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 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักใน
กำรเสนอนโยบำยและยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรใช้พลังงำนปรมำณูตำมมำตรฐำนสำกล
เพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่งกำรติดตำมและประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนกำรบริหำร
เพื่อให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ อันจะน ำไปสู่ กำรด ำเนินกำรแก้ไข
ปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้ำหมำย  กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน  
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน จึงได้จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขึ้น   
 ส ำหรับข้อมูลในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรในครั้งนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส ำคัญ คือ 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุก เดือน 
ผลกำรตอบแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร และผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรและตัวชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
 ผลทีไ่ด้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผลงำนของโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน ปส. และในกำรได้รับทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรสนับสนุน เพ่ือกำรพัฒนำ
และบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
พฤศจิกำยน 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และกองนโยบำยและยุทธศำสตร์ กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ (กยผ.กนผ.) 
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2560 ของ ปส. รวมทั้งทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร และหำแนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไขกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ยังเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรเร่งรัด ผลักดัน สนับสนุน
โครงกำรที่เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็น  น ำไปสู่กำรวำงแผน  
กำรด ำเนินงำนของ ปส. จึงได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและตัวชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เมื่อวันอังคำรที่ 10 ตุลำคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อำคำร 1 ปส. 

ในกำรประเมินผลครั้งนี้ มีขอบเขตในกำรประเมินผลโครงกำร แบ่งเป็น กลุ่มบูรณำกำร จ ำนวน 
6 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรย่อยรวมจ ำนวน 15 โครงกำร กลุ่มแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำ จ ำนวน 3 โครงกำร และกลุ่มโครงกำรส ำคัญ จ ำนวน 3 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 20 งบโครงกำร จ ำนวน 
62,702,075 บำท โดยไม่นับรวมถึงรำยกำรต่อไปนี้ 

1) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี จ ำนวนเงิน 144,462,300 บำท
2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม ASEANTOM จ ำนวนเงิน 370,000 บำท
3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมเสนอผลงำนวิจัยด้ำนกำรตรวจวัดนิวไคล์รังสีในตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทย จ ำนวนเงิน 156,200 บำท 
4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปด้ำนกำรก ำกับให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จ ำนวน

369,145 บำท 
5) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จ ำนวนเงิน 37,849,000 บำท

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานโครงการของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2460
จำกผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกระบบ Government Fiscal Management Information System

(GFMIS) ของฝ่ำยกลุ่มบริหำรงำนคลัง (กบค.) ปส. ณ วันที่ 29 กันยำยน 2560 มีผลเบิกจ่ำยงบประมำณ
โครงกำร (งบด ำเนินงำน) รวมทั้งสิ้น 20,078,331 บำท คิดเป็นร้อยละ 80.79 โดยมีผลดังนี้

- โครงกำรที่มีกำรเบิกจ่ำยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80      จ ำนวน   9 โครงกำร
- โครงกำรที่มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80   จ ำนวน 11 โครงกำร
เมื่อพิจำรณำเรียงตำมล ำดับแล้ว โครงกำรที่มีร้อยละกำรเบิกจ่ำยมำกที่สุด คือ โครงกำรพัฒนำควำม

ร่วมมือกับ EU เพ่ือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพของกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
ปรมำณู มีผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 99.34 และโครงกำรที่ร้อยละกำรเบิกจ่ำยน้อยที่สุด คือ โครงกำรจัดท ำ
ข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ของประเทศไทย มีผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็น   
ร้อยละ 16.34 

จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งทุกโครงกำรได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และผลควำมก้ำวหน้ำเป็นรำยเดือน เมื่อสิ้นสุดงบปีงบประมำณ มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ดังนี้ 
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- โครงกำรที่มีร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80    จ ำนวน 14  โครงกำร
- โครงกำรที่มีร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80 จ ำนวน   6   โครงกำร
ทั้งนี้ ค่ำน้ ำหนักร้อยละของกำรด ำเนินงำนขึ้นอยู่กับหัวหน้ำโครงกำรที่จะให้ค่ำน้ ำหนักของแต่ละ

กิจกรรมตำมควำมส ำคัญของกิจกรรม โดยผลรวมของทุกกิจกรรมจะเท่ำกับ ร้อยละ 100 กำรรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในแต่ละเดือนจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้ำโครงกำรที่จะรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบกับแผนกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้ในบำงโครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำนครบทุกกิจกรรม  
ท ำให้ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผน เท่ำกับ ร้อยละ 100 แต่มีกำรเบิกจ่ำยต่ ำ ท ำให้มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ร้อยละ 80  ได้ 

