี้วัดรอยละของการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับ “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” และ พลังงานปรมาณู” 
ของประชาชนเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณท่ีกําหนดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดการรับรูขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับ “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ” และ “พลังงานปรมาณู” ของประชาชน โดยวัดผลจาก
ประชาชนท่ีรวมตอบแบบสอบถาม โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2555 - 2556 และไดมีการ
กําหนดคาเกณฑวัดเปนความกาวหนา คือรอยละ 50 และรอยละ 80 ตามลําดับในสวนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 72 
 7. ตัวชี้วัดรอยละของผูเขารับการอบรมมีความรูในดานรังสี/นิวเคลียรผานเกณฑท่ีกําหนด ท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือวัดความรูเก่ียวกับรังสีและนิวเคลียรของผูเขารับการอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นิวเคลียร โดยวัดผลจากผูเขารับการอบรมท้ังหมด โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2554 - 2555 
และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันท้ัง 2 ป  ในชวงปดังกลาวคือเทากับรอยละ 60  ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 65 และรอยละ 78 ตามลําดับ 
 8. ตัวชี้วัดรอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณู
มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดความรูของเขาใจของประชาชนเก่ียวกับความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณูผาน
กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2558 - 2559 
และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันท้ัง 2 ป  ในชวงปดังกลาวคือเทากับรอยละ 80  ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับรอยละ0 เนื่องจากมีการดําเนินงาน
ลาชากวาแผน ซ่ึงแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงถือวาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ และในป พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 95.10 
 9. ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จตามแผน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานท้ังหมด
เม่ือสิ้นปงบประมาณ โดยวัดผลจากการดําเนินงานท้ังหมดตามแผนท่ีกําหนด โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป 
พ.ศ. 2556 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในชวงปดังกลาวคือเทากับรอยละ 80  ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 84.61 
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 10. ตัวชี้วัดรอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมดานพลังงานนิวเคลียรท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมดานพลังงานนิวเคลียร โดยวัดผลจาก
ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2557 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัด
ในชวงปดังกลาวคือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงาน
เทากับ 86.40 
  

กิจกรรม 1 การใหความรูความเขาใจดานพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 11. ผูเขารวมกิจกรรมดานการประชาสัมพันธและการฝกอบรมดานพลังงานปรมาณู 
  

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

11. ผูเขารวมกิจกรรมดานการ
ประชาสัมพันธและการฝกอบรม
ดานพลังงานปรมาณู 

คน แผน 
 

75,220  76,210 77,220 - - - 

ผล 79,150 77,342 78,503    
 

 11. ตัวชี้วัดผูเขารวมกิจกรรมดานการประชาสัมพันธและการฝกอบรมดานพลังงานปรมาณูท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนผูรับความรูและรวมกิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณู โดยตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2554 - 2556 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในชวงปดังกลาวในอัตรา
กาวหนา คือเทากับ 75,220/76,210 และ 77,220 ตามลําดับ  ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 79,150/77,342 และ 78,503 ตามลําดับ 
 

กิจกรรม 2 เผยแพรประชาสัมพันธดานพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 12. จํานวนการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณู 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

12. จํานวนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธความรู เ ก่ียวกับ
พลังงานปรมาณู 

ครั้ง แผน 
 

652  800 850 800 800 800 

ผล 743 882 863 943 1,744 1,228 

  
 12. ตัวชี้วัดจํานวนการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณู มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินผลการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณู  โดยวัดผลจากการเผยแพร
ประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณูผานสื่อตางๆ โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป 
พ.ศ. 2554 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในชวงปดังกลาวในอัตรากาวหนา คือเทากับ 
652/800/850 และ 800 ตามลําดับ  ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงาน
เทากับ 743/882/863/943/1,744 และในป พ.ศ. 2559 เทากับ 1,228 ครั้ง 
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กิจกรรม 3 สรางความตระหนักดานพลังงานนิวเคลียร 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 13. ผูเขารวมกิจกรรมดานพลังงานนิวเคลียร  
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

13. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ดานพลังงานนิวเคลียร 

คน แผน 
 

- - - 78,000 78,000 20,000 

ผล - - - 78,094 36,330 57,000 
  
 13. ตัวชี้วัดผูเขารวมกิจกรรมดานพลังงานนิวเคลียรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลผูรับความรู
และรวมกิจกรรมการใหความรูเก่ียวกับพลังงานปรมาณู  โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป     
พ.ศ. 2557 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดแตกตางกันในแตละปเทากับ 78,000 คน และ 20,000 คน
ตามลําดับในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2557 เทากับ 78,094 คน
ในป พ.ศ. 2558 เทากับ 36,330 คน ซ่ึงมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากในป พ.ศ. 2558    
ไดมีการเลื่อนกําหนดการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเดือนพฤศจิกายน 2558 ทําใหมีผล
การดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย และในป พ.ศ. 2559 เทากับ 57,000 คน  
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 เปาหมายท่ี 2 ภาคการผลิตและบริการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑและบริการใหไดมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนานโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนและการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอ กลาวสําหรับภาพรวมของเปาหมายท่ี 2 ท่ีไดมีการกําหนดตัวชี้วัดท้ังใน
ระดับเปาหมาย ผลผลิต และกิจกรรม เพ่ือการบรรลุเปาหมาย ภาคการผลิตและบริการใชประโยชนจาก
โครงสรางพ้ืนฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหไดมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนานโยบาย
โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอประกอบไปดวยสิ่งท่ีตองทํา 
และผลลัพธ ดังนี้ 

1. จํานวนของเปาหมาย 3 เปาหมาย ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามได 3 เปาหมาย 
2. จํานวนผลผลิต 3 ผลผลิต ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามได3ผลผลิต 
3. จํานวนกิจกรรม 15 กิจกรรม ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามได 15 กิจกรรม โดยมีขอสังเกตตัวชี้วัด

เปาหมายท่ี 2 ไดแก 
• ตัวชี้วัดขอเสนอเชิงนโยบายของ ปส. ใชการวัดจากจํานวนขอเสนอซ่ึงยังไมระบุประโยชนของ

ขอเสนอแนะวาจะสงผลโดยตรงกับใครอยางไร 
• ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ยังไมมีแผนการรองรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายตางๆ จากระดับเปาหมาย 
• ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จ สามารถสะทอนความสําเร็จของขอเสนอแนะตางๆ จริงหรือไม 
• ยังไมมีตัวชี้วัด หรือแผนงานการปรับปรุงโครงสรางองคกรและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย

ตางๆ ท่ี ปส. ใหขอเสนอไว 
 

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดของเปาหมาย ผลผลิต และกิจกรรม ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง  
1. รอยละของหนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไมเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี 
2. จํานวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองหองปฏิบัติการและบริการ

ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.รอยละของหนวยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดตามเปาหมาย 
4. จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และมาตรการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะรัฐมนตรี หรือไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัติ 
5. จํานวนโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางประเทศท่ีมี

กิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล 
6. จํานวนรายการวัดของหองปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาและรับรองระบบงานมาตรฐานสากล 
7. จํานวนผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
8. จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสาร 
9. รอยละของความสาํเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการตามมาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ีกําหนด 
10. รอยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามแผนดานการสงเสริมใหมีความ

โปรงใส ปองกัน ปราบปรามทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม  
11. จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติตอบุคลากรวิจัย 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. รอยละของหนวยงานท่ีใช
เทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไมเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี 

รอยละ แผน 
 

100 100 100 - 100 100 

ผล 100 100 100 - 100 100 

2. จํานวนการบริการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและ
รับรองหองปฏิบัติการและบริการ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

รายการ แผน 
 
 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

ผล 1,804 1,628 1,502 2,396 2,113 2,111 

3. รอยละของหนวยงานในสังกัด
สามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการไดตามเปาหมาย 

รอยละ แผน 
 

80 80 80 - - - 

ผล 100 100 80    

4. จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผน และมาตรการดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ระดับชาติหรือคณะรัฐมนตรี หรือ
ไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัต ิ

เรื่อง แผน 
 

 

10 5 5 5 5 5 

ผล 10 5 0 0 7 11 

5. จํานวนโครงการความรวมมือดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ระหวางประเทศท่ีมี
กิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม 
โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมี
การติดตามประเมินผล 

โครงการ แผน 
 
 
 

 

3 3 3 3 3 3 

ผล - 3 3 3 13 9 

6. จํานวนรายการวัดของ
หองปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานมาตรฐานสากล 

รายการ แผน 
 

- 1 - - - - 

ผล  1     

7. จํานวนผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน แผน 
 

- 3 3 - - - 

ผล - 0 0    

8. จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน
วารสาร 

เรื่อง แผน 8 8 8 - - - 
ผล 9 8 8    

9. รอยละของความสําเร็จของการ
ตรวจสอบสถานปฏิบัติการตาม
มาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ีกําหนด 

รอยละ แผน 
 

- - - 100 - - 

ผล - - - 100 - - 

10. รอยละของกิจกรรมท่ีสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตาม

รอยละ แผน - - - 80 80 80 
ผล - - - 100 100 90 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

แผนดานการสงเสริมใหมีความ
โปรงใส ปองกัน ปราบปรามทุจรติ
และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
11. จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน
วารสาร วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติตอบุคลากรวิจัย 

บทความ
/คน 

แผน 
 

- - - - 0.23 0.23 

ผล - - - - 0.23 0.34 
 
1. ตัวชี้วัดรอยละของหนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไมเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและ

รังสีและตัวชี้วัดรอยละของความสําเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการตามมาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ี
กําหนดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดผลสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ ปส. 
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากัน
ทุกปในชวงปดังกลาวคือเทากับ รอยละ 100 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 เทากับรอยละ 100 

2. ตัวชี้วัดจํานวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองหองปฏิบัติการและ
บริการขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ    
สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองหองปฏิบัติการและบริการขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันทุกป    
ในชวงปดังกลาวคือเทากับ 1,500 รายการ ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงาน
เทากับ 1,804/1,628/1,502/2,396/2,113 และ 2,111 รายการ ตามลําดับ 

3. ตัวชี้วัดรอยละของหนวยงานในสังกัดสามารถยกระดบัคุณภาพการบริหารจัดการไดตามเปาหมายท่ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัด
ตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2554 - 2556 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันทุกปในชวงปดังกลาวคือเทากับ
รอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 100/100 และรอยละ 
80 ตามลําดับ 

4. ตัวชี้วัดจํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และมาตรการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะรัฐมนตรี หรือไดรับการผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และมาตรการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะรัฐมนตรี หรือไดรับการผลักดันไปสู
การปฏิบัติโดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑ
วัดแตกตางกันในชวงป พ.ศ. 2554 คือเทากับ 10 เรื่อง และในชวงป พ.ศ. 2555 – 2559 คือเทากับ       
5 เรื่อง ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 10/5/0/0/7 และ          
11 เรื่อง ตามลําดับ การดําเนินงานในป พ.ศ. 2556 – 2557 มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจาก
ไมมีการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

5. ตัวชี้วัดจํานวนโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางประเทศท่ี
มีกิจกรรมตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผลท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือนับจํานวนโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางประเทศท่ีมีกิจกรรม
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ตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปน
ตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันทุกป คือเทากับ           
3 โครงการ ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ -/3/3/3/13 และ          
9 โครงการตามลําดับ 

6. ตัวชี้วัดจํานวนรายการวัดของหองปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาและรับรองระบบงานมาตรฐานสากล
ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนรายการวัดของหองปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาและรับรองระบบงาน
มาตรฐานสากล โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2555 คือเทากับ 1 รายการ ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 1 รายการ 

7. ตัวชี้วัดจํานวนผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเดนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2555 - 2556 คือเทากับ 3 คน ในสวนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 0 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด เนื่องจาก
ผูรับผิดชอบไดรับขอสังเกตจากกองกฎหมายและสนธิสัญญาวาการจัดทําเกณฑการพิจารณาและใหคะแนน
สถานปฏิบัติการตองมีการนําเสนอใหคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติอนุมัติในหลักการ ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ไมมีการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

8. ตัวชี้วัดจํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนบทความท่ีตีพิมพใน
วารสาร โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2554 - 2556 คือเทากับ 8 เรื่อง ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 9/8 /8 ตามลําดับ 

9. ตัวชี้วัดรอยละของความสําเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการตามมาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ี
กําหนด โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2557 คือเทากับรอยละ 100 ในสวนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 100 

10. ตัวชี้วัดรอยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามแผนดานการสงเสริมใหมี
ความโปรงใส ปองกัน ปราบปรามทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป 
พ.ศ. 2557 – 2559 คือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานในป พ.ศ. 2557 – 2558 เทากับรอยละ 100 และในป พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 90 

11. ตัวชี้วัดจํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติตอบุคลากรวิจัย ท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติตอบุคลากรวิจัย     
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2558 - 2559 คือเทากับ 0.23 บทความ/คน ในสวนของผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 0.23 และ 0.34 ตามลําดับ 
 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผูใช ผูรับบริการและประชาชนมีความม่ันใจในมาตรการทางดานพลังงาน
ปรมาณูท่ีสํานักงานฯ กําหนดและกํากับ 

ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
12. รอยละของผูใช ผูรับบริการและประชาชนมีความม่ันใจในมาตรการทางดานพลังงานปรมาณูท่ี

สํานักงานฯ กําหนดและกํากับ 
13. รอยละของความสาํเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ี

กําหนด 
14. รอยละของหนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไมเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี  
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ.  
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

12. รอยละของผูใช ผูรับบริการ
และประชาชนมีความม่ันใจใน
มาตรการทางดานพลังงาน
ปรมาณูท่ีสํานักงานฯ กําหนด
และกํากับ 

รอยละ แผน 
 
 
 
 

60 65 70 - - - 

ผล 85.79 82.45 89.77 - - - 

13. รอยละของความสําเร็จของ
การตรวจสอบสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานใหครบถวนตาม
แผนท่ีกําหนด 

รอยละ แผน 
 

- 100 100 100 100 100 

ผล - 100 100 118.25 100 108 

14. รอยละของหนวยงานท่ีใช
เทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไม
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและ
รังสี 

รอยละ แผน 
 

- - - 100 100 100 

ผล - - - 100 100 100 

 

 12. ตัวชี้วัดรอยละของผูใช ผูรับบริการและประชาชนมีความม่ันใจในมาตรการทางดานพลังงาน
ปรมาณูท่ีสํานักงานฯ กําหนดและกํากับ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละของผูใช ผูรับบริการและประชาชนมี
ความม่ันใจในมาตรการทางดานพลังงานปรมาณูท่ีสํานักงานฯ กําหนดและกํากับ โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปน
ตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2554 - 2556 คือ โดยมีการกําหนดเกณฑในการวัดแบบอัตรากาวหนา คือเทากับ รอยละ 
60/65/70 ตามลําดับ ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส . มีผลการดําเนินงานเทากับ 
85.79/82.45/89.77 ตามลําดับ 

 13. ตัวชี้วัดรอยละของความสําเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรฐานใหครบถวน
ตามแผนท่ีกําหนด ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละของความสําเร็จของการตรวจสอบสถานประกอบการตาม
มาตรฐานใหครบถวนตามแผนท่ีกําหนด โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2557 – 2559 คือเทากับ 
ร อ ยล ะ  100  ในส ว นของผลกา รดํ า เ นิ น ง านต ามตั ว ชี้ วั ด  ปส .  มี ผ ลก ารดํ า เ นิ น ง าน เท า กั บ 
100/100/118.25/100 และในป พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 108 

 14. ตัวชี้วัดรอยละของหนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไมเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและ
รังสี ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละของหนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไมเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียรและรังสี โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 คือ โดยมีการกําหนดเกณฑใน
การวัดเทากันท้ังสามป คือเทากับ รอยละ 100 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 เทากับรอยละ 100  

 

ผลผลิต การกํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูใหเกิดความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
15. สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีไดรับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตาม

มาตรฐานของ ปส. เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
16. รายงานผลการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมไดรับการเผยแพร 
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17. จํานวนสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีท่ีไดรับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
ตามมาตรฐานของ ปส. เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

18. รอยละของการพัฒนาระบบสนับสนุนกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ.  
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

15. สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
และรังสีไดรับการตรวจสอบและ
ประเมินความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของ ปส. เปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว 

รอยละ แผน 
 

100 100 100 100 100 100 

ผล 100 100 100 100 100 108 
แหง แผน - - - 400 - - 

ผล - - - 473 - - 

16. รายงานผลการตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดลอมไดรับการเผยแพร 

รอยละ แผน 
 

100 - - - - - 

ผล 100      
17. จํานวนสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีไดรับการ
ตรวจสอบและประเมินความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปส. 
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

รอยละ แผน 
 
 

- 100 - - - - 

ผล - 100 - - - - 

18. รอยละของการพัฒนาระบบ
สนับสนุนกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณู 

รอยละ แผน 
 

- 100 100 - - - 

ผล - 100 100 - - - 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ี 15 เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเปนรอยละความสําเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐาน ในป พ.ศ. 2559  

 15. ตัวชี้วัดสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีไดรับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตาม
มาตรฐานของ ปส. เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี
ไดรับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปส. เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว โดยตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันทุกป คือรอยละ 100   
ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ.  2554 – 2558 เทากับรอยละ 100 
และในป พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 108 และตัวชี้วัดสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีไดรับการ
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปส. เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว เปนตัวชี้วัดท่ีกําหนด
ไวในป พ.ศ. 2557 จํานวน 400 แหง มีผลการดําเนินงานเทากับ 473 แหง 
 16. ตัวชี้วัดรายงานผลการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมไดรับการเผยแพร ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงาน
ผลการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมไดรับการเผยแพร โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2554 คือเทากับ
รอยละ 100ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 100 
 17. ตัวชี้วัดจํานวนสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีท่ีไดรับการตรวจสอบและประเมินความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปส. เปนไปตามแผนท่ีกําหนดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดจํานวนสถานปฏิบัติการทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีไดรับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ปส. เปนไปตามแผนท่ี
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กําหนดโดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2555 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในชวงปดังกลาวคือ
เทากับรอยละ 100  ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 100 
 18. ตัวชี้วัดรอยละของการพัฒนาระบบสนับสนุนกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละของการพัฒนาระบบสนับสนุนกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู       
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2555 - 2556 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในชวงปดังกลาวคือ
เทากับรอยละ 100  ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 100 
 

กิจกรรม 1 กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 19. การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
  

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

19. การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร 

รายการ แผน 
 

308 308 308 - - - 

ผล 308 308 339 - - - 
 

 19. ตัวชี้วัดการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2554 - 2556 และไดมีการกําหนดคา
เกณฑวัดในชวงปดังกลาวคือเทากับ 308 รายการ  ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานในป พ.ศ. 2554 – 2555 เทากับ 308 รายการ และในป พ.ศ. 2556 เทากับ 339 รายการ 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 20. การกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

20. การกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางรังสี 

รายการ แผน 
 

7,000 7,000 7,000 - - - 

ผล 8,432 9,753 10,100 - - - 
 

 20. ตัวชี้วัดการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดการกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางรังสี โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2554 - 2556 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในชวงปดัง
กลาวคือเทากับ 7,000 รายการ  ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 
8,432/9,753/10,100 รายการ ตามลําดับ 
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กิจกรรมท่ี 3 สนับสนุนการกํากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 21. การสนับสนุนการกํากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

21. การสนับสนุนการกํากับดูแล
ค ว า ม ม่ั น ค ง ป ล อ ด ภั ย จ า ก
พลังงานปรมาณู 

รายการ แผน 
 

4,500 4,600 4,700 - - 3,000 

ผล 4,785 5,462 6,261 - - 3,769 
  

 21. ตัวชี้วัดการสนับสนุนการกํากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัด
การสนับสนุนการกํากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 
2554 - 2556 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในชวงปดังกลาวเปนอัตรากาวหนา คือเทากับ 4,500/  
4,600 และ 4,700 รายการ และในป พ.ศ.  2559 เทากับ 3,000 รายการ  ในสวนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป 2554 – 2556 เทากับ 4,785/5,462/6,261 รายการ 
ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2559 เทากับ 3,769 รายการ 

 

กิจกรรมท่ี 4 กํากับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 22. จํานวนรายการเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยท่ีผานการตรวจสอบตามแผนท่ีกําหนด 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

22. จํานวนรายการเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัยท่ีผานการตรวจสอบ
ตามแผนท่ีกําหนด 

รายการ แผน 
 

- - - 308 - - 

ผล - - - 354 - - 

 22. ตัวชี้วัดจํานวนรายการเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยท่ีผานการตรวจสอบตามแผนท่ีกําหนด ท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือวัดจํานวนรายการเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยท่ีผานการตรวจสอบตามแผนท่ีกําหนด          
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2557 คือเทากับ 308 รายการ ในสวนของผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 354 รายการ 
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กิจกรรมท่ี 5 กํากับดูแลความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี และการเตรียมความพรอม
รองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 23. จํานวนรายการของวัสดุกัมมันตรังสี/เครื่องกําเนิดรังสีท่ีไดรับใบอนุญาต 
 24. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมดานการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
 25. จํานวนบุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

23. จํานวนรายการของวัสดุ
กัมมันตรังสี/เครื่องกําเนิดรังสีท่ี
ไดรับใบอนุญาต 

รายการ แผน 
 

- - - 2,000 - - 

ผล    2,431   

24. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ดานการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

คน แผน 
 

- - - 150 - - 

ผล    185   

25. จํานวนบุคลากรท่ีข้ึน
ทะเบียนเปนเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี 

คน แผน 
 

- - - 100 - - 

ผล    178   

  
 23. ตัวชี้วัดจํานวนรายการของวัสดุกัมมันตรังสี/เครื่องกําเนิดรังสีท่ีไดรับใบอนุญาต ท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือวัดจํานวนรายการของวัสดุกัมมันตรังสี/เครื่องกําเนิดรังสีท่ีไดรับใบอนุญาต โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัด
ในป พ.ศ. 2557 คือเทากับ 2,000 รายการ ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานเทากับ 2,431 รายการ 
 

 24. ตัวชี้วัดจํานวนผูเขารับการฝกอบรมดานการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังสี ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดจํานวนผูเขารับการฝกอบรมดานการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2557 คือเทากับ 150 คน ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 185 คน 
 

 25. ตัวชี้วัดจํานวนบุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัด
จํานวนบุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป           
พ.ศ. 2557 คือเทากับ 100 คน ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 178 คน 
 
 

กิจกรรมท่ี 6 สอบเทียบการวัดและตรวจวัดรังสีในส่ิงแวดลอมและผูปฏิบัติงานทางรังสี 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 26. รอยละความพรอมของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีในการรายงานผลปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม 
 27. จํานวนรายการสอบเทียบทางรังสีท่ีใหบริการแกสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี  
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

26. รอยละความพรอมของสถานี
เฝาระวังภัยทางรังสีในการรายงาน
ผลปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม 

รอยละ แผน 
 

- - - 85 - - 

ผล - - - 85 - - 

27. จํานวนรายการสอบเทียบทาง
รังสีท่ีใหบริการแกสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรและรังสี 

คน แผน 
 

- - - 1,200 - - 

ผล - - - 1,342 - - 

 26. ตัวชี้วัดรอยละความพรอมของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีในการรายงานผลปริมาณรังสีใน
สิ่งแวดลอม ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละความพรอมของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีในการรายงานผลปริมาณ
รังสีในสิ่งแวดลอม โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2557 คือเทากับรอยละ 85 ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 85 
 27. ตัวชี้วัดจํานวนรายการสอบเทียบทางรังสีท่ีใหบริการแกสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี
ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดจํานวนรายการสอบเทียบทางรังสีท่ีใหบริการแกสถานประกอบการทางนิวเคลียรและ
รังสี โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2557 คือเทากับ 1,200 คน ในสวนของผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 1,342 คน 
 

กิจกรรมท่ี 7 กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 28. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรตามมาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพ (ISO 9001 - 2008) 

 29. รายการการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

28. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรตามมาตรฐานระบบ
ประกันคุณภาพ (ISO 9001 - 2008) 

รอยละ แผน 
 

- - - - 70 80 

ผล - - - - 68 80 

29. รายการการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี 

คน แผน 
 

- - - - 2,110 2,110 

ผล - - - - 2,343 2,418 
 

28. ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการดําเนินการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรตามมาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพ (ISO 9001 - 2008) ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละความสําเร็จของการดําเนินการกํากับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียรตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ (ISO 9001 - 2008) โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปน

ตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2558 – 2559 คือเทากับรอยละ 70 และ 80 ตามลําดับ ในสวนของผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับรอยละ 68  และในป พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 80 
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29. ตัวชี้วัดรายการการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดจํานวนรายการการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2558 – 2559 คือเทากับ 2,110 คน        
ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับ 2,343 คน และในป 
พ.ศ. 2559 เทากับ 2,418 คน 

 
 

กิจกรรมท่ี 8พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียรและรังสี 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 30. รอยละความสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

30. รอยละความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอยละ แผน 
 

- - - - 80 80 

ผล - - - - 90 100 

 
30. ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละ

ความสําเร็จตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2558 - 2559
คือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับ     
รอยละ 90 และในป พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 100 
 

กิจกรรมท่ี 9 บริหารจัดการกากกัมมันตรังสี 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 31. รอยละความสําเร็จในการจัดทํารางกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกากกัมมันตรังสี 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

31. รอยละความสําเร็จในการ
จัดทํารางกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลกากกัมมันตรังส ี

รอยละ แผน 
 

- - - - - 80 

ผล - - - - - 85 

 

31. ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จในการจัดทํารางกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกากกัมมันตรังสีท่ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละความสําเร็จในการจัดทํารางกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกากกัมมันตรังสี
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2559 คือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 85 
 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน หนวยงานภาครัฐ เอกชน นําขอเสนอแนะนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย 
มาตรการดานพลังงานปรมาณูสูการนําไปใช 

ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
32. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการดานพลังงานปรมาณูท่ีหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชนสูการนําไปใช 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

32. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการ
ดานพลังงานปรมาณูท่ีหนวยงาน
ภาครฐั เอกชนสูการนําไปใช 

รอยละ แผน 
 

 

80 80 80 - - - 

ผล 80 80 0    

 

32. ตัวชี้วัดขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการดานพลังงานปรมาณูท่ีหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนสูการนําไปใช ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน รวมถึงกฎหมาย มาตรการ
ดานพลังงานปรมาณูท่ีหนวยงานภาครัฐ เอกชนสูการนําไปใช โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ.  2554 – 2556
คือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2554 – 2555 
เทากับรอยละ 80 และในป พ.ศ. 2556 มีผลการดําเนินงานเทากับรอยละ 0 ซ่ึงผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมาย เนื่องจากไมมีการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
ผลผลิต ขอเสนอแนะนโยบายและแผนดานพลังงานปรมาณู 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
33. ขอเสนอแนะนโยบายและแผนดานพลังงานปรมาณูท่ีหนวยงานใน ปส. จัดทําผานความเห็นชอบ

ของผูบริหาร/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
34. บทความจากผลการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณูไดรับตีพิมพ

เผยแพร 
35. รอยละความสําเร็จตามแผน 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

33. ขอเสนอแนะนโยบายและ
แผนดานพลังงานปรมาณูท่ี
หนวยงานใน ปส. จัดทําผานความ
เห็นชอบของผูบริหาร/
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

รอยละ แผน 
 
 
 
 

80 80 - - - - 

ผล 80 80 - - - - 

34. บทความจากผลการประชมุ/
สัมมนา/ฝกอบรมระหวางประเทศ
ดานพลังงานปรมาณูไดรับตีพิมพ
เผยแพร 

เรื่อง แผน 
 

 

10 30 13 - - - 

ผล 10 30 13 - - - 

35. รอยละความสําเร็จตามแผน รอยละ แผน 
 

- - 80 - - - 

ผล - - 100 - - - 
 

33. ตัวชี้วัดขอเสนอแนะนโยบายและแผนดานพลังงานปรมาณูท่ีหนวยงานใน ปส. จัดทําผานความเห็นชอบของ
ผูบริหาร/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับขอเสนอแนะนโยบายและแผนดานพลังงานปรมาณูท่ี
หนวยงานใน ปส. จัดทําผานความเห็นชอบของผูบริหาร/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการโดยตัวชี้วัดดังกลาวเปน
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ตัวชี้วัดในป พ.ศ.  2554 – 2555 คือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานเทากับรอยละ 80 

34. ตัวชี้วัดบทความจากผลการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณูไดรับ
ตีพิมพเผยแพรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนบทความจากผลการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมระหวางประเทศดาน
พลังงานปรมาณูไดรับตีพิมพเผยแพรโดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ.  2554 – 2556 คือเทากับ 
10/30/13 เรื่อง ตามลําดับ ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 10/30/13 
เรื่อง ตามลําดับ 

35. ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จตามแผน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละความสําเร็จตามแผน โดยตัวชี้วัด
ดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ.  2556 คือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานเทากับ 100 
 

กิจกรรม 1 เสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 36. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข และอ่ืนๆ ดานพลังงาน
ปรมาณู 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

36. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข 
และอ่ืนๆ ดานพลังงานปรมาณู 

เรื่อง แผน 
 

10 10 10 - - - 

ผล 10 10 10 - - - 
 

36. ตัวชี้วัดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข และอ่ืนๆ ดานพลังงานปรมาณู
ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไข และอ่ืนๆ ดานพลังงาน
ปรมาณู โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2554 – 2556 คือเทากับ 10 เรื่อง ในสวนของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 10 เรื่อง 

 

กิจกรรม 2 ดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 37. การประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศตามสนธิสัญญา/อนุสัญญา/พันธกรณี
ระหวางประเทศท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคี 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

37. การประสานงานกับหนวยงาน
ท้ังภายในและตางประเทศตาม
สนธิสัญญา/อนุสัญญา/พันธกรณี
ระหวางประเทศท้ังแบบทวิภาคี
และพหุภาคี 

เรื่อง แผน 
 

 
 

225 245 260 - - - 

ผล 372 385 413 - - - 
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37. ตัวชี้วัดการประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศตามสนธิสัญญา/อนุสัญญา/พันธกรณี
ระหวางประเทศท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคี ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับการประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและ
ตางประเทศตามสนธิสัญญา/อนุสัญญา/พันธกรณีระหวางประเทศท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยตัวชี้วัดดังกลาว
เปนตัวชี้วัดในป พ.ศ.  2554 – 2556 คือเทากับ 225/245/260 เรื่องตามลําดับ ในสวนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 372/385/413 เรื่องตามลําดับ 
 

กิจกรรม 3 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการดานพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 38. ความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

38. ความสําเร็จในการดําเนินการ
พัฒนาระบบบริหารสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

รอยละ แผน 
 

80 80 - - - - 

ผล 80 80 - - - - 
  

38. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือวัดความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัด
ในป พ.ศ.  2554 – 2555 คือเทากับรอยละ 80 ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานเทากับรอยละ 80 
 

กิจกรรม 4 วิจัยและพัฒนาองคความรูดานความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 39. จํานวนผลงานวิจัยดานความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

39. จํานวนผลงานวิจัยดาน
ความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู 

เรื่อง แผน 
 

- - 3 - - - 

ผล - - 3 - - - 
 

39. ตัวชี้วัดจํานวนผลงานวิจัยดานความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวน
ผลงานวิจัยดานความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในป พ.ศ.  2556 คือเทากับ 3 เรื่อง
ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานเทากับ 3 เรื่อง 
 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน นโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมไดอยางแทจริง 

ตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 
40. รอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดานกํากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู 
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ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

40. รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายดานกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

รอยละ แผน 
 

- - - - 80 80 

ผล - - - - 100 120 

 
40. ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดานกํากับดูแลความปลอดภัย

จากพลังงานปรมาณู ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดรอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ดานกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 
2558 – 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันท้ังสองปในชวงปดังกลาว คือเทากับรอยละ 80        
ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับรอยละ 100 และในป 
พ.ศ. 2559 เทากับรอยละ 120 
 

ผลผลิต กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดานพลังงานปรมาณู 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
41. จํานวนกฎหมาย ระเบียบ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานพลังงานปรมาณูท่ีไดรับการผลักดัน

ไปสูการปฏิบัติ 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

41. จํานวนกฎหมาย ระเบียบ 
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายดาน
พลังงานปรมาณูท่ีไดรับการผลักดัน
ไปสูการปฏิบัติ 

เรื่อง แผน 
 
 

- - - - 5 5 

ผล - - - - 10 12 

 
 41. ตัวชี้วัดจํานวนกฎหมาย ระเบียบ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานพลังงานปรมาณูท่ีไดรับการ
ผลักดันไปสูการปฏิบัติ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนกฎหมาย ระเบียบ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายดาน
พลังงานปรมาณูท่ีไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัติ โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2558 - 2559 
และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันทุกป คือ 5 เรื่อง ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผล
การดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับ 10 เรื่อง และในป พ.ศ. 2559 เทากับ 12 เรื่อง 
  
กิจกรรม 1เสนอกรอบนโยบายเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 42. จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานพลังงานปรมาณูท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและผูบริหาร 
  
 
 
 
 

 

43 
 



 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

42. จํานวนขอเสนอแนะเชิง
นโยบายดานพลังงานปรมาณูท่ี
ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และผูบริหาร 

รายการ แผน 
 

- - - - 10 10 

ผล - - - - 10 12 

 

 42. ตัวชี้วัดจํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานพลังงานปรมาณูท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและผูบริหาร ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายดาน
พลังงานปรมาณูท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและผูบริหาร โดยตัวชี้วัดดังกลาว
เปนตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2558 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดเทากันทุกป คือ 10 รายการ       
ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับ 10 เรื่อง และในป 
พ.ศ. 2559 เทากับ 12 เรื่อง 

 

กิจกรรมท่ี 2 สรางความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณู 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 43. จํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณูท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 
 

ช่ือตัวช้ีวัด หนวยวัด แผน/
ผล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

43. จํานวนกิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานพลังงาน
ปรมาณูท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 

รายการ แผน 
 

 

- - - - 280 300 

ผล - - - - 333 321 
 

 43. ตัวชี้วัดจํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณูท่ีนําไปสูการปฏิบัติ             
ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนับจํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณูท่ีนําไปสูการปฏิบัติ      
โดยตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2558 - 2559 และไดมีการกําหนดคาเกณฑวัดในอัตรา
กาวหนา เทากับ 280 และ 300 รายการ ตามลําดับ ในสวนของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปส. มีผลการ
ดําเนินงานในป พ.ศ. 2558 เทากับ 333 รายการ และในป พ.ศ. 2559 เทากับ 321 รายการ 
 
 กลาวโดยสรุป เม่ือพิจารณาภาพรวมของตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของ ปส. แลว มีขอคิดเห็นและขอสังเกตท่ีควรนําไปพัฒนาตัวชี้วัดตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัดระดับเปาหมาย 
การใหบริการในระดับเปาหมายยุทธศาสตร คือ จะตองเปนตัวชี้วัดท่ีสามารถเชื่อมโยงกับเปาหมาย

ระดับชาติไดอยางแทจริงและสงผลตอการพัฒนาดานรังสีและนิวเคลียรท่ีมีความชัดเจนวา หากดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดแลวจะสามารถสงผลดีตอใคร และอยางไรในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ขอสังเกตสําคัญท่ีตองพึงพิจารณา
เพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดระดับเปาหมาย ไดแก 

• ตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชนี้เปนนโยบายหรือแผนงานไมมีการระบุวาการใหขอเสนอเชิงนโยบายท่ีกําหนด
ไวนั้นตองเปนขอเสนอในระดับใด และดานใดบาง และมีแผนงานดานใดบางรองรับ 
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• ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการใหขอเสนอแนะท่ี ปส. ตองดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีดานการ
กํากับดูแลหรือการพัฒนาขีดความสามารถในการกํากับดูแลใหไดตามมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว
หรือไม 

• การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวยังไมมีการแสดงใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินการไดอยางไรเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. ตัวช้ีวัดผลผลิต 

• การวัดผลในเชิงปริมาณนั้น มีการกําหนดคาเปาหมายท่ีมีความเหมาะสมแลวหรือไม 

• การวัดผลในเชิงคุณภาพเห็นวาตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชเปนนโยบายหรือแผนงานดานใด มีความ
เก่ียวของหรือมีผลกระทบมากนอยเพียงใดกับประเด็นเชิงยุทธศาสตรดานการกํากับดูแลหรือการพัฒนาขีด
ความสามารถในการกํากับดูแลใหไดตามมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม 

 

3. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
การระบคุาเปาหมายและกําหนดคาเปาหมาย เชน การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ/การ

ประสานงานระหวางหนวยงานตางประเทศ พิจารณาจากจํานวนเรื่องรายงานทางเทคนิคและท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณี สนธิสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง และมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวของทางนิวเคลียร         
ซ่ึงการกําหนดกรอบตามมาตรฐานสากลถือเปนมาตรฐานข้ันต่ําท่ี ปส. ตองปฏิบัติตามอยูแลว ตามความรวมมือ
ระหวางประเทศ ดวยเหตุนี้ตัวชี้วัดดังกลาวจึงอาจไมมีความทาทายตอการดําเนินงานและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานของ ปส. มากนัก ดังนั้น ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมนั้นจําเปนตองมีการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดกรอบการ
บริหารจัดการงานดานพัฒนาองคกร และบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือให ปส. มีภารกิจท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันจะตองมีตัวชี้วัดท่ีทําการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจาก ปส. 
เพ่ิมเติมดวย 
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3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณของ ปส. ปงบประมาณ         
พ.ศ. 2554 - 2559 

การพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงบประมาณของ ปส. สามารถแบงการ

พิจารณาเปน 2 ประเด็นคือ 

1. การพิจารณาประสิทธิภาพซ่ึงตามปกติจะหมายถึงรอยละของการเบิกจายงบประมาณ

เทียบกับงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ เนื่องจากหากมีการใชงบประมาณในลักษณะท่ีเหลือจายนั้นทําให

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณขององคกรขาดประสิทธิภาพ เพราะแทนท่ีองคกรจะสามารถนํางบประมาณนั้น

ไปใชในทางอ่ืนท่ีมีประโยชนในระดับเดียวกันก็อาจไมสามารถทําไดตอเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณตาม

แผนงานตางๆ นั้นเปนขอจํากัดอยู 

2. การพิจารณาประสิทธิผลเปนการพิจารณาวาภายใตงบประมาณท่ีกําหนดนั้น ปส. 
สามารถดําเนินงานไดครบถวนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวหรือไม งบประมาณท่ีใหแตละแผนงานก็มีการใหน้ําหนัก
ตามแนวยุทธศาสตรขององคกรหรือไม และในกรณีท่ี ปส. สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัดท่ีตั้งข้ึน ก็จะ
เปนเกณฑเพ่ือใชในการตั้งงบประมาณกับตัวชี้วัดในปงบประมาณตอไป 

 
ภาพรวมโครงสรางงบประมาณของ ปส. พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 พบวา

มีการจัดสรรงบประมาณใหกับ 3 ผลผลิต ไดแก ผลผลิตท่ี 1 ประชาชนไดรับความรูดานพลังงานปรมาณู
ผลผลิตท่ี 2 กํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูใหเกิดความปลอดภัยและผลผลิตท่ี 3 ขอเสนอแนะดานนโยบาย
และแผนดานพลังงานปรมาณู โดยโครงสรางการตั้งงบประมาณตั้งแตป พ.ศ. 2554 – 2556  ใหความสําคัญ
กับผลผลิตท่ี 2 กํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูใหเกิดความปลอดภัย โดยมีสัดสวนในการขอต้ังงบประมาณ 
ในปงบประมาณ 2554 - 2556 คิดเปนรอยละ 39.60/49.22 และ 57.76 ตามลําดับ ในสวนของ
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรยังมีความ
แตกตางจากงบประมาณท่ีเสนอขอ โดยในทุกปงบประมาณไดรับจัดสรรในสัดสวนท่ีสูงกวารอยละ 50 มีเพียง
ในป พ.ศ. 2556 และในป พ.ศ. 2558 ท่ีไดรับอนุมัติเพียงรอยละ 48.11 และ 45.06 ตามลําดับ ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาแผนงานท่ี ปส. เสนอตอสํานักงบประมาณอาจต้ังคําของบประมาณท่ีสูงเกินไปหรือสํานักงบประมาณ
พิจารณาแลวเห็นวาโครงการท่ีเสนอขอนั้นยังไมมีความจําเปนเรงดวน ซ่ึง ปส. ตองนํากลับมาประเมินวา
กระบวนการต้ังงบประมาณตามผลผลผลิตและแผนงานของ ปส. ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรในระดับ
ตางๆ เพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในปตอๆ ไป 

จากการประเมินรอยละของงบประมาณเบิกจายจริงตองบประมาณท่ีไดรับ พบวา มีผลการ

เบิกจายงบประมาณท่ีสูงกวารอยละ 80 ในทุกปงบประมาณ มีเพียงป พ.ศ. 2557 ท่ีมีผลการเบิกจายเพียง

รอยละ 65.48 ซ่ึงเกิดจากการไมสามารถเบิกจายงบประมาณในสวนท่ีเปนงบลงทุนการกอสรางอาคาร

ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และป พ.ศ. 

2559 มีการเบิกจายงบประมาณสูงสุด รอยละ 95.60 ซ่ึงจากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ กําหนดใหการเบิกจาย ณ สิ้นสุดปงบประมาณ ผลการเบิกจายภาพรวมของหนวยงานเทากับ    

รอยละ 96 แสดงวา ปส. ยังตองปรับปรุงในเรื่องของการเบิกจายงบประมาณ ควรเรงรัดใหมีการดําเนินงาน

เปนไปตามแผนท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ในกรณีผลสัมฤทธิ์จากผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ ปส. ท่ี

สามารถดําเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดไดอยางครบถวน ซ่ึงหากประเมินตัวชี้วัดตางๆ พบวา ปส. สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไวไดภายใตงบประมาณท่ี ปส. ไดรับดังนั้น อาจกลาวไดวาในเชิงของประสิทธิผลการดําเนินงาน

ภายใตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรนั้น ปส. สามารถบรรลุการประเมินตามเง่ือนไขนี้ได อยางไรก็ตามในการ

ประเมินเชิงประสิทธิภาพ ปส. อาจตองมีการปรับปรุงในเรื่องของการเบิกจายงบประมาณใหตรงตามเวลาและ

แผนงาน และตองมีกระบวนการปรับปรุงกระบวนการตั้งคําของบประมาณใหเพียงพอและเปนงบประมาณท่ีผูก

กับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงจะทําให ปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนไดในปงบประมาณตอๆ ไป และใน

สวนของการกําหนดตัวชี้วัดของ ปส. ท่ีผานมายังเปนการกําหนดตัวชี้วัดใน 2 มิติ คือ เชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ ยังขาดตัวชี้วัดในเชิงเวลา เปาหมาย และสถานท่ี เพ่ือใหตัวชี้วัดสามารถสะทอนการดําเนินงานใหมี

ความชัดเจน และควรมีการทบทวนคาเปาหมายใหมีความทาทายมากข้ึน เนื่องจากผลการดําเนินงานในหลาย

ตัวชี้วัดท่ีสูงกวาเปาหมายตัวชี้วัด  
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดการของบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  2554 

 

ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามคําขอ 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของงบประมาณ
ตามคําขอตอ

งบประมาณทัง้หมด 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรรตองบประมาณ
ตามคําขอ 

งบประมาณ
เบิกจายจริง  

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจริงตอ

งบประมาณทีไ่ดรับ 
ผลผลติที่ 1 ประชาชนไดรับความรูดานพลังงานปรมาณ ู 94.4148                     21.39  31.7309      33.61  30.3383      95.61  
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมความรูความเขาใจดานพลังงาน
ปรมาณ ู

26.9710                       6.11  14.1800      52.57               -    

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานพลังงานปรมาณ ู

38.4750                       8.72  17.5509      45.62               -    

ผลผลติที่ 2 กํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูใหเกิด
ความปลอดภัย 

174.8273                     39.60  116.0784      66.40  93.5205      80.57  

กิจกรรมที่ 1 กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 25.024                       5.67  23.1368      92.46               -    
กิจกรรมที่ 2 กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังส ี 91.8297                     20.80  54.8153      59.69               -    
กิจกรรมที่ 3 สนบัสนนุกํากับดแูลความมั่นคงปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร 

57.9736                     13.13  38.1263      65.76               -    

ผลผลติที่ 3 ขอเสนอแนะดานนโยบายและแผนดาน
พลังงานปรมาณ ู

172.2277                     39.01  107.2496      62.27  93.5122      87.19  

กิจกรรมที่ 1 เสนอกรอบนโยบายดานพลังงานปรมาณ ู 51.5058                     11.67  26.9710      52.36               -    
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการตามพนัธกรณีระหวางประเทศ 47.7560                     10.82  38.4750      80.57               -    
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานพลังงาน
ปรมาณ ู