การประเมินผลโครงการ 
ในกำรประเมินครั้งนี้ กยผ. กนผ. พิจำรณำเลือกใช้รูปแบบที่มีควำมเหมำะสมกับลักษณะโครงกำรและ

มีควำมครอบคลุมประเด็นส ำคัญต่ำงๆ จึงใช้ Comprehensive evaluation model หรือ CIPP model ของ 
Daniel L. Stufflebeam เป็นกรอบกำรประเมิน และก ำหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย หัวหน้ำโครงกำร/
ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน 20 คน ในกำรตอบแบบสอบถำมกำรประเมิน และผู้บริหำรหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โครงกำร จ ำนวน 5 คน ในกำรสัมภำษณ์ โดยมีผลจำกกำรประเมิน ทุกโครงกำรมีผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี 
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เมื่อเรียงตำมล ำดับคะแนนมำกที่สุดไปน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
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คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00 

1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมอื
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
ก ำกับดแูลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และ
รังสีในอำเซียน 
(ASEANTOM) 

3 1 4 1 2.75 1 1 5.75 4 5.75 19.50 ดี 

2 โครงกำรก ำกับดแูลควำม
ปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีและกำก
กัมมันตรังส ี

3 1 4 1 2.5 0.5 1 5 4 6 19.00 ดี 
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 คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00   

3 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
และแผนด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่กำรปฏิบัติ 

3 1 4 1 3 1 0 5 3.75 6 18.75 ดี 

4 โครงกำรเฝ้ำระวังภัยและ
เตรียมควำมพร้อมฉกุเฉิน
ทำงนิวเคลียร์และรังสี 

3 0.5 3.5 1 3 1 0 5 4 6 18.50 ดี 

5 โครงกำรตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และ
รังสี 

3 1 4 0 1.75 1 1 3.75 4 5.75 17.50 ดี 

6 โครงกำรจัดท ำแนวปฏิบัติ
เพื่อกำรพิจำรณำอนุญำต
สถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร ์(BNCT)  

3 1 4 1 1.75 0.5 1 4.25 3.25 5.75 17.25 ดี 

7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสี
ในส่ิงแวดล้อมเข้ำสู่ระบบ
มำตรฐำน 

3 1 4 1 1.25 1 1 4.25 3.5 5.25 17.00 ดี 

8 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร ์

3 1 4 1 0.5 0.5 1 3 3.75 6 16.75 ดี 

9 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรก ำกับดูแลและพัฒนำ
งำนตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสีทำง
อุตสำหกรรม 

3 1 4 0 2.75 0.5 1 4.25 3.5 4.75 16.50 ดี 

10 โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภยัจำกกำร
ใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

3 1 4 0 1.5 1 0 2.5 4 6 16.50 ดี 
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 คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00   

11 โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ  

3 0.5 3.5 0 1.75 1 1 3.75 3.5 5.75 16.50 ดี 

12 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมอื
กับ EU เพื่อกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและประสิทธิภำพ
ของกำรก ำกับดูแล 

3 1 4 0 2.75 1 1 4.75 2.5 5 16.25 ดี 

13 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับ
ดูแลกำรจัดกำรกำก
กัมมันตรังสีของประเทศไทย 

3 1 4 0 0.75 1 1 2.75 3.5 5.75 16.00 ดี 

14 โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์
ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำ
ภูมิภำค 

3 1 4 1 2 0 1 4 3.5 4.25 15.75 ดี 

15 โครงกำรตรวจวัดปริมำณ
รังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่อง
เร่งอนุภำคทำงกำรแพทย ์

3 1 4 0 1.25 0.5 1 2.75 3.75 4.75 15.25 ดี 

16 โครงกำรจัดท ำข้อก ำหนด
มำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสี
ส ำหรับวินิจฉัยทำง
กำรแพทย์ของประเทศไทย 

3 1 4 0 1.25 0.5 1 2.75 3.75 4.75 15.25 ดี 

17 โครงกำรสร้ำงควำมตระหนัก
และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

3 1 4 0 2.5 0 0 2.5 3.5 5.25 15.25 ดี 

18 โครงกำรพิทักษ์และรกัษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำ
ไม่แพร่ขยำยอำวุธนวิเคลียร์ 

3 0.5 3.5 1 2.25 0.5 1 4.75 2.5 4.25 15.00 ดี 
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 คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00   

19 โครงกำรเพิ่มศักยภำพและ
พัฒนำบุคลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัยนวิเคลียร์และรังสี
ของประเทศ 

3 1 4 0 1.5 0 0 1.5 3.67 5.75 14.92 ดี 

20 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับ
ดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตำม
ลักษณะกำรใช้งำน 