72.9659                     16.53  43.1527      59.14               -    

รวมงบประมาณ (ตามผลผลิตที่ 1 - 3) 441.4698 100.00  255.0589      57.77  217.3711      85.22  

ท่ีมา : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตารางท่ี 5 รายละเอียดการของบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  2555 

 

ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามคําขอ 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของงบประมาณ
ตามคําขอตอ

งบประมาณทัง้หมด 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรรตอ
งบประมาณตามคําขอ 

งบประมาณ
เบิกจายจริง  

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจริงตอ

งบประมาณทีไ่ดรับ 
ผลผลติที่ 1 ประชาชนไดรับความรูดานพลังงานปรมาณ ู 34.6300                     10.50  25.3298         73.14  15.2128      60.06  
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมความรูความเขาใจดานพลังงาน
ปรมาณ ู

20.4500                       6.20  12.1800         59.56               -    

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานพลังงานปรมาณ ู

14.1800                       4.30  13.1498         92.73               -    

ผลผลติที่ 2 กํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูใหเกิด
ความปลอดภัย 

162.3102                     49.22  113.5684         69.97  79.3169      69.84  

กิจกรรมที่ 1 กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 37.7170                     11.44  14.3629         38.08               -    
กิจกรรมที่ 2 กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังส ี 57.1262                     17.33  51.2879         89.78               -    
กิจกรรมที่ 3 สนบัสนนุกํากับดแูลความมั่นคงปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร 

67.4670                     20.46  47.9176         71.02               -    

ผลผลติที่ 3 ขอเสนอแนะดานนโยบายและแผนดาน
พลังงานปรมาณ ู

132.7915                     40.27  91.7634         69.10  91.2572      99.45  

กิจกรรมที่ 1 เสนอกรอบนโยบายดานพลังงานปรมาณ ู 50.0843                     15.19  24.1462         48.21               -    
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการตามพนัธกรณีระหวางประเทศ 38.3750                     11.64  38.3750       100.00               -    
กิจกรรมที่ 3 วิจัยและพฒันาองคความรูดานความ
ปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู

44.3322                     13.44  29.2422         65.96               -    

รวมงบประมาณ (ตามผลผลิตที่ 1 - 3) 329.7317 100.00  230.6616         69.95  185.7868      80.55  

ท่ีมา : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตารางท่ี 6 รายละเอียดการของบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  2556 

 

ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามคําขอ 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของงบประมาณ
ตามคําขอตอ

งบประมาณทัง้หมด 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรรตอ
งบประมาณตามคํา

ขอ 

งบประมาณ
เบิกจายจริง  

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจริงตอ
งบประมาณที่

ไดรับ 
ผลผลติที่ 1 ประชาชนไดรับความรูดานพลังงานปรมาณ ู 40.0000                       7.75  25.1800          62.95  16.1678              64.21  
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมความรูความเขาใจดานพลังงาน
ปรมาณ ู

20.0000                       3.88  12.9800          64.90                       -    

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานพลังงานปรมาณ ู

20.0000                       3.88  12.2000          61.00                       -    

ผลผลติที่ 2 กํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูใหเกิด
ความปลอดภัย 

298.1315                     57.76  108.4041          36.36  93.4509              86.21  

กิจกรรมที่ 1 กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 42.8869                       8.31  33.6520          78.47                       -    
กิจกรรมที่ 2 กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังส ี 71.9692                     13.94  41.4917          57.65                       -    
กิจกรรมที่ 3 สนบัสนนุกํากับดแูลความมั่นคงปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร 

183.2754                     35.51  33.2604          18.15                       -    

ผลผลติที่ 3 ขอเสนอแนะดานนโยบายและแผนดาน
พลังงานปรมาณ ู

177.9808                     34.48  114.7420          64.47  97.1962              84.71  

กิจกรรมที่ 1 เสนอกรอบนโยบายดานพลังงานปรมาณ ู 31.7374                       6.15  27.4735          86.57                       -    
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการตามพนัธกรณีระหวางประเทศ 49.7526                       9.64  38.5950          77.57                       -    
กิจกรรมที่ 3 วิจัยและพฒันาองคความรูดานความ
ปลอดภัยจากพลงังานปรมาณ ู

96.4908                     18.70  48.6735          50.44                       -    

รวมงบประมาณ (ตามผลผลิตที่ 1 - 3) 516.1123 100.00  248.3261          48.11  206.8149              83.28  

ท่ีมา : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตารางท่ี 7 รายละเอียดการของบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิต/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามคําขอ 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณตาม     

คําขอตองบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรรตองบประมาณ
ตามคําขอ 

งบประมาณ
เบิกจายจริง  

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจริงตอ

งบประมาณทีไ่ดรับ 
ผลผลิตท่ี 1 ประชาชนไดรับความรูและมีความเขาใจตอ
พลังงานนิวเคลียร 

41.5000 8.15  20.1270         48.50  8.5082            42.27  

กิจกรรมท่ี 1 สรางความตระหนักดานพลังงานนิวเคลยีร 20.0000 3.93  9.1450         45.73  4.451            48.67  
กิจกรรมท่ี 2 เผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารดานพลังงานนิวเคลียร 

21.5000 4.22  10.9820         51.08  4.0572            36.94  

ผลผลติท่ี 2 การสรางมาตรการความปลอดภัยในการ
กํากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี

284.2353 55.85  165.5038         58.23  93.8466            56.70  

กิจกรรมท่ี 1 กํากับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย 

44.4668 8.74  16.1293         36.27  18.3676          113.88  

กิจกรรมท่ี 2 กํากับดูแลความปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี
และเครื่องกําเนิดรังสีและการเตรยีมความพรอมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

75.3148 14.80  45.1272         59.92  43.9618            97.42  

กิจกรรมท่ี 3 สอบเทียบการวัดและการตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดลอมและผูปฏิบัติงานทางรงัสี 

164.4537 32.31  104.2473         63.39  31.5172            30.23  

ผลผลติท่ี 3 กฎหมาย ระเบียบและขอเสนอแนะดาน
นโยบายท่ีเก่ียวของกับพลังงานนิวเคลียร 

183.2102 36.00  114.8316         62.68  94.3959            82.20  

กิจกรรมท่ี 1 จัดทํากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร 

36.7146 7.21  18.1656         49.48  17.6364            97.09  

กิจกรรมท่ี 2 สรางความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียรกับ
หนวยงานหรือองคกรระหวางประเทศ 

53.7545 10.56  42.1104         78.34  39.2482            93.20  

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาองคความรูเก่ียวกับความมั่นคงและ
ความปลอดภัยดานพลังงานนิวเคลียร 

92.7411 18.22  54.5556         58.83  37.5113            68.76  

รวมงบประมาณ (ตามผลผลิตที่ 1 - 3) 508.9455 100.00  300.4624         59.04  196.7507            65.48  

ท่ีมา : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตารางท่ี 8รายละเอียดการของบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามคําขอ 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณตามคํา
ขอตองบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรรตองบประมาณ
ตามคําขอ 

งบประมาณ
เบิกจายจริง  

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจริงตอ

งบประมาณทีไ่ดรับ 
ผลผลติท่ี 1 การวิจัยและพัฒนาระบบวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณ ู

52.9730              9.78  11.6460         21.98  2.7659            23.75  

กิจกรรมท่ี 1 วิจัยและพัฒนามาตรฐานทางนิวเคลยีรและรังส ี 52.9730              9.78  11.6460         21.98  2.7659            23.75  
ผลผลติท่ี 2 การสรางมาตรการความปลอดภัยในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี

292.9056            54.05  111.0223         37.90  97.0484            87.41  

กิจกรรมท่ี 1 การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 63.6602            11.75  64.2867       100.98  57.5624            89.54  
กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

62.2081            11.48  26.5756         42.72  28.6530          107.82  

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรัง 

167.0373            30.82  20.1600         12.07  10.8330            53.74  

ผลผลติท่ี 3 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดานพลังงาน
ปรมาณ ู

204.8414            37.80  102.8802         50.22  104.5168          101.59  

กิจกรรมท่ี 1 เสนอกรอบนโยบายเก่ียวกับพลังงานปรมาณ ู 35.2389              6.50  50.7937       144.14  53.0467          104.44  
กิจกรรมท่ี 2 สรางความรวมมือระหวางประเทศดาน
พลังงานปรมาณ ู

89.3172            16.48  52.0865         58.32  51.4701            98.82  

ผลผลติท่ี 4 ประชาชนไดรับความรูความเขาใจดาน
พลังงานปรมาณ ู

44.1748              8.15  18.0950         40.96  12.1859            67.34  

กิจกรรมท่ี 1 เผยแพรและประชาสมัพันธดานพลังงานปรมาณ ู 22.1000              4.08  8.9500         40.50  4.2750            47.77  
กิจกรรมท่ี 2 สรางความตระหนักดานพลังงานปรมาณ ู 22.0748              4.07  9.1450         41.43  7.9109            86.51  
รวมงบประมาณ(ตามผลผลิตท่ี 1 - 4) 541.9218         100.00  244.2059         45.06  216.5171            88.66  

ท่ีมา : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ตารางท่ี 9 รายละเอียดการของบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับและผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามคําขอ 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณตามคํา
ขอตองบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรรตองบประมาณ
ตามคําขอ 

งบประมาณ
เบิกจายจริง  

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจริงตอ

งบประมาณทีไ่ดรับ 
ผลผลติที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบวทิยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู

140.1882            27.55  55.3119                39.46         49.1135                 88.79  

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพฒันามาตรฐานทางนวิเคลียร
และรังส ี

140.1882            27.55  55.3119                39.46          49.1135                 88.79  

ผลผลติที่ 2 การสรางมาตรการความปลอดภัยในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางนวิเคลียรและรังส ี

204.1205            40.11  132.7488                65.03        105.8966                 79.77  

กิจกรรมที่ 1 การกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังส ี

95.7908            18.82  51.4418                53.70         58.9331               114.56  

กิจกรรมที่ 2 สนบัสนนุการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณ ู

99.1486            19.48  77.6908                78.36         43.8367                 56.42  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาน
การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรัง 

8.1545               1.60  2.9160                35.76            2.5708                 88.16  

กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการกากกัมมันตรังส ี 1.2066               0.24  0.7002                58.03            0.5560                 79.41  
ผลผลติที ่3 กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบายดานพลงังาน
ปรมาณ ู

123.4516            24.26  90.8343                73.58        111.7284               123.00  

กิจกรรมที่ 1 เสนอกรอบนโยบายเก่ียวกับพลังงาน
ปรมาณ ู

58.9855            11.59  35.0652                59.45         56.2087               160.30  

กิจกรรมที่ 2 สรางความรวมมือระหวางประเทศดาน
พลังงานปรมาณ ู
 
 

64.4661            12.67  55.7691                86.51          55.5197                99.55  
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ผลผลิต/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามคําขอ 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณตามคํา
ขอตองบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร 

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีไ่ดรับ

จัดสรรตองบประมาณ
ตามคําขอ 

งบประมาณ
เบิกจายจริง  

(หนวย : ลานบาท) 

รอยละของ
งบประมาณที่
เบิกจายจริงตอ

งบประมาณทีไ่ดรับ 
ผลผลติที ่4 ประชาชนไดรับความรูความเขาใจดาน
พลังงานปรมาณ ู

41.1044               8.08  5.4015                13.14           5.0485                 93.46  

กิจกรรมที่ 1 เผยแพรและประชาสัมพนัธดานพลังงาน
ปรมาณ ู

19.9968               3.93  2.6141                13.07            2.3606                 90.30  

กิจกรรมที่ 2 สรางความตระหนกัดานพลงังานปรมาณ ู 21.1076               4.15  2.7875                13.21           2.6880                 96.43  
รวมงบประมาณ (ตามผลผลิตที่ 1 - 4) 508.8647          100.00  284.2965                55.87       271.7870  95.60  

ท่ีมา : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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4. ผลการประเมินประสิทธิภาพในการเสนอจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 

การพิจารณาประสิทธิภาพในการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 จะพิจารณาในประเด็นการจัดทําขอเสนอโครงการในแตละปงบประมาณ 

สามารถดําเนินการไดตามท่ีระบุไวในแผนยุทธศาสตร 

 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

ตามแผนยุทธศาสตร ตามเอกสารงบประมาณ 
จํานวนโครงการ งบประมาณ  

(ลานบาท) 
จํานวนโครงการ งบประมาณ  

(ลานบาท) 
2554 120 613.3700 20 95.5088 
2555 105 674.2500 24 76.9086 
2556 104 745.6500 21 84.7476 
2557 99 669.5000 17 149.1153 
2558  28 307.6677 17   80.0858 
2559  24 325.2476 22 106.3721 

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามตารางท่ี 10 และ

ตารางท่ี 11  ซ่ึงจากผลการดําเนินงาน มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร ควรกําหนดโครงการและผูรับผิดชอบใหชัดเจน เนื่องจากผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมาพบวา โครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ เปนโครงการท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติพิจารณาวา

มีความสําคัญและจําเปนตองดําเนินการ แตไมไดระบุในแผนยุทธศาสตร  

2. ในการจัดทําขอเสนอโครงการ ควรมีลักษณะท่ีมีการบูรณาการการดําเนินท้ังหนวยงาน

ภายในของสํานักงานปรมาณูและหนวยงานภายนอกท่ีมีการบูรณาการงานรวมกัน เพ่ือใหไดรับการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

3. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดจางท่ีปรึกษาพัฒนาแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 – 2559    

ซ่ึงกระบวนการวางแผนงานโครงการตามแนวคิด Balanced Scorcard โดยการเสนอโครงการในมิติตางๆ 4 มิติ 

ประกอบดวย มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพบริการ และมิติการพัฒนาองคกรสงผลใหจํานวน

โครงการในป พ.ศ. 2554 – 2559 มีจํานวนโครงการท่ีระบุในแผนยุทธศาสตรจํานวนมาก 

4. การดําเนินงานท่ีผานมาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ยังไมไดกําหนดกรอบและแนวทางการ

วิจัยและพัฒนาดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี ทําใหโครงการดานวิจัยและ

พัฒนายังไมชัดเจน 
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ตารางท่ี 10 สรุปโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 
 

ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1การกํากบัดูแลการใชพลังงานปรมาณูใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และตามพันธกรณี 

1. จัดทํามาตรการตามพันธกรณีของสนธิสัญญาหามทดลองนิวเคลยีร 5.0000  10.0000  10.0000  10.0000  

2. จัดทํามาตรการตามพันธกรณีของพิธีสารเพ่ิมเติมวาดวยขอตกลงการ
ดําเนินการพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร 

5.0000  10.0000  10.0000  10.0000  

3. จัดทํารางระเบียบคณะกรรมการ พ.ป.ส.วาดวยเกณฑมาตรฐานของ
เครื่องวัดเพ่ือการปองกันอันตรายจากรังส ี

5.0000  10.0000  10.0000  10.0000  

4. ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ พ.ป.ส.เรื่องกําหนดมาตรฐาน
เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส ี

3.0000 
 

 3.0000 
 

 3.0000 
 

 3.0000 
 

 

5. ปรับปรุงประกาศระเบียบคณะกรรมการพ.ป.ส.กําหนด(อนุบัญญตัิ) 
3.0000 

 
 3.0000 

 
 3.0000 

 
 3.0000 

 
 

6. เสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาระบบกํากับดูแลความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

7. พัฒนาระบบกํากับควบคุมวัสดุนิวเคลียรของประเทศไทยตามพันธกรณี
พิทักษความปลอดภัยเช้ือเพลิงนิวเคลียรเพ่ือรองรับการใชประโยชนของ
พลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟา 

5.0000 3.4500 5.0000  5.0000  5.0000  

8. การดําเนินงานภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการท่ีไดรบัการ
สนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศและองคการ
ระหวางประเทศอ่ืน 

47.0000 
 

 47000 
 

 48.0000  50.0000  

9. พัฒนาระบบกํากับควบคมุวัสดุนิวเคลยีรของประเทศไทยตามพันธกรณฯี 4.4300 2.0000 5.0000 0.9700 1.0000 0.8000 1.2000  

10.ตรวจติดตามการไดรับรังสจีากภายในรางกายในระดับประเทศ 21.0000 2.8100 133.0000 2.1000 188.0000  71.0000  

11.สรางและพัฒนาเครือขายการกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณ ู
 

5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

12.พัฒนาระบบการกํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณู(พัฒนาระบบ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร) 

1.0000 6.8400 1.5000 3.0100 1.2000 3.8000 1.500 2.4900 

13.พัฒนาระบบการอนุญาตการใชพลังงานปรมาณ ู 29.4000  12.2000  12.2000  12.2000  

14.พัฒนาระบบการตรวจวัดนิวตรอนในหองปฏิบัติการทางรังสีรักษา
จากเครื่องเรงอนุภาคพลังงานสูงท่ัวประเทศ 

4.6000 3.1800 1.4000 0.4000 1.4000  1.4000  

15. สงเสริมความรูความเขาใจ พ.ร.บ และการใชพลังงานปรมาณูใหกับ
บุคคลภายนอก 

5.0000  10.0000  10.0000  10.0000  

16. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส ี
16.1 e-learning ดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณ ู
  16.2 รับรองและข้ึนทะเบียนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังส ี

20.0000 
 
 

 20.0000 
 
 

 20.0000 
 
 

 20.0000 
 
 

 

17. เสรมิสรางความรูดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณ ู 2.0000  2.0000  2.0000  2.0000  

18. พัฒนาระบบคณุภาพหองปฏบัิติการเคมีรังส ี 10.0000  10.0000  10.0000  10.0000  

19. พัฒนาและสรางเครือขายระบบมาตรวิทยาแหงชาตสิาขารังสีกอไอออน 2.1400  5.0000  5.0000  5.0000  

20. พัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน 4.7000  6.5000  6.5000  6.5000  

21. จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุกัมมันตรังสีรักษาจากเครื่องเรงอนุภาค
พลังงานสูงท่ัวประเทศ 

25.2000  12.0000 0.1500 10.0000  5.0000  

22. พัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย 16.0000 2.7300 16.0000 8.2600 16.0000  16.0000  

23. ศูนยวิทยาการดานความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณ ู 5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

24.การทดสอบความชํานาญดานการวัดรังส ี 1.2000  1.5000  3.0000  3.0000  

25. จัดทําและปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

26. พัฒนาระบบการตรวจวัดปรมิาณรังสีจากภายในรางกายใหไดรบั
รองมาตรฐาน ISO 17025  

10.0000  10.0000 0.4000 1.0000 0.1400 10.0000  

27. พัฒนาระบบวัดรังสีกอไอออนแหงชาติ 2.5000 3.5700 1.5000 1.1100 40.0000  200.0000  
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

28. จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏบัิติงานตามระบบ PMQA 2.0000  2.0000  2.0000  2.0000  

29. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางาน 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

30. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล
ความมั่นคงและปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

25.000  25.000  25.000  25.000  

31. การศึกษาคามาตรฐานผลของรังสีท่ีมีตอเซลลของคนไทย 5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

32. การศึกษาอัตราขับถายสารรังสอีอกจากรางกายของคนไทย 2.0000  2.0000  2.0000  2.0000  

33. การตรวจวัดปรมิาณรังสีพ้ืนฐานในการไดรับสารรังสีเขาสูรางกาย
ของประชาชนไทย 

5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

34. การศึกษาผลกระทบของรังสท่ีีมีตอเซลลสิ่งมีชีวิต 5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

35. พัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการ 
35.1สงเสรมิความรูและการใชพลังงานปรมาณูทางเว็บไซต 
35.2ตอบปญหาและแกไขขอขัดของทางอิเล็กทรอนิกส 
35.3พัฒนาระบบงานโดยใช E-Office 
35.4พัฒนาระบบบริหารโดยใช E-Administration 

  4.0000      

36.สนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือสรางเครือขายการกํากับดูแลแบบมีสวน
รวมจากผูเก่ียวของ 

5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

37. การพัฒนา KM ของ ปส. 5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

38. พัฒนาความชํานาญของเจาหนาท่ีในการกํากับดูแลความปลอดภยัทางรังส ี 5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

39. เสรมิสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือการสนับสนุนการกํากับดูแลเพ่ือ
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

0.4000  0.4000  0.4000  0.4000  

40. แลกเปลี่ยนเรียนรูกูรูนิวเคลียร -  -  -  -  

41. พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 46.0000 1.5000 68.0000  56.5000  40.0000  

42. จัดทําทะเบียนเครื่องวัดรังส ี   1.0000  1.0000    
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

43. จัดทําระบบการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีนิวตรอน 50.0000        

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการประชาสัมพันธและการสรางความตระหนักเชิงรกุดานพลังงานปรมาณู 

1. จัดประกวดตราสัญลักษณ 5 ทศวรรษปส. 1.0000  -  -  -  

2. สรางสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 5.0000  3.0000  3.0000  3.0000  

3. พัฒนาอาคารสถานท่ี ปส. 50.0000  100.0000  100.0000  -  

4. พัฒนาระบบสื่อสารเทคโนโลยสีารสนเทศและประชาสัมพันธ ปส. 15.0000  15.0000  15.0000  15.0000  

5. สานสัมพันธเครือขายนิวเคลียร 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

6. พัฒนาแหลงการเรียนรูเพ่ือสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

5.0000  5.0000  5.0000  5.0000  

7. สื่อมวลชนสัมพันธ 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

8. จัดทําแผนประชาสัมพันธในระยะยาว 2.0000        

9. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

2.9000  3.0000  3.0000  3.0000  

10. รณรงคอยูปลอดภัยกับรังส ี 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

11. พัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร 

10.0000 17.5500 10.0000 10.3800 10.0000 12.9800 10.0000 9.1400 

12.กิจกรรม 50 ป ปส. 50.0000  -  -  -  

13.สงเสริมและเผยแพรความรูเก่ียวกับนิวเคลียร 15.0000 13.1500 15.0000 12.1800 15.0000 12.2000 15.0000 10.9800 

14.เผยแพรความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและการดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

1.5000  1.5000  1.5000  1.5000  

15. เครือขายปรมาณูชุมชน 1.5000  -  -  -  

16. ศูนยความรูดานนิวเคลียรหมูบาน 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

17. ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการเผยแพร
ประชาสมัพันธปรมาณ ู

1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

18. พัฒนาระบบการจัดการประชาสัมพันธ 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

19. สํารวจความคิดเห็นและทัศนคต ิ 1.0000  -  -  -  

20. พัฒนา Website สวนกลาง 0.1000  -  0.1000  -  

21. พัฒนา Website สวนภูมิภาครวมกับจังหวัด 0.1000  -  0.1000  -  

22.ปรับปรุงและเผยแพรขอมลูสําหรับชุมชน 0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  

23.ปรับปรุงและเผยแพรขอมลูสําหรับนักเรยีนนักศึกษา 0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  

24.ปรับปรุงและเผยแพรขอมลูสําหรับประชาชนท่ัวไป 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

25. พัฒนาชองทางประชาสัมพันธ 0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  

26. สรางหลักสตูรความรูดานโรงไฟฟานิวเคลยีรระดับมัธยมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2000 1.0300 0.9500 1.4500 0.4500  1.0000  

27. สานสมัพันธคนรักนิวเคลียร 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

28. เพ่ิมสมรรถนะบุคคลดานการสื่อสารขอมูลดานปรมาณ ู 2.0000  2.0000  2.0000  2.0000  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3การสงเสริมการใชเครือขายการบริหารแบบมีสวนรวม 

1. เสริมสรางคณุธรรมและจรยิธรรมและปองกันการทุจรติ  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

2. พัฒนาระบบบริหาร  1.5000  -  -  1.5000  

3. พัฒนาประสิทธิภาพงานดานอํานวยการ 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

4. พัฒนาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะท่ี 2 2.0000  -  -  -  

5. แปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 3.0000 4.0000 1.0000      

7. พัฒนาระบบการดําเนินงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการพ.ป.ส. 1.0000  -  -  -  
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

8.สัมมนาระดมสมองเพ่ือปรบัปรุงคณะอนุกรรมการ 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

9.สํารวจความคิดเห็นในการปรับปรุงคณะอนุกรรมการ 0.5000        

10.ประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร ปส. 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

11. แตงตั้ง Strategic Cluster เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร ปส. 0.1000  -  -  -  

12.ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประจําป 1.0000 3.2000 1.0000  1.0000  1.0000  

13. ซอมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี 1.0000 2.4000 1.0000  1.0000  1.0000  

14. พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลการอนุญาตนําเขา 2.0000 - 1.5000 - - - - - 

15. พัฒนาระบบเฝาระวังภัยทางรังส ี 2.0000 - 1.5000 - 1.0000 - 1.0000 - 

16. ทดสอบความชํานาญดานการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณรังส ี 1.0000 1.6300 1.0000 1.4900 1.0000  1.0000  

17. พัฒนาระบบควบคมุภายในและบรหิารความเสี่ยง  1.0000        

18. แปลงแผนการจัดการความรูสูการปฏิบัต ิ 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

19. ศึกษาและติดตามการจดัการผลกระทบทางลบ 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

20. บริหารการเงินการคลังเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว โปรงใส 1.0000    1.0000    

22. เสรมิสรางการมสีวนรวมของเครือขาย 0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  

23. ประกวดเครือขายการมสีวนรวมดีเดน 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

24. หองสมุดเคลื่อนท่ี 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

25. พัฒนา Website ใหความรูเรื่องพลังงานปรมาณสูําหรับประชาชน 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

26. ทบทวนแผนยุทธศาสตรสาํนักงานปรมาณเูพ่ือสันติ (บรหิารจดัการ
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติ) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.8000 0.5000 0.3000 

27. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานระหวาง ปส.กับ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

28 .เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบความปลอดภัยดานพลังงาน
ปรมาณ ู

1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

29.จัดแสดงนิทรรศการปรมาณูเพ่ือสันติประจําป 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

30.ศูนยบริการซอมแซมแบบเบ็ดเสร็จดานพลังงานปรมาณ ู 1.0000  0.5000  0.5000  0.5000  

31.พัฒนาและปรับปรุงขอมลูดานพลังงานปรมาณูทางอิเล็กทรอนิกส 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

32.ประกวดเครือขายการบรหิารงานดานพลังงานปรมาณูดเีดน 0.1000  0.1000  0.1000  0.10000  

33.การประกวดสถานประกอบการดานพลังงานปรมาณูดีเดน 0.1000  0.10000  0.10000  0.10000  

32.วิเคราะหโครงการการใชพลังงานปรมาณูดานการเกษตร 0.1000  0.10000  0.10000  0.10000  

33.วิเคราะหโครงการการใชพลังงานปรมาณูดานการแพทย 0.1000  0.10000  0.10000  0.10000  

34. วิเคราะหโครงการการใชพลังงานปรมาณดูานอุตสาหกรรม 0.1000  0.10000  0.10000  0.10000  

35. เผยแพรความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของ ปส. 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  

36. พัฒนากฎหมายดานพลังงานปรมาณ ู 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  

37. พัฒนาโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของ 
ปส. ตามกฎหมาย 

0.1000  0.10000  0.10000  0.10000  

38. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
ของแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  

39. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร 0.1000  0.10000  0.10000  0.10000  

40. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเขาสูมาตรฐานเปนมืออาชีพ 0.1000  0.10000  0.10000  0.10000  

41. พัฒนาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  

42. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรตามการเปลีย่นแปลงภาครัฐ 0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  

43. พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลแบบมีสวนรวม 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  

44. พัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบปรับเปลีย่นตามแผนกลยุทธ 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

45. ปรับปรุงแผนแมบทดาน IT ของ ปส. 1.0000        

46. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  

47.ฝกอบรมและสัมมนาบุคลากรดาน IT ระดับบรหิาร 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  

48.ฝกอบรมบุคลากรดาน IT ระดบัปฏิบัติการ 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  

49.พัฒนาการแบงมอบภารกิจและการมอบหมายงานในสํานัก 0.1000        

50.วิจัยรูปแบบโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000  

51. พัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน-การคลัง 0.5000  0.5000      

52.พัฒนาและเสรมิสรางสภาวะแวดลอมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 0.5000  0.5000  0.5000  0.5000  

โครงการท่ีไมไดอยูในแผนยุทธศาสตร         

1. พัฒนาประสิทธิภาพงานดานอํานวยการ (พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานอํานวยการ) 

 5.5000    0.7800  0.4000 

2. การจดัประชุมวิชาการระดับภมูิภาคดานพลังงานปรมาณูในทางสันติ
ระหวางประเทศ 

 3.0000       

3. จัดตั้งศูนยฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและรังส ี  9.2800  3.9300  1.0000  7.9000 

4. พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลการอนุญาตนําเขา /สงออกกับ National 
Single Window และกรมศุลกากร 

 8.1700  9.8700  0.5000  0.7200 

5. ศึกษาและจัดการกํากับวัสดุกัมมันตรังสีประเภท NORM    0.8000  0.4000   

6. ประเมินผลกระทบจากการปลอยกากกัมมันตรังสีไอโอดีน -131 ท่ี
ใชงานทางการแพทยตอสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี 

   0.6600     

7. จัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรความปลอดภัยนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ 
(2555 - 2561) 

   3.4000  1.4200  4.1300 

8. ศูนยปรมาณูเพ่ือสันตปิระจาํภมูิภาค (ศูนยกํากับดูแลพลังงานปรมาณู
ภูมิภาค) 

   4.9000  5.3300  5.6400 
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

9. มาตรวิทยารังสีแหงชาติ (อาคารปฏิบัติการดานนิวเคลยีรและรังส)ี    5.9700    67.2000 

10. พัฒนาการวัดปรมิาณรังสดีูดกลืนเพ่ือควบคุมคณุภาพทางรังสีรกัษา    0.4100     

11. พัฒนาระบบสเปคโตรสโคปสาํหรับวัดรังสีเอ็กซโดยใชผลึก
แคดเมียมเทลลไูรด 

   0.2000  0.2900   

12. เตรยีมความพรอมความเปนไปไดเพ่ือเปนภาคสีนธิสญัญาและ
อนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับนิวเคลียร 

   3.0000     

13. ฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานดานรังสี/นิวเคลียร    1.3100     

14. จดัประชุมวิชาการเชิงปฏิบัตกิาร Regional workshop on safety 
culture Leadership and Management system 

     0.400   

15. ศูนยนิติวิทยาศาสตรทางนิวเคลียร (ตรวจพิสูจนเอกลักษณทาง
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ) 

     8.7800  1.2800 

16. ศูนยวิจัยดานรังสีในสิ่งแวดลอมแหงอาเซียน (ศึกษาผลกระทบและ
การปองกันอันตรายจากนิวเคลยีรและรังสีในภูมภิาคอาเซยีน) 

     18.1400  7.7000 

17. พัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชงานพลังงาน
ปรมาณูทางการแพทย 

     5.4900   

18. สงเสริมและการจัดการองคความรู      1.0000   

19. พัฒนาระบบ ISO ดานการจดัการและการพิจารณาใบอนุญาตกับ
งามกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังส ี

     0.7500   

20. ตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยจากรังสีกระเจิงของ
เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย Portable ในโรงพยาบาล 

     0.2000   

21. ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในสาํนักงาน      8.5000   

22. มาตรวัดชีววิทยาทางรังสีและประเมินคาปรมิาณรังสีภายในรางกาย        10.7000 

23. พัฒนาเครือขายเฝาระวังภัยทางรังสี        12.3900 

24. พัฒนาระบบการจัดการกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียรท่ีใช
แลวในประเทศ 

       3.5100 
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2554 2555 2556 2557 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร แผน จัดสรร แผน จัดสรร 

25. เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดแูลความปลอดภยัของเครื่องทาง
การแพทย 

       1.4000 

26. การจัดตั้งเครือขายความรวมมือของหนวยงานดานกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) 

       3.2000 

หมายเหตุ * โครงการท่ีระบุในแผนยุทธศาสตร 
 ** โครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ 
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ตารางท่ี 11 สรุปโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
 

ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2558 2559 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลกัดันนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศ 

1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศไปสูการ
ปฏิบัต ิ

1.7983  0.5048 1.8000 0.2144 

2. โครงการสนับสนุนผลักดันยุทธศาสตรและกฎหมายตามมติของคณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพ่ือ
สันติดานการกํากับดูแลพลังงานปรมาณ ู

0.5264  - 0.5700 - 

3. โครงการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร ปส. 1.0000  0.2000 1.5000 - 

4. โครงการการศึกษาวิจยัมลูคาทางเศรษฐกิจจากการใชวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังส ี 1.0654  - 2.0000 - 

5. โครงการแผนพัฒนากฎหมายการยกรางพระราชบัญญัตเิพ่ืออนุวัติการตามสนธิสัญญาและอนุสญัญา
ทางนิวเคลียร 

3.0000  - 3.0000 - 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

1. โครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังส ี 125.5166  8.7360 177.1915 41.5370 

2. โครงการพัฒนาเครือขายเฝาระวังภัยทางรังส ี 10.1280  3.0800 17.6000 1.7680 

3. โครงการเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี 7.4208 7.4200 - 9.8702 

4. โครงการศูนยปรมาณูเพ่ือสันตปิระจําภูมิภาค 4.1796  2.8400 4.2700 6.8140 

5. โครงการพัฒนาระบบวัดปรมิาณรังสมีาตรฐานปฐมภมูิของประเทศ 1.5000  - 1.5000 - 

6. โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังส ี 4.4223  1.7200 10.6648 2.3042 

7. โครงการศึกษาผลกระทบและการปองกันอันตรายจากนิวเคลยีรและรังสีในภูมภิาคอาเซยีน 11.9013  - 1.5000 18.9173 

8. โครงการศึกษาวิจัยนํ้าท้ิงท่ีปนเปอนสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 10.7216 - - - 

9. โครงการพัฒนาการกํากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใชงาน 8.1813  7.6800 0.5000 0.3604 

10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลความปลอดภยัการใชรังสีทางการแพทย 4.3075  - 3.1030 0.9818 
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2558 2559 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร 

11. โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลการจดัการกากกัมมันตรังสีของประเทศไทย 2.5467  2.4070 3.0000 0.6849 

12. โครงการประเมินคาปริมาณรงัสีจากเรดอนและนิวไคลดกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในแหลงพ้ืนท่ีท่ีมี
คาภูมิหลังกัมมันตรังสสีูง ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

3.0033 -  - 

13. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสทีางชีววิทยาของประเทศ 0.8961  0.8900 1.0483 - 

14. โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลความปลอดภยัทางนิวเคลียร 3.0673 0.3000  1.1933 

15. โครงการตรวจติดตาม และประเมินความปลอดภัยสถานปฏบัิตกิารทางรังสีเพ่ือการพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

3.7048  - 3.5000 - 

16. โครงการจดัตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรความปลอดภัยนิวเคลียรและรังสีแหงชาต ิ 7.7347  3.6560 10.0000 1.6575 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเสรมิสรางความรวมมือระหวางประเทศ และการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

1. โครงการเสริมสรางเครือขายเชิงวิชาการภายใตกรอบความรวมมอืของ IAEA 4.7427  - 6.0000 - 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางการบริหารจัดการและการบรกิารท่ีดีขององคกร 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศขององคกร เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

33.7810  - 25.5000 - 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานอํานวยการ 2.1400  - 3.0000 - 

3. โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย สํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติ (cctv) 3.9997 - - - 

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสื่อสารภายใน (เสียงตามสาย) 2.2000  - 3.0000 - 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการประชาสัมพันธและการสรางความตระหนักเชิงรกุดานพลังงานปรมาณู 

1. โครงการรณรงคเสรมิสรางความตระหนักดานความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณ ู 22.0748  9.1450 25.0000 2.4053 

2. โครงการสงเสรมิเผยแพรเก่ียวกับนิวเคลียร 22.1000  8.9500 20.0000 2.2941 

โครงการท่ีไมอยูในแผนยุทธศาสตร 

1. พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลการอนุญาตนําเขา /สงออกกับ National Single Window และกรม
ศุลกากร 

- - - 2.2134 
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ยุทธศาสตร/โครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. / งบประมาณ (ลานบาท) 

2558 2559 

แผน* จัดสรร** แผน จัดสรร 

2. โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยการขนสงวัสดุกัมมันตรังสสีําหรับวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเปนอันตรายมาก
ถึงเปนอันตรายสูงสุด 

- - - 0.3358 

3. โครงการความรวมมือกับ EU เพ่ือการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

- - - 0.1058 

4. คลินิกใบอนุญาต - - - 0.6928 

5. ประกันคณุภาพการฉายรังสีในโรงงานฉายรังส ี - - - 0.6161 

6. พิทักษและรักษาความมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรภายใตสนธิสญัญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลยีร - - - 0.6717 

8. สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางประเทศดานการกํากับดูแลความปลอดภยัจาก
พลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) 

- 3.2000 - 4.6994 

9. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดานการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี - 17.9570 - - 

หมายเหตุ * โครงการท่ีระบุในแผนยุทธศาสตร 
 ** โครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ 
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บทที่ 4  
การวิเคราะหผลการสํารวจทัศนคติและประเมินผลการดําเนินงานภายใตกรอบอํานาจหนาที่

ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

 การสํารวจทัศนคติของบุคลากรภายในองคกรไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ท่ีมี
ตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร และกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกรท่ีตอบสนองตอ
เปาหมายยุทธศาสตร รวมท้ังทัศนคติตอผลการดําเนินงานในมิติตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 โดยใชแบบสอบถาม แบงคําถามเปน 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ขอมูลเพ่ือประเมินกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
  ตอนท่ี 3 ขอมูลเพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกร 
  ตอนท่ี 4 ขอมูลเพ่ือประเมินทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร 
  ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
 
4.1 กรอบแนวคิดในการสํารวจทัศนคติของบุคลากรภายใน ปส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 - 2557 
แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2558 - 2561 

 
(วิสัยทัศนและยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 

ขององคกรมีความทาทายและสอดคลองกับพันธกจิ 
สถานการณภายนอกและขีดความสามารถขององคกร 

ในชวงเวลานั้น) 

ผลการดําเนินงาน 
ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร 

ปจจัยภายใน 
 (1) มิติองคกร 
 (2) มิติกฎหมาย 
 (3) มิติยุทธศาสตร/นโยบาย 
 (4) มิติงบประมาณ 
 (5) มิติบุคลากร 
 (6) มิติภาพลักษณ/ การประชาสัมพันธ/ 
      การใหความรูแกประชาชน 
ปจจัยภายนอก 
 (7) มิติแนวโนมดานเศรษฐศาสตร (Economics) 
 (8) มิติแนวโนมดานเทคโนโลยี (Technology) 
 (9) มิติแนวโนมดานสังคม (Social) 
 (10) มิติแนวโนมดานส่ิงแวดลอม (Environment) 

กร
ะบ

วน
กา

ร 

กระบวนการจัดทําแผน 
(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 
(2)  กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
(3) ทรัพยากรในการบริหารจัดทําแผน 

กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของ
องคกร 
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4.2 วิธีการและเกณฑการแปลผล 
 4.2.1 วิธีการแปลผล 
  การสํารวจในครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางเปนบุคลากรในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จํานวน 314 คน 
และไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 200 ชุด คิดเปนรอยละ 63.7 ของจํานวนแบบสอบถามท่ีไดแจก  
  จากการนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดย
มีวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 
  1) วิเคราะหสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชแจกแจงความถ่ีและคารอยละ  
  2) วิเคราะหทัศนคติของบุคลากรภายในองคกรท่ีมีตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร

ในภาพรวม และรายปจจัยโดยใชแจกแจงความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ย (X̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.) 
  3) วิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติตอ
กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร กับทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรจําแนกตาม
ชวงวัย (Generation) ดังนี้ 

(1) ชวงอายุ 20 - 40 ป อยูใน Generation Y 
(2) ชวงอายุ 41 - 50 ป อยูใน Generation X  
(3) ชวงอายุ 51 - 60 ป อยูใน Generation Baby Boom 

 โดยใชคาเฉลี่ย (X ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

4) วิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติตอ
กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรจําแนกตาม
ระยะเวลาการทํางานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดังนี้ 

 (1) 3 - 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2558) 
 (2) 6 - 10 ป (พ.ศ. 2551 - 2555) 
 (3) 11 - 20 ป (พ.ศ. 2541 - 2550) 
 (4) 21 - 30 ป (พ.ศ. 2531 - 2540) 
 (5) มากกวา 30 ป (กอน พ.ศ. 2531) 
 ท้ังนี้ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันตินอยกวา 3 ป 

จะไมนํามาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 โดยใชคาเฉลี่ย (X ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

  5) วิ เคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร กับทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 – 2559 ซ่ึงใชขอ
คําถามในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอท่ี 1 (วิสัยทัศนและยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ขององคกร
มีความทาทายและสอดคลองกับพันธกิจ สถานการณภายนอกและขีดความสามารถขององคกรในชวงเวลานั้น) 
เปนตัวแทนทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 โดยใชการวิเคราะหการถดถอย 
(Regression Analysis) เพ่ือหาวาทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร กระบวนการดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร มีอิทธพิลตอทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 – 2559 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับท่ียอมรับไดหรือไม และมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด และมีรูปแบบอยางไร โดยใชการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of correlation) 
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  6) วิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559  
กับทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร วามีความสัมพันธมากนอยเพียงใด และมีรูปแบบ
อยางไร โดยใชวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of correlation) 
  7) สรุปขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 4.2.2 เกณฑการแปลผล  
  1. คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดับการประเมินอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดับการประเมินอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดับการประเมินอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดับการประเมินอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดับการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
  2. ระดับความสัมพันธ (r) 
   0.00 - 0.30  หมายถึง   มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

0.31 - 0.50  หมายถึง   มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
  0.51 - 0.70  หมายถึง   มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
  0.71 – 0.90  หมายถึง   มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
  0.91 - 1.00    หมายถึง   มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 
 

4.3 ผลวิเคราะหจากแบบสอบถาม 
 4.3.1 การวิเคราะหสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามตามตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 
เพศ   

 ชาย 73 36.5 
 หญิง 111 55.5 
 ไมระบ ุ 16 8.0 
 รวม 200 100.0 
อายุ   

 20 – 30 ป 32 16.0 
 31 – 40 ป 59 29.5 
 41 – 50 ป 68 34.0 
 51 – 60 ป    35 17.5 
 ไมระบ ุ 6 3.0 
 รวม 200 100.0 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 
ระดับการศึกษา    

 ต่ํากวาปริญญาตร ี 50 25.0 
 ปริญญาตร ี 93 46.5 
 ปริญญาโท 43 21.5 
 ปริญญาเอก 10 5.0 
 ไมระบ ุ 4 2.0 
 รวม 200 100.0 
 
ระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม   

 ขาราชการ 117 58.5 
  อํานวยการระดับสูง 2 1.0 
  อํานวยการระดับตน 0 0 
  เชี่ยวชาญ 1 0.5 
  ชํานาญการพิเศษ 23 11.5 
  ชํานาญการ 27 13.5 
  ปฏิบัติการ 35 17.5 
  อาวุโส 0 0 
  ชํานาญงาน 21 10.5 
  ปฏิบัติงาน 8 4.0 
 พนักงานราชการ 62 31.5 
  งานบริการ 17 8.5 
  งานเทคนิค 3 1.5 
  งานบริหารท่ัวไป 36 18.0 
  งานวิชาชีพเฉพาะ 6 3.0 
  งานเชี่ยวชาญเฉพาะ 0 0 
 ลูกจางประจํา 18 9.0 
  งานบริการพ้ืนฐาน 1 0.5 
  งานเทคนิคพิเศษ 0 0 
  งานสนับสนุน 12 6.0 
  งานชาง 5 2.5 
 ไมระบ ุ 3 1.5 
 รวม 200 100.0 
 
ดานท่ีไดรับบริการ หรือมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

 การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรของปส.  
เชน การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด 

58 29.0 

 การจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป  และจั ด ทํ า
งบประมาณของกิจกรรม/โครงการ/งานประจํา 
 

68 34.0 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 
 การเขารวมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
เชน การประชุมทบทวนแผนจัดทําแผนงาน/โครงการ 

64 32.0 

 การติดตามและประเมินผล เชน ตัวชี้วัด โครงการ 69 34.5 
 การรวมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

27 13.5 

 การเขารวมชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 40 20.0 
 การใหขอมูลพ้ืนฐานตางๆ เพ่ือจัดทํารายงาน 81 40.5 
 ไมมีสวนเก่ียวของ 51 25.5 
ระยะเวลาการทํางานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ   

 นอยกวา 3 ป   29 14.5 
 3 - 5 ป   34 17.0 
 5 - 10 ป 24 12.0 
 11 - 20 ป 66 33.0 
 21 - 30 ป 29 14.5 
 มากกวา 30 ป 10 5.0 
 ไมระบ ุ 8 4.0 
 รวม 200 100.0 
   

จากตารางท่ี 4.1 กลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังหมด 200 คน สามารถวิเคราะหสภาพท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถามไดดังนี้ 
  เพศ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง มีจํานวน 111 คน    
คิดเปนรอยละ 55.5 เพศชายมีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 36.5 และไมระบุ มีจํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 8.0 
  อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุ 41-50 ป มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
34.0 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31 - 40 ป มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาคือ ชวงอายุ 
51 - 60 ป มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และนอยท่ีสุดคือ ชวงอายุ  20 - 30 ป มีจํานวน 32 คน 
คิดเปนรอยละ 16.0 ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกับชวงอายุ 51 - 60 ป และไมระบุ มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
3.0 
  ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 93 คน
คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25 ระดับ
ปริญญาโทมีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.5  ตามลําดับ และนอยท่ีสุดคือ ระดับปริญญาเอก มีจํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 5.0และไมระบ ุมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0 
  ระดับตําแหนง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานราชประเภทงานบริหารท่ัวไป       
มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18 ซ่ึงใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการระดับปฏิบัติการ มีจํานวน 
35 คน คิดเปนรอยละ 17.5 รองลงมาคือ ขาราชการระดับชํานาญการ มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
13.5 ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ขาราชการระดับชํานาญงาน 
มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.5 พนักงานราชการประเภทงานบริการ มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
8.5 ลูกจางประจําประเภทงานสนับสนุน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ขาราชการระดับปฏิบัติงาน     
มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.0 พนักงานราชการประเภทงานวิชาชีพเฉพาะมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอย
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ละ3.0 ลูกจางประจําประเภทงานชาง มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5 พนักงานราชการประเภทงาน
เทคนิค มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ขาราชการระดับอํานวยการระดับสูง มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 1.0 ตามลําดับและนอยท่ีสุดคือ ขาราชการระดับเชี่ยวชาญ และลูกจางประจําประเภทงานบริการพ้ืนฐาน 
มีจํานวนละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ซ่ึงขาราชการระดับอํานวยการระดับตน ระดับอาวุโส พนักงานราชการ
ประเภทงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ลูกจางประจําประเภทงานเทคนิคพิเศษ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม และไมระบุมี
จํานวน     3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูปฏิบัติงาน 
 
  ดานท่ีไดรับบริการ หรือมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมนโยบายและ
ยุทธศาสตรโดยผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอจึงมีการนับซํ้า พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญไดรับบริการหรือมีสวนเก่ียวของกับการใหขอมูลพ้ืนฐานตางๆ เพ่ือจัดทํารายงานมีจํานวน 81 คน   
คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมาคือ การติดตามและประเมินผล เชน ตัวชี้วัด โครงการ มีจํานวน 69 คน        
คิดเปนรอยละ 34.5 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดทํางบประมาณของกิจกรรม/โครงการ/
งานประจํา มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.0 การเขารวมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร เชน การ
ประชุมทบทวนแผนจัดทําแผนงาน/โครงการ มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.0 การจัดทํานโยบายและ
แผนยุทธศาสตรของ ปส. เชน การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29.0
ไมมีสวนเก่ียวของ มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.5 การเขารวมชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.0 และนอยท่ีสุดคือการรวมการจัดทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศมีจํานวน  27 คน คิดเปนรอยละ 13.5 
  ระยะเวลาการทํางานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระยะเวลาการทํางาน 11 - 20 ป มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 33.0รองลงมาคือ มีระยะเวลาการทํางาน 
3 - 5 ป มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.0 มีระยะเวลาการทํางาน 21 - 30 ป และนอยกวา 3 ป มี
จํานวนเทากันคือ 29 คน คิดเปนรอยละ 14.5 มีระยะเวลาการทํางาน 5 - 10 ป มีจํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 12.0 และนอยท่ีสุดคือ มีระยะเวลาการทํางานมากกวา 30 ป มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0 
แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาการทํางานนานพอเห็นความเปลี่ยนแปลงกอนและหลังการใชแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 - 2559 
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 4.3.2 การวิเคราะหทัศนคติของบุคลากรองคกรท่ีมีตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร 
   
  (1) ผลการวิเคราะหทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรใน
ภาพรวมและรายประเด็น  
ตารางท่ี 4.2 รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการประเมินทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอ
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรในภาพรวมและรายประเด็น  

ประเด็น คะแนนการประเมิน(รอยละ) X ̅ S.D. ระดับ 
การ

ประเมิน 
5 4 3 2 1 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร      3.45 0.80 มาก 
1. มีการกําหนดข้ันตอนเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการ
จัดทํายุทธศาสตรอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

9.3 46.1 35.2 6.7 2.6 3.53 0.85 มาก 

2. มีการรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใชในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

9.8 42.5 32.1 12.4 3.1 3.44 0.94 มาก 

3. มีการนํานโยบายท่ีเก่ียวของและผลการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานมาใชใน
การกําหนดแผนยุทธศาสตร 

7.3 37.8 41.5 10.4 3.1 3.36 0.88 ปาน
กลาง 

4. มีการประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร ติดตามประเมินผล 
เพ่ือแลกเปลีย่นขอมูลปอนกลับ (Feedback) อยางตอเน่ือง 
 

11.4 42.5 33.2 8.8 4.1 3.48 0.95 มาก 

กระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ      3.43 0.81 มาก 
5. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

10.4 45.6 34.2 7.3 2.6 3.54 0.87 มาก 

6. มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือใชในการ
ติดตามผลสําเร็จของแผนปฏิบัตริาชการ 

10.9 47.7 30.6 8.8 2.1 3.56 0.88 มาก 

7. มีแผนบริหารความเสี่ยง มาใชประเมินในการวางแผน 
และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ 
เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และกฎระเบียบ 

6.2 37.3 39.9 11.9 4.7 3.28 0.92 ปาน
กลาง 

8. มีการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

8.3 37.8 35.8 14.5 3.6 3.33 0.95 ปาน
กลาง 

ทรัพยากรในการบริหารจัดทําแผน      3.31 0.74 ปาน
กลาง 

9. มีการมอบหมายบุคลากรประจาํกลุมงานในการ
ดําเนินการในการประสานงานและจัดทําแผน 

1.6 6.7 38.3 46.1 7.3 3.51 0.79 มาก 

10. มีการจดัเก็บขอมลู/ฐานขอมลูผลการดําเนินการเพ่ือใช
ในการวางแผน 

6.7 40.9 37.8 11.9 2.6 3.37 0.88 ปาน
กลาง 

11. มีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจดัทํา
แผนท่ีเพียงพอ 

2.6 35.4 43.2 16.7 2.1 3.20 0.82 ปาน
กลาง 

12. มีงบประมาณเพียงพอในการรองรับการจดัแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

4.1 32.6 44.6 14.0 4.7 3.27 1.56 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 3.40 0.74 ปาน
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ประเด็น คะแนนการประเมิน(รอยละ) X ̅ S.D. ระดับ 

การ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

กลาง 

 
  จากตารางท่ี 4.2 พบวา บุคลากรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความคิดเห็นวา 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.40, S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณา
รายประเด็น สามารถสรุปได ดังนี้ 

  1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.45, S.D. = 0.80) 
โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ มีการกําหนดข้ันตอนเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการจัดทํา

ยุทธศาสตรอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร (X ̅ = 3.53, S.D. = 0.85) รองลงมาคือมีการประชุมเพ่ือ
ทบทวนยุทธศาสตร ติดตามประเมินผล เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลปอนกลับ (Feedback) อยางตอเนื่อง             

(X ̅ = 3.48,S.D. = 0.95) มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับมีการรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

เพ่ือใชในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร (X ̅ = 3.44,S.D. = 0.94) ซ่ึงมีระดับ
การประเมินอยูในระดับมาก โดยมีการนํานโยบายท่ีเก่ียวของและผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกของหนวยงานมาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตร (X ̅ = 3.36, S.D. = 0.88) มีระดับการประเมินใน
ระดับปานกลาง และเปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับนอยท่ีสุด  

  2) กระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.43, S.D. 
=0.81) โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพ่ือใชในการ

ติดตามผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ (X ̅ = 3.56, S.D. = 0.88) รองลงมาคือมีการจัดทําแผนงาน/

โครงการท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน (X̅ = 3.54, S.D. = 0.87) ซ่ึงคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน และ
ประเด็นท่ีมีระดับการประเมินอยูในระดับปานกลาง คือ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ (X ̅ = 3.33, S.D. = 0.95) และมีแผนบริหารความเสี่ยง 
มาใชประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสราง

พ้ืนฐาน และกฎระเบียบ (X ̅ = 3.28, S.D. = 0.92) โดยเปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับนอยท่ีสุด 

  3) ทรัพยากรในการบริหารจัดทําแผน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.31, S.D. = 
0.74) โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด คือมีการมอบหมายบุคลากรประจํากลุมงานในการ

ดําเนินการในการประสานงานและจัดทําแผน (X ̅ = 3.51, S.D. = 0.79) ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูในระดับ

มากรองลงมาคือ มีการจัดเก็บขอมูล/ฐานขอมูลผลการดําเนินการเพ่ือใชในการวางแผน (X ̅ = 3.37, S.D. = 

0.88) มีงบประมาณเพียงพอในการรองรับการจัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (X̅ = 3.27, S.D. = 1.56)
ตามลําดับ มีระดับการประเมินในระดับปานกลาง โดยมีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนท่ี

เพียงพอ (X̅ = 3.20, S.D. = 0.82)มีระดับการประเมินในระดับปานกลางและเปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ
นอยท่ีสุด 
 
  สรุปไดวา ประเด็นท่ีควรมีการปรับปรุง คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมถึงงบประมาณในการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเพียงพอ ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
นํามาใชประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสราง
พ้ืนฐาน และกฎระเบียบ และพัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหมี
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังควรจัดเก็บขอมูล/ฐานขอมูลผลการดําเนินการนโยบายท่ีเก่ียวของและผลการ
ประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานมาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรใหมากข้ึนดวย 
 
 
  (2) ผลการวิเคราะหทัศนคติของบุคลากรองคกรท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตรในภาพรวมและรายประเด็น   
ตารางท่ี 4.3 รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการประเมินทัศนคติของบุคลากรองคกรท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรในภาพรวมและรายประเด็น โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด
  
ขอ ประเด็น คะแนนการประเมิน(รอยละ) X ̅ S.D. ระดับ 

การ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

10 จากการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 
2559 ทานคดิวา ปส. ตองมหีนวยงาน
สําหรับกํากับดูแล (Regulator) คุณภาพ 
การทํางานของหนวยงานท่ีเขาไป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ 
สถานปฏิบัติการของผูประกอบการหรือ
พ้ืนท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

13.80 43.10 31.60 8.00 3.40 3.56 0.95 มาก 

4 ทานไดปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจท่ีทาน
รับผิดชอบในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
ไดตามเกณฑตัวช้ีวัดเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรท่ีทานถูกประเมิน 

4.70 48.80 36.60 7.00 2.90 3.45 0.81 มาก 

13 ทานคิดวา หาก ปส. มีการปรับปรงุระบบ
การบริหารจัดการของหนวยงานแลว กลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จะมีความเช่ือมั่น
และมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณองคกร 

6.90 46.20 33.50 9.20 4.00 3.43 0.90 มาก 

5 บทบาท ขอบเขต หนาท่ีและความ
รับผิดชอบตามตําแหนง (Job 
description) ของทานมีความถูกตอง
เหมาะสมกับพันธกิจในชวงป พ.ศ. 2554 
- 2559 ขององคกร 

4.60 45.40 35.60 10.90 3.40 3.37 0.87 ปาน
กลาง 

1 วิสัยทัศนและยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 
2554 - 2559 ขององคกรมีความทา
ทายและสอดคลองกับพันธกิจ 
สถานการณภายนอกและขีด
ความสามารถขององคกรในชวงเวลาน้ัน 

6.30 42.00 36.80 10.90 4.00 3.36 0.91 ปาน
กลาง 

3 การดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 
2559 ของทานสามารถทํางาน
ตอบสนองตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ตามวิสยัทัศนของ ปส. ในชวงป พ.ศ. 
2554 – 2559 
 

5.30 37.40 44.40 9.90 2.90 3.32 0.84 ปาน
กลาง 

6 บุคลากรมีความกระตือรือรน มุงมัน่และ 8.60 31.60 40.20 14.90 4.60 3.25 0.97 ปาน
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ขอ ประเด็น คะแนนการประเมิน(รอยละ) X ̅ S.D. ระดับ 

การ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

ทุมเทการทํางานเพ่ือใหแผนงานและ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร (ตามความ
รับผิดชอบ) ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

กลาง 

7 กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผูบริหารในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.70 37.40 37.90 13.20 5.70 3.24 0.96 ปาน
กลาง 

11 งบประมาณของหนวยงานท่ีใชในการ
ดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
มีความเพียงพอและเหมาะสมตอภาระ
งานของทาน 

3.40 29.30 42.00 19.50 5.70 3.23 2.52 ปาน
กลาง 

14 ในทัศนคติของทาน ปส.มีภาพลักษณท่ีดี
ในการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 
2559 ตอทุกภาคสวนท่ีอยูนอกองคกร 

5.20 33.90 42.00 11.50 7.50 3.18 0.97 ปาน
กลาง 

12 ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานท่ี
ทานสังกัดในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏบัิติงาน 

2.30 32.20 42.50 17.20 5.70 3.08 0.90 ปาน
กลาง 

2 บุคลากรทุกระดับมีการรับรูและความ
เขาใจท่ีถูกตอง ตรงกันเก่ียวกับแผน
ยุทธศาสตร เชน วิสัยทัศน วัตถุประสงค 
ยุทธศาสตร กลยุทธและแผนงาน/
โครงการ 

2.90 31.00 36.80 25.30 4.00 3.03 0.92 ปาน
กลาง 

9 บุคลากรมีความมั่นใจตอบทบาทของ
ผูบริหารในการเปนผูนําองคกรไปสูทิศทาง
ท่ีถูกตองและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไว 

5.70 25.90 45.40 10.90 12.10 3.02 1.04 ปาน
กลาง 

8 การเปลีย่นผูบริหารองคกร ไมสงผลตอ
การเปลีย่นแปลงวิสยัทัศนและยุทธศาสตร 

3.40 25.90 33.90 21.30 15.50 2.80 1.09 ปาน
กลาง 

 ภาพรวม 3.24 0.74 ปาน
กลาง 

   
  จากตารางท่ี 4.3 พบวา บุคลากรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความคิดเห็นวา 

กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.24, S.D. = 0.74)           
โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ ปส. ตองมีหนวยงานสําหรับกํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํางานของหนวยงานท่ีเขาไปตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ สถานปฏิบัติการของผูประกอบการหรือ

พ้ืนท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของ (X ̅ = 3.56, S.D. = 0.95) รองลงมาคือ บุคลากร ปส. เห็นวาไดปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจท่ี
รับผิดชอบในชวงป พ.ศ. 2554 – 2559 ไดตามเกณฑตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ีถูกประเมิน              

(X ̅ = 3.45, S.D. = 0.81) และหาก ปส. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของหนวยงานแลว กลุมผูมี

สวนไดสวนเสียตางๆ จะมีความเชื่อม่ันและมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณองคกร (X ̅ = 3.43, S.D. = 0.90)
ซึ่งมีระดับการประเมินอยูในระดับมาก โดยบุคลากรทุกระดับมีการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน
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เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร เชน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธและแผนงาน/โครงการ (X ̅ = 3.03, 
S.D. = 0.92) บุคลากรมีความม่ันใจตอบทบาทของผูบริหารในการเปนผูนําองคกรไปสูทิศทางท่ีถูกตองและ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว (X ̅ = 3.02, S.D. = 1.04) และการเปลี่ยนผูบริหารองคกร ไมสงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนและยุทธศาสตร (X ̅ = 2.80, S.D. = 1.09) มีระดับการประเมินในระดับ       
ปานกลางเปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับนอยท่ีสุดตามลําดับ  
 
  สรุปไดวา บุคลากร ปส. เห็นวา ควรมีหนวยงานสําหรับกํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการ
ทํางานของหนวยงานท่ีเขาไปตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ สถานปฏิบัติการของผูประกอบการหรือ
พ้ืนท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของ และจากขอมูลขางตนบุคลากรเห็นวา ปส. มีภาพลักษณท่ีดีในการดําเนินงานในชวงป 
พ.ศ. 2554 - 2559 ตอทุกภาคสวนท่ีอยูนอกองคกรในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการของหนวยงานแลว กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จะมีความเชื่อม่ันและมีทัศนคติท่ีดีตอ
ภาพลักษณองคกร และประเด็นท่ีควรมีการใหความสําคัญมากข้ึน คือ ผูบริหารตองเปนผูนําองคกรไปสูทิศทาง
ท่ีถูกตองและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว และเม่ือมีการเปลี่ยนผูบริหารองคกรมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
 

 (3) ผลการวิเคราะหทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรในภาพรวม
และรายประเด็น 
ตารางท่ี 4.4 รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการประเมินทัศนคติของบุคลากรองคกรท่ี
มีตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรในภาพรวมและรายประเด็น  
 

ประเด็น คะแนนการประเมิน X ̅ S.D. ระดับ 
การ

ประเมิน 
5 4 3 2 1 

มิติท่ี 1 องคกร      3.49 0.95 มาก 
1. เปนองคกรกํากับดูแลปลอดภยัจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสตีามมาตรฐานสากล และตาม
พันธกรณ ี

18.0 50.0 26.2 3.5 2.3 3.78 0.86 มาก 

2. เปนศูนยกลางความรูและมีความชํานาญเก่ียวกับ
นิวเคลียรและรังสี  

15.1 48.8 28.5 4.1 3.5 3.68 0.90 มาก 

3. เปนหนวยงานหลักในการประสานงานระหวาง
ประเทศดานพลังงานนิวเคลยีรและรังสี  
(การดําเนินการตามพันธกรณรีะหวางประเทศ) 

26.9 40.9 22.2 7.6 2.3 3.82 0.99 มาก 

4. ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ และไดรับความ
ชวยเหลือจากองคกรของรัฐ เชน การไปรวมประชุม 
และฝกอบรมในตางประเทศ 

24.0 43.3 25.7 4.1 2.9 3.81 0.95 มาก 

5. การสื่อสารภายในองคกรมีมากข้ึน ทําใหมีความ
เช่ือมโยงสนับสนุนกันระหวางหนวยงาน เพ่ือบรรลุ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

6.4 35.8 45.1 8.1 4.6 3.31 0.89 ปาน
กลาง 

6. การบูรณาการกับหนวยงานภายนอกอยางเพียงพอ
เปนผลใหหนวยงานภายนอกความเขาใจในบทบาทของ 
ปส.และใหความรวมมือในการดําเนินการ 
 

7.0 40.4 40.4 7.0 5.3 3.37 0.91 ปาน
กลาง 
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ประเด็น คะแนนการประเมิน X ̅ S.D. ระดับ 

การ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

7. มีการใช IT เขามาทําฐานขอมลูเพ่ือการตดัสินใจท่ี
เพียงพอ 
 

1.8 31.1 44.9 15.0 7.2 3.05 0.91 ปาน
กลาง 

8. ระบบสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ขององคกร 
อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร และการดําเนินงานตาม
แผนงานตางๆ ในเชิงบูรณาการ การจัดลําดับ
ความสําคญัของแผนงานฯ การติดตามประเมินผล
แผนการดาํเนินงาน ระบบการบรหิารและควบคุม
งบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธภายใน
องคกร เปนตน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 37.4 43.3 11.7 5.3 3.20 0.87 ปาน
กลาง 

9. ศูนยปรมาณูเพ่ือสันตปิระจําภูมิภาคสามารถแกไขปญหา
ไดทันทวงทีในกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

2.3 25.7 45.0 13.5 13.5 2.90 1.01 ปาน
กลาง 

มิติท่ี 2 กฎหมาย      3.46 0.86 มาก 
1. มีกฎหมายรองรับการดาํเนินงานของ ปส. ชัดเจน 14.0 37.8 34.3 10.5 3.5 3.48 0.98 มาก 
2. มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทํา
หนาท่ีกํากับดูแลของ ปส. ใหเหมาะสมกับบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลีย่นแปลง 

11.0 39.9 34.1 12.7 2.3 3.45 0.93 มาก 

3. มีกฎหมายท่ีสามารถรองรับพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 

8.9 43.2 34.9 9.5 3.6 3.44 0.91 มาก 

มิติท่ี 3 ยุทธศาสตร/นโยบาย      3.47 1.33 มาก 
1. มีการผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศใหสามารถ
ประกาศใชได 

6.9 45.1 38.2 7.5 2.3 3.47 0.83 มาก 

2. แนวทางการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5.8 42.8 37.6 8.1 5.8 3.35 0.93 ปาน
กลาง 

3. มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคญัของ
แผนงาน/โครงการ ทําใหผลสมัฤทธ์ิตามเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร และสามารถวางแผนและจัดเตรียม
โครงสรางองคกรท่ีรองรับเปาหมายในระยะยาวได 

39.2 4.7 43.3 9.4 3.5 3.36 0.85 ปาน
กลาง 

มิติท่ี 4 งบประมาณ      3.08 0.80 ปาน
กลาง 

1. งบประมาณท่ีไดรับมีอยูเพียงพอและสอดคลองกับ
ภาระในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรขององคกร 

4.7 26.7 43.0 21.5 4.1 3.06 0.91 ปาน
กลาง 

2. มีประสิทธิภาพในการเบิกจายงบประมาณ (เมื่อ
พิจารณาจากการเบิกจายงบประมาณท่ีเหลือในแตละ
ปงบประมาณ 

1.8 29.4 48.2 15.3 5.3 3.07 0.85 ปาน
กลาง 

3. มีการใชงบประมาณสอดคลองกับยุทธศาสตร 2.4 31.4 45.6 16.6 4.1 3.11 0.86 ปาน
กลาง 

มิติท่ี 5 บุคลากร      3.37 0.75 ปาน
กลาง 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถเฉพาะทางดานการ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และมี

17.3 45.7 31.8 1.7 3.5 3.72 0.89 มาก 
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ประเด็น คะแนนการประเมิน X ̅ S.D. ระดับ 

การ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญสูง โดยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตร 
2. มีการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลเชิง
ยุทธศาสตรอยางเปนระบบ ทําใหการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (เชน การบริหารอัตรากําลัง การ
จัดการอาชีพ การบรหิารบุคลากรมีความสามารถ
ระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน การจัดสรร
บุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับแตละ
ตําแหนง การพัฒนาความสามารถบุคลากร เปนตน) 
สอดคลองกับความตองการขององคกรและ
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร  

3.5 35.1 42.7 15.2 3.5 3.20 0.87 ปาน
กลาง 

3. มีการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management: KM) ทําใหการถายทอดความรูท่ีเกิด
จากการทํางานจากบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานสูง
ไปสูบุคลากรในรุนถัดไป 

4.6 30.6 46.2 14.5 4.0 3.17 0.88 ปาน
กลาง 

มิติท่ี 6 การประชาสมัพันธ/ การใหความรูแกประชาชน 3.41 1.93 มาก 
1. มีตํารา/ เอกสารการอบรมความรูดานนิวเคลียรและ
รังสีท่ีเปนภาษาไทย สามารถเขาถึงไดงาย ทําให
ประชาชนมีความเขาใจและมีความรูดังกลาวมากยิ่งข้ึน 

3.5 38.2 38.7 13.9 5.8 3.20 0.93 ปาน
กลาง 

2. การเผยแพร ประชาสมัพันธ เพ่ือสรางความเช่ือมั่น
เพียงพอตอภายนอก ทําใหภาคสวนตางๆ มีความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง และเขาใจภาพลักษณขององคกร 

5.8 39.9 36.4 12.1 5.8 3.28 0.95 ปาน
กลาง 

ภาพรวมปจจัยภายใน 3.38 0.80 ปาน
กลาง 

มิติท่ี 7 แนวโนมดานเศรษฐศาสตร (Economics)       3.40 0.83 ปาน
กลาง 

1. มีกรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ีประเทศไทย
เขาเปนภาคีหรือมีพันธกรณีอยู และในอนาคต สามารถ
ทําให ปส. ทําหนาท่ีไดอยางเขมขนและสําคัญมากยิ่งข้ึน 

8.2 46.8 32.7 10.5 1.8 3.49 0.86 มาก 

2. การกํากับดูแลสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ท่ีมีการนําเทคโนโลยีดานรังสีไปใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมากข้ึน 

6.4 40.4 37.4 11.7 4.1 3.33 0.91 ปาน
กลาง 

3. การกํากับดูแลสามารถสรางความเช่ือมั่นและไมเปน
อุปสรรคในการลงทุนภายในประเทศได 

5.3 43.3 38.6 8.2 4.7 3.36 0.89 ปาน
กลาง 

มิติท่ี 8 แนวโนมดานเทคโนโลยี (Technology)      3.22 0.86 ปาน
กลาง 

1. การกํากับดูแลสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีนิวเคลียรดานตางๆ ได 

4.1 45.6 35.7 9.9 4.7 3.35 0.89 มาก 

2. มีงานวิจัย เ พ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยมากข้ึน  
 

4.7 36.3 39.8 13.5 5.8 3.20 0.94 ปาน
กลาง 

3. มีงานวิจัยท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได 

4.1 32.4 40.6 16.5 6.5 3.11 0.95 ปาน
กลาง 
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ประเด็น คะแนนการประเมิน X ̅ S.D. ระดับ 

การ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

 
มิติท่ี 9 แนวโนมดานสังคม (Social)      3.23 0.89 ปาน

กลาง 
1. มีการเผยแพรขาวสารทางนิวเคลียรและรังสีมากข้ึน 9.5 43.2 34.9 8.3 4.1 3.46 0.93 มาก 
2. สังคมไทยมีความรูความเขาใจดานนิวเคลียรมากข้ึน 5.3 38.5 36.7 11.2 8.3 3.21 1.00 ปาน

กลาง 
3. สังคมมีความเช่ือมั่นในการกํากับดูแลความปลอดภยัดาน
นิวเคลียรและรังสี ตลอดจนการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
 

4.8 27.4 10.1 45.2 12.5 3.04 1.00 ปาน
กลาง 

มิติท่ี 10 แนวโนมดานสิ่งแวดลอม (Environment) 3.70 1.71 มาก 
1.  สามารถกํา กับดู แลการปนเป อนทางรั งสี ใน
สิ่งแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมและ
ประชาชนได 

13.6 43.2 30.8 8.3 4.1 3.54 0.97 มาก 

2. สามารถเฝาระวังและเตรียมความพรอมรองรับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีท่ีอาจข้ึนจากโรงไฟฟา
นิวเคลียรในประเทศเพ่ือนบานได 

11.2 43.2 33.7 7.1 4.7 3.49 0.95 มาก 

3. สามารถเฝาระวังและแจงเตือนภัยทางรังสีจากการ
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสีในประเทศญี่ปุน ท่ี
อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในประเทศ 

11.3 46.4 26.8 10.1 5.4 3.48 1.00 มาก 

ภาพรวมปจจัยภายนอก 3.39 0.86 ปาน
กลาง 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 3.38 0.77 ปาน
กลาง 

  
จากตารางท่ี 4.4 พบวา บุคลากรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความคิดเห็นวา ผลการดําเนินงานใน

ประเด็นเชิงยุทธศาสตรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.38, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณารายประเด็น 
สามารถสรุปได ดังนี้ 

 

  ภาพรวมการดําเนินการตามมิติปจจัยภายในอยูในระดับปานกลาง  (X̅ = 3.38, S.D. =0.80) 

  มิติท่ี 1 องคกร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.49, S.D. = 0.95) โดยประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยระดับมากที่สุด คือ ปส. เปนหนวยงานหลักในการประสานงานระหวางประเทศดานพลังงาน

นิวเคลียรและรังสี (การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ) (X ̅ = 3.82, S.D. = 0.99) และไดรับการ
สนับสนุนจากตางประเทศ และไดรับความชวยเหลือจากองคกรของรัฐ เชน การไปรวมประชุม และฝกอบรมใน

ตางประเทศ(X̅ = 3.81, S.D. = 0.95) รองลงมาคือ ปส. เปนองคกรกํากับดูแลปลอดภัยจากการใชพลังงาน

นิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล และตามพันธกรณี (X̅ = 3.78, S.D. = 0.86) ปส. เปนศูนยกลางความรู

และมีความชํานาญเก่ียวกับนิวเคลียรและรังสี (X̅ = 3.68, S.D. = 0.90) ตามลําดับ ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูใน
ระดับมาก แสดงใหเห็นวา ในทัศคติของบุคลากรใน ปส. เห็นวาในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 มีผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจอยูในระดับดีมาก  
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 โดยประเด็นการใช IT เขามาทําฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีเพียงพอ (X ̅ = 3.05, S.D. = 
0.91) และศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมิภาคสามารถแกไขปญหาไดทันทวงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี (X ̅ = 2.90, S.D. = 1.01) มีระดับการประเมินในระดับปานกลาง และเปนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยระดับนอยท่ีสุดตามลําดับ แสดงใหเห็นวา จากการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ควรมี
การปรับปรุงการดําเนินงานในดานดังกลาว 

  มิติท่ี 2 กฎหมาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.46, S.D. = 0.86) โดยประเด็นท่ีมี

คาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน (X ̅ = 3.48, S.D. = 0.98)
รองลงมาคือ มีกระบวนการในการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลของ ปส. ใหเหมาะสมกับบริบท

ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง (X ̅ = 3.45, S.D. = 0.93) และมีกฎหมายท่ีสามารถรองรับพันธกรณี

ระหวางประเทศ (X ̅ = 3.44, S.D. = 0.91) ตามลําดับ ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูในระดับมาก เห็นไดวาในมิติ
กฎหมายมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน ซ่ึงในป พ.ศ. 2554 - 2559 เปนชวงท่ีมีการแกไขพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 

  มิติท่ี 3 ยุทธศาสตร/นโยบาย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.47, S.D. = 1.33)            
โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ มีการผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงาน

ปรมาณูของประเทศใหสามารถประกาศใชได (X ̅ = 3.47, S.D. = 0.83) ซึ่งมีระดับการประเมินอยู
ในระดับมาก รองลงมาคือมีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ทําใหผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และสามารถวางแผนและจัดเตรียมโครงสรางองคกรท่ีรองรับเปาหมายในระยะ

ยาวได (X ̅ = 3.36, S.D. = 0.85) และ แนวทางการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (X ̅ = 3.35, S.D. = 0.93) ตามลําดับ โดยมีระดับการประเมินในระดับ
ปานกลางแสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2554 – 2559 มีการผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพลังงานปรมาณูของประเทศเปนอยางมาก ท้ังนี้ควรมีการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ และจัดวางแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับกระทรวงท่ีสังกัดมากข้ึน 

  มิติท่ี 4 งบประมาณ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.08, S.D. = 0.80)             
โดยประเด็นงบประมาณท่ีไดรับมีอยูเพียงพอและสอดคลองกับภาระในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของ

องคกร (X ̅ = 3.06, S.D. = 0.91) และมีประสิทธิภาพในการเบิกจายงบประมาณ (เม่ือพิจารณาจากการ

เบิกจายงบประมาณท่ีเหลือในแตละปงบประมาณ) (X̅ = 3.07, S.D. = 0.85) มีระดับการประเมินอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวา ประเด็นในเรื่องงบประมาณควรมีการวางแผนจัดสรร
งบประมาณและการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 มิติท่ี 5 บุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.37, S.D. = 0.75) โดยประเด็น
ท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ บุคลากรมีความรูความสามารถเฉพาะทางดานการกํากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียรและรังสี และมีนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร (X ̅ = 3.72, 
S.D. = 0.89) ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูในระดับมาก รองลงมาคือมีการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตรอยางเปนระบบ ทําใหการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับความตองการของ

องคกรและสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (X ̅ = 3.20, S.D. = 0.87) และมีการบริหารจัดการองคความรู 
(Knowledge Management: KM) ทําใหการถายทอดความรูท่ีเกิดจากการทํางานจากบุคลากรท่ีมี

ประสบการณทํางานสูงไปสูบุคลากรในรุนถัดไป (X ̅ = 3.17, S.D. = 0.88) ตามลําดับโดยมีระดับการประเมิน
ในระดับปานกลางแสดงใหเห็นวา ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลเชิง
ยุทธศาสตร และการบริหารจัดการองคความรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  มิติ ท่ี 6 การประชาสัมพันธ/ การใหความรูแกประชาชน ในภาพรวมอยู ในระดับมาก               

(X̅ = 3.41,S.D. = 1.93) แตเม่ือพิจารณารายประเด็น พบวาการเผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความ
เชื่อม่ันเพียงพอตอภายนอก ทําใหภาคสวนตางๆ มีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเขาใจภาพลักษณของ

องคกร (X ̅ =3.28, S.D. =0.95) และมีตํารา/ เอกสารการอบรมความรูดานนิวเคลียรและรังสีท่ีเปนภาษาไทย 

สามารถเขาถึงไดงาย ทําใหประชาชนมีความเขาใจและมีความรูดังกลาวมากยิ่งข้ึน (X ̅ = 3.28, S.D. = 0.95)
ตามลําดับมีระดับการประเมินอยูในระดับปานกลางแสดงใหเห็นวา ประเด็นการประชาสัมพันธและการให
ความรูแกประชาชนใหสามารถเขาถึงงายยังเปนประเด็นท่ีควรมีการพัฒนา 

  ภาพรวมการดําเนินการตามมิติปจจัยภายนอกอยูในระดับปานกลาง  (X̅ = 3.39, S.D. = 0.86)
  มิติท่ี 7 แนวโนมดานเศรษฐศาสตร (Economics) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง        

(X ̅ = 3.40, S.D. = 0.83) โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ มีกรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ี
ประเทศไทยเขาเปนภาคีหรือมีพันธกรณีอยู และในอนาคต สามารถทําให ปส. ทําหนาท่ีไดอยางเขมขนและ

สําคัญมากยิ่งข้ึน (X ̅ = 3.49, S.D. = 0.86) ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การกํากับ

ดูแลสามารถสรางความเชื่อม่ันและไมเปนอุปสรรคในการลงทุนภายในประเทศได (X ̅ = 3.36, S.D. = 0.89) 
และการกํากับดูแลสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่ีมีการนําเทคโนโลยีดานรังสีไปใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  

มากข้ึน ตามลําดับ โดย (X ̅ = 3.33, S.D. = 0.91) มีระดับการประเมินในระดับปานกลางตามลําดับ แสดงให
เห็นวา ควรมีการพัฒนาในประเด็นการสรางความเชื่อม่ันในการกํากับดูแลเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจซ่ึง
เปนเปาหมายการพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากข้ึน 
  มิติท่ี 8 แนวโนมดานเทคโนโลยี (Technology) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง           

(X ̅ = 3.22, S.D. = 0.86) โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ การกํากับดูแลสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนิวเคลียรดานตางๆ ได (X ̅ = 3.35, S.D. = 0.89) ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูในระดับ
มาก รองลงมามีระดับการประเมินในระดับปานกลาง คือ มีงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย

มากข้ึน (X ̅ = 3.20, S.D. = 0.94) และมีงานวิจัยท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได (X ̅ = 3.11, S.D. = 0.95) เปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับนอยท่ีสุด 
แสดงใหเห็นวา ประเด็นงานวิจัยเปนประเด็นท่ีควรมีการวางแผนสงเสริมใหมีการวิจัยท่ีสนบัสนุนการกํากับดูแล
ความปลอดภัยและสอดคลองกับเปาหมายของประเทศใหมากข้ึน 

  มิติท่ี 9 แนวโนมดานสังคม (Social) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.23, S.D. = 
0.89) โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ มีการเผยแพรขาวสารทางนิวเคลียรและรังสีมากข้ึน          

(X ̅ = 3.46, S.D. =0.93) ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูในระดับมาก รองลงมามีระดับการประเมินในระดับปาน

กลาง คือ สังคมไทยมีความรูความเขาใจดานนิวเคลียรมากข้ึน (X ̅ = 3.21, S.D. = 1.00) และสังคมมีความ
เชื่อม่ันในการกํากับดูแลความปลอดภัยดานนิวเคลียรและรังสี ตลอดจนการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร             

(X ̅ = 3.04, S.D. = 1.00) เปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับนอยท่ีสุด แสดงใหเห็นวา แมวาจะมีการเผยแพร
ขาวสารทางนิวเคลียรและรังสีมากข้ึน แตสังคมไทยยังไมมีความรูความเขาใจและความเชื่อม่ันเทาท่ีควร จึงควร
มีการทบทวนแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  มิติท่ี 10 แนวโนมดานสิ่งแวดลอม (Environment) ในภาพรวมอยูในระดับมาก            

(X ̅ = 3.70, S.D. = 1.71) โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด คือ สามารถกํากับดูแลการปนเปอนทาง

รังสีในสิ่งแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมและประชาชนได (X ̅ = 3.54, S.D. = 0.97)
รองลงมาคือ สามารถเฝาระวังและเตรียมความพรอมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีท่ีอาจข้ึนจาก

โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศเพ่ือนบานได (X ̅ = 3.49, S.D. = 0.95) และสามารถเฝาระวังและแจงเตือนภัย
ทางรังสีจากการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสีในประเทศญี่ปุนท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในประเทศ
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(X ̅ = 3.48, S.D. = 1.00) ซ่ึงมีระดับการประเมินอยูในระดับมากตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผลการ
ดําเนินงานในดานการเฝาระวังภัยและกํากับดูแลการปนเปอนทางรังสีในสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2554 - 
2559 อยูในระดับดี 
  

4.3.3 ผลการวิเคราะหทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติตอกระบวนการ
ดําเนนิงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรจําแนกตามชวงวัย 
(Generation) 
ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติ
ตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรจําแนกตาม
ชวงวัย (Generation) 
  Gen Y Gen X Gen  

Baby Boom 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

ทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 3.58 
** 

0.60 3.23 
* 

0.81 3.31 0.84 

ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร 3.37 
** 

0.67 3.08 
* 

0.77 3.24 0.83 

ทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร 3.58 
** 

0.60 3.21 
* 

0.80 3.33 0.94 

 
 
  จากตารางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นวา บุคลากรใน Generation Y ซ่ึงเปนบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ บุคลากรใน 
Generation Baby Boom และนอยสุดคือ บุคลากรใน Generation X 
 

4.3.4  ผลการวิเคราะหทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติตอกระบวนการ
ดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรจําแนกตาม
ระยะเวลาการทํางานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติ
ตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร จําแนก
ตามระยะเวลาการทํางานท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  3 - 5 ป 6 - 10ป 11 - 20ป 21 - 30ป มากกวา 30 ป  

X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

ทั ศนคติ ต อกระบวนการจั ด ทํ าแผน
ยุทธศาสตร 

3.60 
** 

0.44 3.40 0.77 3.06 
* 

0.77 3.39 0.78 3.40 0.82 

ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร 

3.41 
** 

0.49 3.12 
 

0.87 3.04 
* 

0.78 3.33 0.78 3.16 0.83 

ทัศนคติตอทัศนคติตอผลการดําเนินงานใน
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร 

3.54 
** 

0.55 3.41 1.03 3.17 
* 

0.83 3.41 0.78 3.37 0.58 
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  จากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นวา บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 3 - 5 ป ซ่ึงอยูในชวง
การนําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 - 2557 และ พ.ศ. 2558 - 2561 มาปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยทัศนคติตอ
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร และทัศนคติตอผลการ
ดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 6 -10 ป      
21 - 30 ป และมากกวา 30 ป ท่ีมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 11 - 20 ป 
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
 
 4.3.5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร กับทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
  
ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหการถดถอยของทัศนคติตอกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติตอแผน
ยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย (b) 

คาความคาด
เคลื่อน 
(SE) 

คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(Beta) 
คาสถิติ T 

ทัศนคติตอกระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร .269 .098 .217 2.753** 
ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร .747 .096 .613 7.770** 
คาคงท่ี (Constant) .030 .205  .149 

R=0.798, R2=0.637, SEE= 0.554, F=144.958, Sig. of F=0.000, **P<0.01 

 
  จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวา ทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและทัศนคติ
ตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรท่ีมีอิทธิพลรอยละ 63.7 ตอทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป 
พ.ศ. 2554 - 2559 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น ถามีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
และกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรท่ีดี ก็สามารถพยากรณไดวา แผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนจะดีดวย 
ท้ังนี้สามารถมีปจจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตอแผนยุทธศาสตรไดรอยละ 36.3 และมีคาความคลาดเคลื่อนท่ีรอยละ 
55.4 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
กระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร กับทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
ความสัมพันธของตัวแปรกับทัศนคติตอแผนยุทธศาสตร 

ในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
r 

p 

ทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร .710** .000 
ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร .784** .000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
  จากตารางท่ี 4.8 แสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร กับทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 
2554 - 2559 มีความสัมพันธกันสูง โดยมีทิศทางในทางเดียวกัน กลาวคือ ถาบุคลากรท่ีมีทัศนคติตอ
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร และทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรดี ก็จะมีทัศนคติตอ
แผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ดีดวย 
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 4.3.6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 
2559 กับทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร  
ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 
2559 กับทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร  

ความสัมพันธของทัศนคติตอแผนยุทธศาสตร 
ในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559กับทัศนคติตอผลการดําเนินงานใน

ประเด็นเชิงยุทธศาสตร  

X ̅ S.D. คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 

r 

(1) มิติองคกร 3.49 0.95 0.531** 
(2) มิติกฎหมาย 3.46 0.86 0.564** 
(3) มิติยุทธศาสตร/นโยบาย 3.47 1.33 0.270** 
(4) มิติงบประมาณ 3.08 0.80 0.607** 
(5) มิติบุคลากร 3.37 0.75 0.582** 
(6) มิติภาพลักษณ/ การประชาสมัพันธ/การใหความรูแกประชาชน 3.41 1.93 0.355** 
(7) มิติแนวโนมดานเศรษฐศาสตร (Economics) 3.40 0.83 0.727** 
(8) มิติแนวโนมดานเทคโนโลยี (Technology) 3.22 0.86 0.653** 
(9) มิติแนวโนมดานสังคม (Social) 3.23 0.89 0.562** 
(10) มิติแนวโนมดานสิ่งแวดลอม (Environment) 3.70 1.71 0.312** 
(11) ผลการดําเนินงานในภาพรวม 3.38 0.77 0.653** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  
  จากตารางท่ี 4.9 แสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอทัศนคติตอแผน
ยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 กับทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรในมิติ
ตางๆ ท้ัง 10 มิติมีความสัมพันธกันสูง โดยมีทิศทางในทางเดียวกัน กลาวคือ ถาบุคลากรท่ีมีทัศนคติตอแผน
ยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ท่ีดี ก็จะมีทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตรดีดวย 
ยกเวนมิติยุทธศาสตร/นโยบาย มิติภาพลักษณ/ การประชาสัมพันธ/การใหความรูแกประชาชน และมิติ
แนวโนมดานสิ่งแวดลอมท่ีถึงแมวาบุคลากรท่ีมีทัศนคติตอแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ท่ีดี 
แตอาจจะไมไดมีทัศนคติตอผลการดําเนินงานท้ัง 3 มิติดีดวย ซ่ึงอาจมีผลมาจากอิทธิพลของปจจัยอ่ืนท่ีแทรกซอน 
 
 4.3.7 สรุปขอเสนอแนะและความคิดเห็นของของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะในแตละประเด็น ดังนี้ 
  1) ขอเสนอแนะตอกระบวนการวางแผนยุทศาสตร 
 (1.1) การรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนระยะ
สั้นและระยะยาวท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 
  1.1.1 ควรเพ่ิมเติมขอมูลในการวางแผนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดวย 
 (1.2) การนํานโยบายท่ีเก่ียวของและผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของหนวยงานมาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
 1.2.1 ควรนําปจจัยภายนอกถามีโอกาส เพ่ือเพ่ิมประเด็นโอกาสในการพัฒนาองคกร 
  2) ขอเสนอแนะตอกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
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 (2.1) มีแผนบริหารความเสี่ยง มาใชประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และกฎระเบียบ 
  2.1.1 ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร 
 3) ขอเสนอแนะตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกร 
 (3.1) บุคลากรมีความม่ันใจตอบทบาทของผูบริหารในการเปนผูนําองคกรไปสูทิศทาง     
ท่ีถูกตองและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
  3.1.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการนํายุทธศาสตรไปใชในการพัฒนาองคกร
มากยิ่งข้ึน 
 4) ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในมิติบุคลากร 
  (4.1) การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรอยางเปนระบบ ทําใหการ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย 
   4.1.1 ไมมีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD plan)ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตร 
   4.1.2 ไมมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ(career path) 
  (4.2) การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ทําใหการ
ถายทอดความรูท่ีเกิดจากการทํางานจากบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานสูงไปสูบุคลากรในรุนถัดไป 
   4.2.1 ควรมีแผนการบริหารจัดการองคความรู (KM Plan)ในแตละป เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจตามยุทธศาสตรขององคกร 
  5) ขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในชวงตอไป 
  5.1.1 ควรรับขอเสนอตางๆ ทุกดานจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ปส. โดยเปด
เวทีประชาชนทุกภาค  
   5.1.2 ควรเพ่ิมขอมูลปจจัยภายนอก คือ โอกาสและภัยคุกคาม ซ่ึงจะชวยเพ่ิม
โอกาสในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตรเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากท่ีผานมาใหความสําคัญกับปจจัยภายใน (จุดแข็ง 
จุดออน) มากเกินไป ซ่ึงทําใหยุทธศาสตรขององคกรไมทาทาย (challenge) ซ่ึงดูไดจากตําแหนงยุทธศาสตร
ของ ปส. เปนแบบ “เด็กมีปญหา” (Problem child) (WO)และวัวทําเงิน (Cash cow) (ST) 
   5.1.3 ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรของ ปส. ใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศมากข้ึน 
   5.1.4 ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกในการกํากับดูแลความปลอดภัยและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาประเทศ 20 ป 
   5.1.5 ควรมีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนและสามารถนําไปใชไดจริง และแผน
ยุทธศาสตรควรนิ่งไมควรเปลี่ยนแปลงบอยครั้งตามการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ถาปรับเปลี่ยนบอยอาจทําใหการ
ทําแผนปฏิบัติไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแนวทางท่ีควรจะเปน 
   5.1.6 ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรใหผูปฏิบัติงานอานแลวเขาใจไดงาย จับตองได 
สอดคลองกับความเปนจริง 
   5.1.7 ควรมีการจัดอบรมสรางความเขาใจพันธกิจ ยุทธศาสตร เพ่ือใหบุคลากรทุก
ภาคสวนเขาใจในหนาท่ีเพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจหลักและบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน และรับฟง
ขอคิดเห็นอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวเปนประจํา และใหบุคลากรรับรู
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือจะไดประเมินความสําเร็จ และแนวทางแกไขปญหารวมกัน 
   5.1.8 ควรมีแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวานี้ 
   5.1.9 ควรมีการประชุมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรหลายครั้ง  
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   5.1.10 ยุทธศาสตร พ.ศ. 2554 - 2557 หากนํามาทบทวนหรือปรับใชเปน
ยุทธศาสตร ท่ีสามารถนําพาให ปส . เปนหนวยงานกํากับดูแลท่ีเปนท่ียอมรับท้ังในระดับสากล และ
ภายในประเทศ สรางความเชื่อม่ันในดานการคาการลงทุนท่ีตองมีการใชพลังงานนิวเคลียรบนพ้ืนฐานความ
ไววางใจของประชาชน และเปลี่ยนการตอตานไปสูการทํางานรวมกันอยางโปรงใส 
   5.1.11 ควรมีกลไกในการขับเคลื่อนองคกรใหเกิดการเสนอ/จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน/โครงการสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
   5.1.12 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรควรมีอํานาจในการพิจารณา กิจกรรม/
โครงการท่ีเสนอขอ/ดําเนินการ หากไมสอดคลองตองสามารถระงับไมใหดําเนินการโครงการได 
   5.1.13 ควรมีระบบการติดตามผลและตัวชี้วัดท่ีนาเชื่อถือ 
   5.1.14 ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการติดตามตัวชี้วัด เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ี
ตอบโจทยกับแผนยทุธศาสตร 
   5.1.15 แบบฟอรมท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการรายงานผลการ
ดําเนินงานไมควรเปลี่ยนบอย 
   5.1.16 ควรจะทําสรุปผลและวิเคราะหขอมูลและนําเสนอตอผูปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาการทํางานตอไป 
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บทท่ี 5   

สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
พ.ศ. 2554 – 2559  และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการประเมิน 
 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีพันธกิจท่ีสําคัญ คือ 1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 2) กํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณูใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 3) เปนตัวแทนประเทศในการ
ดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานปรมาณู และ 4) เผยแพรความรูและสราง
ความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานปรมาณูใหแกประชาชน (ตามแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 - 2557) โดยใหความสําคัญในดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 

ผลการดําเนินงานตามมิติประสิทธิภาพ คือ ผลการดําเนินงานท่ีทําไดจริงเม่ือเปรียบเทียบกับแผนจาก
ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 ผานการดําเนินงานตัวชี้วัด พบวา สามารถดําเนิน
กิจกรรมตามตัวชี้วัดไดอยางครบถวน ซ่ึงหากประเมินตัวชี้วัดตางๆ พบวา ปส. สามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
ไดภายใตงบประมาณท่ี ปส. ไดรับ ในสวนของการกําหนดตัวชี้วัดของ ปส. ท่ีผานมายังเปนการกําหนดตัวชี้วัด
ใน 2 มิติ คือ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ยังขาดตัวชี้วัดในเชิงเวลา เปาหมาย และสถานท่ี เพ่ือใหตัวชี้วัด
สามารถสะทอนการดําเนินงานใหมีความชัดเจน และควรมีการทบทวนคาเปาหมายใหมีความทาทายมากข้ึน 
เนื่องจากผลการดําเนินงานในหลายตัวชี้วัดท่ีสูงกวาเปาหมายตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานตามมิติประสิทธิผล พิจารณาจากผลการเบิกจายงบประมาณจริงตองบประมาณ      
ท่ีไดรับ พบวา มีผลการเบิกจายงบประมาณท่ีสูงกวารอยละ 80 ในทุกปงบประมาณ มีเพียงป พ.ศ. 2557     
ท่ีมีผลการเบิกจายเพียงรอยละ 65.48  ซ่ึงจากผลการเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
– 2559 ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณฯ ณ สิ้นปงบประมาณ รอยละ 96 ปส. ควร
เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณใหตรงตามเวลาและแผนงาน และตองมีกระบวนการปรับปรุง
กระบวนการตั้งคําของบประมาณใหเพียงพอและเปนงบประมาณท่ีผูกกับตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงจะทําให 
ปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนไดในปงบประมาณตอๆ ไป 

 
5.2 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 5.2.1 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาตัวช้ีวัดของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชในการประเมิน มีขอเสนอแนะท่ีควรนําไป
พัฒนาตัวชี้วัดตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัดระดับเปาหมาย 

การใหบริการในระดับเปาหมายยุทธศาสตร คือ จะตองเปนตัวชี้วัดท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
เปาหมายระดับชาติไดอยางแทจริงและสงผลตอการพัฒนาดานรังสีและนิวเคลียรท่ีมีความชัดเจนวา หาก
ดําเนินการตามตัวชี้วัดแลวจะสามารถสงผลดีตอใคร และอยางไรในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น ขอสังเกต
สําคัญท่ีตองพึงพิจารณาเพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดระดับเปาหมาย ไดแก 

• ตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชนี้เปนนโยบายหรือแผนงานไมมีการระบุวาการใหขอเสนอเชิง
นโยบายท่ีกําหนดไวนั้นตองเปนขอเสนอในระดับใด และดานใดบาง และมีแผนงานดานใดบางรองรับ 
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• ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการใหขอเสนอแนะท่ี ปส. ตองดําเนินการตามบทบาท
หนาท่ีดานการกํากับดูแลหรือการพัฒนาขีดความสามารถในการกํากับดูแลใหไดตามมาตรฐานสากลตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม 

• การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวยังไมมีการแสดงใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินการได
อยางไรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. ตัวช้ีวัดผลผลิต 

• การวัดผลในเชิงปริมาณนั้น มีการกําหนดคาเปาหมายท่ีมีความเหมาะสมแลวหรือไม 

• การวัดผลในเชิงคุณภาพเห็นวาตัวชี้วัดท่ีถูกนํามาใชเปนนโยบายหรือแผนงานดานใด 
มีความเก่ียวของหรือมีผลกระทบมากนอยเพียงใดกับประเด็นเชิงยุทธศาสตรดานการกํากับดูแลหรือการพัฒนา
ขีดความสามารถในการกํากับดูแลใหไดตามมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม 

 

3. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
การระบุคาเปาหมายและกําหนดคาเปาหมาย เชน การดําเนินการตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศ/การประสานงานระหวางหนวยงานตางประเทศ พิจารณาจากจํานวนเรื่องรายงานทางเทคนิคและท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณี สนธิสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง และมาตรการอ่ืนท่ี
เก่ียวของทางนิวเคลียร ซ่ึงการกําหนดกรอบตามมาตรฐานสากลถือเปนมาตรฐานข้ันต่ําท่ี ปส. ตองปฏิบัติตาม
อยูแลว ตามความรวมมือระหวางประเทศ ดวยเหตุนี้ตัวชี้วัดดังกลาวจึงอาจไมมีความทาทายตอการดําเนินงาน
และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมากนัก ดังนั้น ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมนั้น
จําเปนตองมีการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดกรอบการบริหารจัดการงานดานพัฒนาองคกรและบุคลากรเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงการเพ่ิมคาเปาหมายตัวชี้วัดใหมีความทาทายและสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 
 
 5.2.2 ขอเสนอแนะดานการใชจายงบประมาณ 
  การติดตามการใชจายงบประมาณ จะสะทอนใหเห็นถึงการใชทรัพยากรในการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชจายงบประมาณมีความคุมคา และมี
การบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ควรกําหนดนโยบายและแนวทาง 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณใหมีความชัดเจน เนื่องจากการ

ดําเนินงานท่ีผานมา มีการจัดทําโครงการไมไดระบุในแผนยุทธศาสตร แตเปนโครงการท่ีพิจารณาวามีความ

จําเปนท่ีตองดําเนินการ ซ่ึงทําใหผลการดําเนินงานยังสะทอนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไมครบถวน และ

ทุกหนวยงานควรใหความรวมมือในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการควรปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตามแผนไดอยางครบถวน ควรทบทวน

โครงการ/กิจกรรมท่ีหมดความจําเปนหรือไมสามารถดาเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว เพ่ือสามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไปดําเนินกิจกรรมท่ีมีความจําเปนและมีความพรอมมากกวา  

3. การดําเนินงานท่ีผานมาพบวากระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีการดําเนินงานท่ีคอนขางลาชา 
ซ่ึงทําใหเปนการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการควรเรงรัดการ
ดําเนินงานและปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานทันทีท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ  
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 5.2.3 ขอเสนอแนะจากผลการสํารวจความคิดเห็น 

1. ประเด็นท่ี ปส. ควรมีการปรับปรุง คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมถึงงบประมาณในการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเพียงพอ ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือนํามาใช
ประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และ
กฎระเบียบ และพัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน รวมท้ังควรจัดเก็บขอมูล/ฐานขอมูลผลการดําเนินการนโยบายท่ีเก่ียวของและผลการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานมาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรใหมากข้ึนดวย 

2. บุคลากร ปส. เห็นวา ควรมีหนวยงานสําหรับกํากับดูแล (Regulator) คุณภาพการทํางาน
ของหนวยงานท่ีเขาไปตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน ณ สถานปฏิบัติการของผูประกอบการหรือพ้ืนท่ี
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ และจากขอมูลขางตนบุคลากรเห็นวา ปส. มีภาพลักษณท่ีดีในการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 
2554 - 2559 ตอทุกภาคสวนท่ีอยูนอกองคกรในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือมีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการของหนวยงานแลว กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จะมีความเชื่อม่ันและมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณ
องคกร และประเด็นท่ีควรมีการใหความสําคัญมากข้ึน คือ ผูบริหารตองเปนผูนําองคกรไปสูทิศทางท่ีถูกตอง
และประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว และเม่ือมีการเปลี่ยนผูบริหารองคกรมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
  3. ขอเสนอแนะตอกระบวนการวางแผนยุทศาสตร ควรรวบรวมขอมูลจากบุคลากรใน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร ซ่ึงควรเพ่ิมเติม
ขอมูลในการวางแผนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดวย 
  4.  ขอเสนอแนะตอกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร เพ่ือใชประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และกฎระเบียบ 

5. ขอเสนอแนะตอกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกร ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับการนํายุทธศาสตรไปใชในการพัฒนาองคกรมากยิ่งข้ึนบุคลากรมีความม่ันใจตอบทบาทของ
ผูบริหารในการเปนผูนําองคกรไปสูทิศทางท่ีถูกตองและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

6. ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในมิติบุคลากร  ควรมีการบริหารจัดการดานทรัพยากร
บุคคลเชิงยุทธศาสตรอยางเปนระบบ จะทําใหการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย จัดทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (HRD plan) ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตร และจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(career path) รวมถึงการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ทําใหการถายทอด
ความรูท่ีเกิดจากการทํางานจากบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานสูงไปสูบุคลากรในรุนถัดไป 

 
 5.2.3 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาการ
ดําเนินงานดานตางๆ ดังนี้  

1. ดานการปรับปรุงกระบวนงานใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเจาหนาท่ีผูมีสวน
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการทํางานในเรื่องการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
จากการใชพลังงานปรมาณู และเนนใหเกิดความตระหนักตอผลความเสียหายท่ีอาจเกิดถาขาดการควบคุม   
เอาใจใส เพ่ือชวยสงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ดานการพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานบุคลากร ดานการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในทุกตําแหนงท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการดานความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
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นิวเคลียร เพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญเฉพาะทางในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชจากพลังงาน
นิวเคลียรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีใชทรัพยากรนอยลง  

3. ดานการประชาสัมพันธ จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา งบประมาณดานการ
ประชาสัมพันธไดรับการจัดสรรลดลง สิ่งท่ีควรดําเนินการ คือ การสรางเครือขายความรวมมือ ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานสื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษา หนวยงานระดับจังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธองคกรและ
สรางความตระหนักท่ีถูกตองแกประชาชนในการสรางเครือขายความรวมมือ ในการใหขอมูลขาวสารและสราง
ความตระหนัก โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีจะเปนแกนนําได เชน ครูแกนนําในโรงเรียน ผูนําชุมชน ใชวิธีการ
อบรม หรือศึกษาดูงาน เพ่ือปรับเจตคติ สงเสริมใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ท่ีจะนําความรูไปขยายผลถึง
นักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนชองทางสื่อสารขอมูลขาวสารท่ีกระจายอยูท้ังประเทศอีกทางหนึ่ง 
รวมถึงการวิเคราะหกลุมเปาหมาย  ควรครอบคลุมประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัยและทุกกลุม
ประชาชน คือ เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ จึงทําใหเกิดผลในดานสรางความเขาใจและมีเจตคติท่ีดี เพราะ
ผูรับผลกระทบจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีจะเปนประชาชนทุกเพศทุกวัย ควรมีการวิเคราะหและจัด
ประเภทของกลุมเปาหมายกอนดําเนินการ เพ่ือจะไดมีวิธีสรางความตระหนักท่ีแตกตางกัน ตามความแตกตาง
เจตคติพ้ืนฐานของแตละกลุม หรือวิเคราะหอายุกลุมเปาหมายเพ่ือจัดกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ  
 
5.3 แนวทางการพัฒนาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
  เพ่ือใหแผนการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความเหมาะสมสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะข้ึนในอนาคตมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. สรางเสริมภาพลักษณขององคกร โดยเนนการประชาสัมพันธองคกร ปรับปรุงภาพลักษณ
ทางกายภาพของ ปส.  มีกิจกรรมทางสังคม เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง รูจักองคกร เขาใจ มีความรูความเขาใจ
ดานพลังงานนิวเคลียร กิจกรรมมีความตอเนื่องและยั่งยืน  

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาวเปน Road map ดานการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีอยางปลอดภัย เพ่ือวางแผนอัตรากําลังบุคลากร กําหนดมาตรการดานความปลอดภัย และ
สรางความตระหนักใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและเกิดความม่ันใจในความปลอดภัย เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียรท่ีจะมีข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ตองจัดทําแผนระยะสั้น เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม โดยกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน ยุทธวิธีท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย      
การกํากับติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน และงบประมาณท่ีสอดคลองกับภารกิจ 

3. การวางแผนเรื่องอัตรากําลังบุคลากรท้ังทางปริมาณและคุณภาพ คือมีการเตรียมบุคลากร
ใหมีความเพียงพอ มีจิตสํานึกดานความปลอดภัย มีความเขมแข็งทางวิชาการดานพลังงานนิวเคลียร ท้ังดาน
การวางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการใหมีความพรอม   

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานวิจัยแบบบูรณาการท้ังภายใน ปส. และภายนอก ปส. เพ่ือใหมี
กรอบดานการวิจัยและพัฒนาท่ีมีความชัดเจน รวมถึงการจัดทํางบประมาณดานการวิจัยเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอและตอเนื่อง  
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ภาคผนวก 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

สรุปผลการประชุมนําเสนอผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระหวางป พ.ศ. 2554 – 2559 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

สรุปผลการประชุมนําเสนอผลการประเมินผลการดําเนินงานของ 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระหวางป พ.ศ. 2554 – 2559 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 
 

ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 
1. ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

1.1 จากการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา การกําหนดตัวชี้วัดยังไมสามารถท่ีจะเชื่อมโยงกับเปาหมาย
ของกระทรวงได ยกตัวอยาง เชน จํานวนบทความและผลงานวิจัย เปาหมายของกระทรวงสูงมาก แตของ ปส. 
มีเปาหมายเพียง 8 เรื่อง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาภารกิจของ ปส. ยังไมสามารถตอบโจทยเปาหมายของกระทรวง
ได สิ่งท่ีตามมา คือ งบประมาณและโครงการตางๆ ท่ีเสนอขอตองผานกระทรวง อาจทําใหงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรลดลง ปส. ควรทบทวนภารกิจวาสามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงไหนไดบาง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลตอการปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง

ใหม การกําหนดตัวชี้วัดตองคํานึงถึงประเด็นนี้ดวย ซ่ึงทิศทางของกระทรวงมุงเนนเรื่องนวัตกรรม การกําหนด

ตัวชี้วัดควรสะทอนบทบาทการเปนหนวยงานกํากับดูแลความปลอดจากการใชพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 

เพ่ือใหประชาชนและสิ่งแวดลอม รวมถึงผูปฏิบัติงานมีปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 

1.2 ตัวชี้วัดสวนใหญยังเปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ควรทบทวนการจัดทําตัวชี้วัดเชิงคุณภาพท่ีจะแสดง

ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ ปส. และการดําเนินงานท่ีผานมายังเปนการวัดในระดับผลผลิต (output) 

ควรดูวาผลลัพธ (outcome) เชน ผลลัพธและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ท่ีไมตองเขารวมกระบวนการสอบเทียบ

กับตางประเทศ จะทําใหประเทศไมเสียคาใชจายในสวนนี้ สถานประกอบการมีมาตรฐานคุณภาพการวัด จะทํา

ใหคุณภาพชีวิตของประชาชนปลอดภัย 

1.3 การดําเนินงานท่ีสําคัญของ ปส. คือ การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 ทุกหนวยงานมีสวนสําคัญในการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กอญ. ในเรื่องการออก

ใบอนุญาต และสิ่งท่ีทุกหนวยงานควรใหความสําคัญ คือเรื่องการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงานวิจัยไมไดเปนหนาท่ี

ความรับผิดชอบของ กพม. เพียงหนวยเดียว หนวยงานอ่ืนควรใหความสําคัญมากข้ึน  ปส. ยังมีงานวิจัยท่ี

สามารถดําเนินการไดในอีกหลายหัวขอ การวิจัยดานความปลอดภัย (safety) ดานความม่ันคงปลอดภัยและ

การพิทักษความปลอดภัย (security and safeguards) ดานการเตรียมความพรอมรองรับเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร (Emergency Preparedness and Response) ดานกฎหมาย ดานสังคมและดานเศรษฐศาสตร 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (National Quality Infrastructure : NQI) และการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใน

อนาคต ซ่ึงทุกหนวยงานควรสนับสนุน  

1.4 การจัดทําแผนงาน/โครงการควรทําลักษณะโครงการขนาดใหญ (Mega project) เปนการบูรณา

การการทํางานรวมกัน อาจมีโครงการ และก็จะสะทอนไปถึงการจัดทําตัวชี้วัดจะมีตัวชี้วัดท้ังเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ จะทําใหเห็นวาการกําหนดตัวชี้วัดสะทอนการดําเนินงานท่ีแทจริง 

1.5 การดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศรวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA)/CTBT/APMP)  รวมถึงการมีเครือขายความรวมมือระหวางประเทศดานการกํากับดูแลความ

 
94 

 
 



 
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) จากความรวมมือตางๆ ปส. ควรพัฒนาความรวมมือ

ใหไดรับการสนับสนุนตางๆ มากข้ึน ท้ังดานการสนับสนุนทุนฝกอบรม เครื่องมืออุปกรณ ผูเชี่ยวชาญ 

1.6 ในการจัดทําตัวชี้วัด ขอใหทุกหนวยงานใหความสําคัญและตรวจสอบวาสามารถดําเนินการได
ครบถวนตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม ทบทวนคํานิยาม สูตรการคํานวณ และคาเปาหมายใหครบถวน  

 

2. ขอเสนอแนะตอผลการเบิกจายงบประมาณและการจัดทําขอเสนอโครงการ  
2.1 ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลมุงเนนการบูรณาการมากข้ึนและท่ีสําคัญ คือ งบพ้ืนฐานลดลง แตจะ

เนนงานยุทธศาสตรและงานบูรณการมากข้ึน ปส. จะตองมีงบบูรณาการและยุทธศาสตรมากข้ึน จํานวน
โครงการของงบพ้ืนฐานจะตองไมใหลดลง สิ่งท่ีจะตองคงไว คือ งบพ้ืนฐาน ดังนั้นหากจะทํางบประมาณ ควร
เปนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา และบูรณาการงานกับหนวยงานอ่ืนมากข้ึน จะทําใหไดรับจัดสรร
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.2 การดําเนินงานควรปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด และเพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพควร
วางแผนการปฏิบัติงานใหดี และไมควรเลื่อนระยะเวลาไปเรื่อยๆ หากเม่ือมีการเลื่อนก็ตองมีเหตุผลวาทําไม
ตองเลื่อนเนื่องจากสงผลใหการเบิกจายงบประมาณลาชา สวนใหญจะเปนเรื่องการเบิกจายงบลงทุน เชน 
ครุภัณฑท่ีซ้ือจากตางประเทศ เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ ควรมีการเตรียมขอมูล และลงนามสัญญาใน
ไตรมาสแรก แตพบวาเม่ือมีการดําเนินการจริงในไตรมาสแรกหนวยงานกลับไมมีขอมูล ไตรมาสท่ีสองเพ่ิงมา
กําหนดลักษณะTOR ทําใหตองเลื่อนไปเรื่อยๆ สงผลใหไมเปนไปตามแผน 

 

3. ภาพบรรยากาศการประชุม  
 

   

   

 
95 

 
 



 

    

 
96 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเขารวมการประชุมนําเสนอผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

ระหวางป พ.ศ. 2554 – 2559 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

 
 



 
ภาคผนวก ข 

 
รายช่ือผูเขารวมการประชุมนําเสนอผลการประเมินผลการดําเนินงานของ 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระหวางป พ.ศ. 2554 – 2559 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

 
ผูบริหาร 

1. นางรัชดา  เหมปฐวี   รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. นางวราภรณ  วัชรสุรกุล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังสี (กตส.) 
3. นายสมเจตน  สุดประเสริฐ  หัวหนากลุมตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร 

4. นางสุนันทา  สาวิกันย   นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 

5. นายธีรพัทธ  มานุวงศ   วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ 

6. นางสาวเสาวนีย  กรีพร   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

7. นายบรรเจิด  อินแกว   นักฟสิกสรังสีปฏิบัติการ 

8. นายศักดิ์สิทธิ์  คําภาม่ิง   นักฟสิกสรังสีปฏิบัติการ 

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี (กอญ.) 
9. นางเพ็ญนภา  กัญชนะ   ผูอํานวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี 

10. นายนฤพนธ   เพ็ญศิริ   นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 

11. นายพิสิฏฐ  สุนทราภัย  นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 

12. นายพงศพันธ  นาคแกว   นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 

13. นางสาวศิธร  ปถมสาคร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

14.  นางสาวกาหลง  อุยยะเสถียร  นักฟสิกสรังสีชํานาญการ 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 
15.  นางดารุณี  พีขุนทด   นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 

16.  นางสุมาลี  นิลพฤกษ  นักนิวเคลียรเคมีชํานาญการพิเศษ 

17.  นางสาวหริเนตร  มุงพยาบาล  นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ 

18.  นางจิตติมา  บางวิรุฬรักษ  นักชีววิทยารังสีชํานาญการ 

19.  นายธวัชชัย  อิทธิพูนธนกร  นักฟสิกสรังสีชํานาญการ 

20.  นางสาวนาฏนลิน   ศาสตรี   นักฟสิกสรังสีชํานาญการ 

21.  นายกิตติ์กวิน  อรามรุญ  นักฟสิกสรังสีชํานาญการ 

22.  นางสาวกัลยา  ชางเครื่อง  นักนิวเคลียรเคมีปฏิบัติการ 
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กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) 

23.  นางสุชิน  อุดมสมพร  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

24.  นางสาวธนวรรณ    แจมสุวรรณ  หัวหนากลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

25.  นายกฤษฎา  ถ่ินทับปุด  หัวหนากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

26.  นางสาวชลาทิพย เก้ือกอบ   หัวหนากลุมเลขานุการคณะกรรมการ 

      พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

27.  นายฐิติเดช  ตุลารักษ   วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ 

28. นางสาวสุกัญญา  จันทรมงคล  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

29.  นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ  นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 

30.  นางสาวสายสุรีย     ปกกะทานัง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

31.  นางพรพิมล  เลิศทองมี  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

32.  นางศันสนีย  บริรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

33.  นางสาววรวรรณ      รักษาสังข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

34.  นางสาวจีระนันท     เจียกวัฒนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

35.  นายนิรันดร       บัวแยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

36.  นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

37.  นางสาวนุชรีย  สัจจา   นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 

38.  นายสรรเสริญ  ยานะพันธุ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

39.  นายปราลม  จาดโห   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

40.  นางสาวสุพัฒศร  แกวมงคล  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

41.  นายเฉลิม   กลิ่นศรีสุข  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

42.  นางสาวนัยนา  จรทะผา   เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
43.  นางสิริวรรณ  เรืองรอง   หัวหนาศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 

44.  นายวีระชัย  จันลุน   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   

45.  นางสาวอัญชลี  คงศรี   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

46. นางสาวดรุญณี  แกวสระแสน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

47.  นางสาววัฒนา  ชางหิน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

48.  นายอเนก  โคตรบุญเรือง  เจาพนักงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน 

49.  นางสาวสมใจ  ยกทรัพย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

50.  นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

51.  นายประวิทย  บัวร ิ  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

52.  นางสาวรัชน ี จินดาศรี   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

53.  นายเอกพล  นวพันธ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

54.  นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

      ดานพลังงานปรมาณู 

55.  นายสุรัตน  หงษจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กลุมกฎหมาย (กกม.) 
56.  นายอิศรา  พงศมโนภาพ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   

กลุมตรวจสอบภายใน (กตน.) 
57.  นางสาวนงลักษณ   ภูวิภิรมย  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

58.  นางสาวกัญญารัตน  ประทับกอง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามการประเมินผลการดําเนินงาน 
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 - 2559 

 
 
 



 

 
ภาคผนวก ค 

 
แบบสอบถาม 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2554 - 2559 

 
 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ    
พ.ศ. 2554 – 2559 มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจทัศนคติของบุคลากรภายในองคกรท่ีมีตอกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร และกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกรท่ีตอบสนองตอเปาหมายยุทธศาสตร  
รวมท้ังทัศนคติตอผลการดําเนินงานในมิติตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 
2559 โดยขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจนี้จะถูกนําไปใชในการดําเนินงานวิจัยและขอมูลของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับ จึงขอความกรุณาจากทานในการใหขอมูลตามความเปนจริง 
 
 แบบสอบถามมี จํานวน 10 หนา รวมใบปะหนา  แบงคําถามเปน  5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเพ่ือประเมินกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกร 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลเพ่ือประเมินทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร 
 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น 
 
 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน ขอขอบพระคุณอยางยิ่งท่ีทานไดให
ความอนุเคราะหขอมูลและกรุณาสละเวลาของทานในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอมูลของทานจะเปนประ
โยชนอยางยิ่งตอการจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ความเช่ือมโยงเปาหมายเชิงยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2554 - 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคกรกํากบัตามมาตรฐาน บริหารอยางสากล 

ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
วิสัยทัศน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคบั และ
เสนอแนะนโยบายและ
แผนยทุธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณเูพื่อ

 

กํากบัดแูลความ
ปลอดภยัจากการใช
พลังงานปรมาณใูห

เปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

 

เปนตวัแทนประเทศใน
การดําเนินการตาม

พันธกรณคีวามตกลง
ระหวางประเทศดาน

พลังงานปรมาณ ู
 

เผยแพรความรูและสราง
ความเช่ือม่ันดานความ
ปลอดภยัจากการใช

พลังงานปรมาณใูหแก
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร 

การกํากับดูแลการใชพลังงาน
ปรมาณูใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล และตาม
พันธกรณี 

การสงเสริมการประชาสมัพันธ
และการสรางความตระหนักเชงิรุก

ดานพลังงานปรมาณู 

การสงเสริมการใชเครอืขายการ
บริหารแบบมีสวนรวม 

 

รอยละความสําเร็จในการ
ผลักดันใหหนวยงานปฏิบัติ

ตามมาตรฐานซ่ึงสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม
ภาพลักษณของ ปส. 

จํานวนเรื่องที่ไปตอบสนอง
นโยบายของคณะกรรมการ 

พปส. ตัวชี้วัด 

จํานวนของนโยบาย 
ขอเสนอแนะ กฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับที่มีการ
ปรับแกใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 

รอยละความสําเร็จของการใช
แผนยุทธศาสตร 

รอยละความสําเร็จที่ไดจากการ
ประเมิน PMQA 
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ความเช่ือมโยงเปาหมายเชิงยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2558 - 2561 
 

 
 เปนหนึ่งในองคกรท่ีเปนเลิศดานการกํากับการใชพลังงานปรมาณูในอาเซียน 

 (To be one excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) 
วิสัยทัศน 

 พันธกิจ 

พัฒนากฎหมาย
และเสนอแนะ

นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณู 
เพ่ือนําไปสูการ

ปฏิบัติเปน
รูปธรรม 

กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการ

ใชพลังงาน
ปรมาณูใหเปนไป

ตาม
มาตรฐานสากล 

เสริมสรางขีด
ความสามารถและ
ความเขมแขง็ใน

การวิจัยและพัฒนา
ดานกํากับดูแล

ความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู 

ประสานงานและ
ดําเนินการดาน
พันธกิจความตก
ลงระหวางดาน
พลังงานปรมาณู 

เผยแพรความรู
และสรางการมี
สวนรวมดาน

ความปลอดภัย
จากการใช

พลังงานปรมาณู
ใหแกประชาชน 

 ยุทธศาสตร 

การผลักดัน
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรดาน
พลังงานปรมาณู

ของประเทศ 

การพัฒนา
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ

ระบบกํากับดูแล
ความปลอดภัย
จากพลังงาน

ปรมาณู 

เสริมสรางการ
บริหารจัดการ

และการบริการที่
ดีขององคกร 

การเสรมิสราง
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
และการ

ดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวาง

ประเทศ 

การสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ
และการสราง

ความตระหนักเชิง
รุกดานพลังงาน

ปรมาณู 

ตัวชี้วัด 
รอยละ

ความสําเร็จตาม
แผน 

รอยละของ
หนวยงานที่ใช

เทคโนโลยี
นิวเคลียรและรังสี
ไมเกิดอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร

และรังส ี

ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน

ตามเกณฑ 
PMQA 

ระดับความสําเร็จ
ของการ

ดําเนินการตาม
กรอบความ

รวมมือ 
ASEANTOM 

รอยละของการมี
ทัศนคติที่ดีของ
ประชาชนตอ

ความปลอดภัย
จากการใช

พลังงานปรมาณู 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทานตามความเปนจริง 
1. เพศ      ชาย   หญิง 
2. อายุ 
  20 – 30 ป   31 – 40 ป 
  41 – 50 ป   51 – 60 ป    
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
4. ระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
  ขาราชการ 
       ประเภทอํานวยการ  อํานวยการระดับสูง  อํานวยการระดับตน  
       ประเภทวิชาการ   ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
      ชํานาญการ   ปฏิบัติการ 
       ประเภทท่ัวไป   อาวุโส   ชํานาญงาน 
      ปฏิบัติงาน     
  พนักงานราชการ   
  ประเภท    งานบริการ   งานเทคนิค 
      งานบริหารท่ัวไป  งานวิชาชีพเฉพาะ 
      งานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ลูกจางประจํา  
  ประเภท    งานบริการพ้ืนฐาน  งานเทคนิคพิเศษ 
      งานสนับสนุน   งานชาง 
   
  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................... 
5. ดานท่ีทาน/หนวยงานของทานไดรับบริการ หรือมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรของ ปส. เชน การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด 
  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดทํางบประมาณของกิจกรรม/โครงการ/งานประจํา 
  การเขารวมกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร เชน การประชมุทบทวนแผนจัดทําแผนงาน/โครงการ 
  การติดตามและประเมินผล เชน ตัวชีว้ัด โครงการ 
  การรวมจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ 
  การเขารวมชี้แจงงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 
  การใหขอมูลพ้ืนฐานตางๆ เพ่ือจัดทํารายงาน 
  ไมมีสวนเก่ียวของ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 
6. ระยะเวลาการทํางานท่ี ปส..................................ป 

(เริ่มทํางานหลังป พ.ศ. 2559 ขามการตอบคําถามในตอนท่ี 3 - 4) 
 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
103 

 
 



 
 
 

คําช้ีแจง  ขอใหผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีกําหนด ตามความคิดเห็นท่ีแทจริง 
  คะแนนการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ  5  หมายถึง  ทานเห็นดวยมากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  ทานเห็นดวยมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ทานเห็นดวยปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ทานเห็นดวยนอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ทานเห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1  

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร       
1. มีการกําหนดข้ันตอนเพ่ือดําเนินการตาม
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรอยางชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร 

      

2. มีการรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตร 

      

3. มีการนํานโยบายท่ีเก่ียวของและผลการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานมาใช
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร 

      

4. มีการประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร ติดตาม
ประเมินผล เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) อยางตอเนื่อง 

      

กระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ       
5. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

      

6. มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพ่ือใชในการ
ติดตามผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ 

      

7. มีแผนบริหารความเสี่ยง มาใชประเมินในการ
วางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 
กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และ
กฎระเบยีบ  

      

8. มีการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

      

ทรัพยากรในการบริหารจัดทําแผน       
9. มีการมอบหมายบุคลากรประจํากลุมงานในการ
ดําเนินการในการประสานงานและจัดทําแผน 

      

ตอนที่ 2 ขอมูลเพ่ือประเมินกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
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ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1  

10. มีการจัดเก็บขอมูล/ฐานขอมูลผลการดําเนินการ
เพ่ือใชในการวางแผน 

      

11. มีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัดทําแผนท่ีเพียงพอ 

      

12. มีงบประมาณเพียงพอในการรองรับการจัดแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

      

 
 
 

 
คําช้ีแจง  ขอใหผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีกําหนด ตามความคิดเห็นท่ีแทจริง 

(เริ่มทํางานหลังป พ.ศ. 2559 ขามการตอบคําถามในตอนท่ี 3 - 4) 
  
  คะแนนการประเมิน มี 5 ระดับดังนี้ 
  ระดับ  5  หมายถึง  ทานเห็นดวยมากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  ทานเห็นดวยมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ทานเห็นดวยปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ทานเห็นดวยนอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ทานเห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1  

1. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 
2559 ขององคกรมีความทาทายและสอดคลองกับ
พันธกิจ สถานการณภายนอกและขีดความสามารถของ
องคกรในชวงเวลานั้น 

      

2. บุคลากรทุกระดับมีการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตอง 
ตรงกันเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร เชน วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธและแผนงาน/
โครงการ 

      

3. การดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ของ
ทานสามารถทํางานตอบสนองตอเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของ ปส. ในชวงป พ.ศ. 
2554 - 2559 

      

4. ทานไดปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจท่ีทานรับผิดชอบ
ในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ไดตามเกณฑตัวชี้วัด

      

ตอนที่ 3 ขอมูลเพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรขององคกร 
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ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ีทานถูกประเมิน 
5. บทบาท ขอบเขต หนาท่ีและความรับผิดชอบตาม
ตําแหนง (Job description) ของทานมีความถูกตอง
เหมาะสมกับพันธกิจในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
ขององคกร 

      

6. บุคลากรมีความกระตือรือรน มุงม่ันและทุมเทการ
ทํางานเพ่ือใหแผนงานและโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร (ตามความรับผิดชอบ) ประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

      

7. กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารในชวง
ป พ.ศ. 2554 - 2559 สนบัสนุนใหเกิดการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

      

8. การเปลี่ยนผูบริหารองคกร ไมสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 

      

9. บุคลากรมีความม่ันใจตอบทบาทของผูบริหารในการ
เปนผูนําองคกรไปสูทิศทางท่ีถูกตองและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

      

10. จากการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 
ทานคิดวา ปส. ตองมีหนวยงานสําหรับกํากับดูแล 
(Regulator) คุณภาพ การทํางานของหนวยงานท่ีเขาไป
ตรวจสอบ (Inspector) การทํางาน  ณ สถานปฏิบัติการของ
ผูประกอบการหรือพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

      

11. งบประมาณของหนวยงานท่ีใชในการดําเนินงาน
ในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 มีความเพียงพอและ
เหมาะสมตอภาระงานของทาน 

      

12. ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีทานสังกัด
ในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ทําใหเกิดความคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน 

      

13. ทานคิดวา หาก ปส. มีการปรับปรุงตามขอ 12 
แลว กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จะมีความเชื่อม่ันและ
มีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณองคกร 

      

14. ในทัศนคติของทาน ปส.มีภาพลักษณท่ีดีในการ
ดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 ตอทุกภาค
สวนท่ีอยูนอกองคกร 
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คําช้ีแจง  ขอใหผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีกําหนด ตามความคิดเห็นท่ีแทจริง 
(เริ่มทํางานหลังป พ.ศ. 2559 ขามการตอบคําถามในตอนท่ี 3 - 4)  

  คะแนนประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ  5  หมายถึง  ทานเห็นดวยมากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง  ทานเห็นดวยมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ทานเห็นดวยปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ทานเห็นดวยนอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ทานเห็นดวยนอยท่ีสุด  

 
 
 
 

ปจจยัภายใน 
ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1  

มิติท่ี 1 องคกร       
1. เปนองคกรกํากับดูแลปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล และตาม
พันธกรณี 

      

2. เปนศูนยกลางความรูและมีความชํานาญเก่ียวกับ
นิวเคลียรและรังสี  

      

3. เปนหนวยงานหลักในการประสานงานระหวาง
ประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี  
(การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ) 

      

4. ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ และไดรับความ
ชวยเหลือจากองคกรของรัฐ  
เชน การไปรวมประชุม และฝกอบรมในตางประเทศ 

      

5. การสื่อสารภายในองคกรมีมากข้ึน ทําใหมีความ
เชื่อมโยงสนับสนุนกันระหวางหนวยงาน เพ่ือบรรลุ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

      

6. การบูรณาการกับหนวยงานภายนอกอยางเพียงพอ
เปนผลใหหนวยงานภายนอกความเขาใจในบทบาทของ 
ปส. และใหความรวมมือในการดําเนินการ 

      

7. มีการใช IT เขามาทําฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ี
เพียงพอ 

      

ตอนที่ 4 ขอมูลเพ่ือประเมินทัศนคติตอผลการดําเนินงานในประเด็นเชิงยุทธศาสตร 

ทานคิดวาแผนยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ. 2554 - 2559 สงผลใหการดําเนินงานในมิติตางๆ ของ ปส.
เปนอยางไร? 
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ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1  
8. ระบบสนับสนุนโดยรวม (Back Office) ขององคกร 
อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร และการดําเนินงานตาม
แผนงานตางๆ ในเชิงบูรณาการ การจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงานฯ การติดตามประเมินผล
แผนการดําเนินงาน ระบบการบริหารและควบคุม
งบประมาณ ระบบการประสานงานเชิงกลยุทธภายใน
องคกร เปนตน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      

9. ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมิภาคสามารถแกไข
ปญหาไดทันทวงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี 

      

มิติท่ี 2 กฎหมาย       

1. มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานของ ปส. ชัดเจน       

2. มีกระบวนการในการปรบัปรุงกฎระเบียบเพ่ือทํา
หนาท่ีกํากับดูแลของ ปส. ใหเหมาะสมกับบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

      

3. มีกฎหมายท่ีสามารถรองรับพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 

      

มิติท่ี 3 ยุทธศาสตร/นโยบาย       
1. มีการผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศใหสามารถ
ประกาศใชได 

      

2. แนวทางการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

      

3. มีการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ ทําใหผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร และสามารถวางแผนและจัดเตรียม
โครงสรางองคกรท่ีรองรับเปาหมายในระยะยาวได 

      

มิติท่ี 4 งบประมาณ       
1. งบประมาณท่ีไดรับมีอยูเพียงพอและสอดคลองกับ
ภาระในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรขององคกร 
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ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1  
2. มีประสิทธิภาพในการเบิกจายงบประมาณ (เม่ือ
พิจารณาจากการเบิกจายงบประมาณท่ีเหลือในแตละ
ปงบประมาณ 

      

3. มีการใชงบประมาณสอดคลองกับยุทธศาสตร       

มิติท่ี 5 บุคลากร       
1. บุคลากรมีความรูความสามารถเฉพาะทางดานการ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และมี
นักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง โดยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตร 

      

2. มีการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลเชิง
ยุทธศาสตรอยางเปนระบบ ทําใหการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (เชน การบริหารอัตรากําลัง การ
จัดการอาชีพ การบริหารบุคลากรมีความสามารถ
ระดับสูง การบริหารผลการดําเนินงาน การจัดสรร
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับแตละ
ตําแหนง การพัฒนาความสามารถบุคลากร เปนตน) 
สอดคลองกับความตองการขององคกรและ
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร  

      

3. มีการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management: KM) ทําใหการถายทอดความรูท่ีเกิด
จากการทํางานจากบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานสูง
ไปสูบุคลากรในรุนถัดไป 

      

มิติท่ี 6 การประชาสัมพันธ/ การใหความรูแกประชาชน 
1. มีตํารา/ เอกสารการอบรมความรูดานนิวเคลียรและ
รังสีท่ีเปนภาษาไทย สามารถเขาถึงไดงาย ทําให
ประชาชนมีความเขาใจและมีความรูดังกลาวมากยิ่งข้ึน 

      

2. การเผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
เพียงพอตอภายนอก ทําใหภาคสวนตางๆ มีความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง และเขาใจภาพลักษณขององคกร 
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ปจจยัภายนอก 
ประเด็น คะแนนการประเมิน ความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1  

มิติท่ี 7 แนวโนมดานเศรษฐศาสตร (Economics)        
1. มีกรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ีประเทศไทย
เขาเปนภาคีหรือมีพันธกรณีอยู และในอนาคต สามารถ
ทําให ปส. ทําหนาท่ีไดอยางเขมขนและสําคัญมากยิ่งข้ึน 

      

2. การกํากับดูแลสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ท่ีมีการนําเทคโนโลยีดานรังสีไปใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมาก
ข้ึน  

      

3. การกํากับดูแลสามารถสรางความเชื่อม่ันและไมเปน
อุปสรรคในการลงทุนภายในประเทศได 

      

มิติท่ี 8 แนวโนมดานเทคโนโลยี (Technology)       
1. การกํากับดูแลสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีนิวเคลียรดานตางๆ ได 

      

2. มีงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยมากข้ึน  

      

3. มีงานวิจัยท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได 

      

มิติท่ี 9 แนวโนมดานสังคม (Social)       
1. มีการเผยแพรขาวสารทางนิวเคลียรและรังสีมากข้ึน       
2. สังคมไทยมีความรูความเขาใจดานนิวเคลียรมากข้ึน       
3. สังคมมีความเชื่อม่ันในการกํากับดูแลความปลอดภัย
ดานนิวเคลียรและรังสี ตลอดจนการสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียร 

      

มิติท่ี 10 แนวโนมดานส่ิงแวดลอม (Environment) 
1. สามารถกํากับดูแลการปนเปอนทางรังสีใน
สิ่งแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมและ
ประชาชนได 

      

2. สามารถเฝาระวังและเตรียมความพรอมรองรับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีท่ีอาจข้ึนจากโรงไฟฟา
นิวเคลียรในประเทศเพ่ือนบานได 

      

3. สามารถเฝาระวังและแจงเตือนภัยทางรังสีจากการ
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสีในประเทศญี่ปุน ท่ี
อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในประเทศ 
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ทานคิดวา ปส. ควรมีการปรับปรุง หรือมีขอเสนอแนะในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในชวง
ตอไปอยางไร 
             
             
             
             
             
              
             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะและความคดิเห็น  
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พ.ศ. 2554 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  
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