3 1 4 0 0.5 0 0 0.5 3.75 5.75 14.00 ดี 

 
 
ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 1) บริบท (Context)  
  หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับบริบทและนโยบำยในภำพรวม
ของประเทศ จึงควรมีกำรพิจำรณำควำมส ำคัญของโครงกำรและกิจกรรมภำยใต้โครงกำรให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจและควำมต้องกำรของหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้น กลำง ยำวของ ปส. และ เมื่อ
พิจำรณำลักษณะของโครงกำร หลำยโครงกำรมีลักษณะเป็นงำนประจ ำ (Routine) มำกกว่ำงำนโครงกำร 
(Project) จึงควรจัดท ำโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ที่มีกำรบูรณำกำรกัน และควรมีกำรทบทวนวัตถุประสงค์และ
แผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่อเนื่อง เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  โครงกำรส่วนใหญ่ไม่สำมำรถระบุผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงเฉพำะเจำะจง  
ท ำให้กำรก ำหนดขอบเขตอำจไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย และผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่
เห็นถึงควำมส ำคัญของโครงกำร จึงควรมีกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรมีควำมชัดเจนและค ำนึงถึงโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยงหรือผลสัมฤทธิ์ควำมคุ้มค่ำจำกกำรด ำเนินโครงกำร และควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะๆ ตำมสถำนกำรณ์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักตลอดจนกำรเห็น
ควำมส ำคัญในกำรให้ควำมร่วมมือและกำรบูรณำกำรงำนร่วมกัน 
 3) บุคลากร 
  ผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560 ของแต่
ละหน่วยงำน จึงอยู่ในช่วงกำรโอนถ่ำยงำน ท ำให้กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ (Job Description) และสัดส่วน
เวลำกำรด ำเนินโครงกำรของผู้ร่วมโครงกำรไม่ชัดเจน จึงควรก ำหนดให้มีควำมชัดเจน เพ่ือให้มีกำรบริหำรงำน
บุคคลทั้งงำนประจ ำและงำนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสร้ำงสมดุลระหว่ำงบุคลำกร ภำระหน้ำที่งำน 
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ช  

และเป้ำหมำยที่ต้องกำร พร้อมทั้งกำรสร้ำงแรงจูงใจและขวัญก ำลังใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรที่เป็น
มำตรฐำนขององค์กร และควรพัฒนำให้ควำมรู้ทั้งพ้ืนฐำนและเฉพำะด้ำนให้กับบุคลำกร เพ่ือให้สำมำรถสลับ
หมุนเวียนงำนและสร้ำงควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนจนสำมำรถถ่ำยทอดไปยังผู้อื่นต่อไปได้ 
 4) งบประมาณ 
  โครงกำรที่มีผลเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80 มีสำเหตุมำจำกหลักเกณฑ์และอัตรำก ำหนด
แตกต่ำงกันระหว่ำงกำรตั้งงบประมำณและกำรด ำเนินงำนจริง รวมทั้งกำรวำงแผนตั้งงบประมำณโดยไม่ได้
ค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย จึงควรมีกำรส ำรวจข้อมูลและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
กำรก ำหนดควำมส ำคัญท่ีชัดเจน และควรมีกำรก ำหนดนโยบำยและตรวจสอบอัตรำกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบที่
ก ำหนดตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และ
มีกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผน 
 5) สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ปส. เป็นหน่วยงำนที่ต้องมีกำรใช้ครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์จ ำนวนมำก จึงมีกำรซ่อมแซม
เครื่องมือที่ช ำรุดและซ่อมบ ำรุงเครื่องมือที่มีกำรใช้งำนมำยำวนำนอยู่เป็นประจ ำ ซึ่งมักมีรำคำกำรซ่อมแซมสูง 
เพรำะเป็นเครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่สั่งซื้อมำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุนหรือไม่คุ้มค่ำ
กับกำรซ่อม รวมทั้งด้วยเทคโนโลยีวิทยำกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วและหลำกหลำยมำกขึ้น จึงควรมีกำรส ำรวจ
จ ำนวนเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูล และจัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุง รวมทั้งแผนกำรจัดหำเพ่ือทดแทนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ที่เสื่อมสภำพ หรือล้ำสมัย  เพื่อให้มีกำรวำงแผนงบประมำณระยะยำว 
 6) กระบวนการ การสื่อสาร และการติดตาม 
  โครงกำรส่วนใหญ่มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรประชุมก่อนกำรปฏิบัติงำนภำยในโครงกำร 
โดยมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผ่ำนรำยงำนประจ ำเดือนของ กนผ. และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นอกจำกนี้ควรมีกำรก ำหนดกระบวนกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมควำมเร่งด่วน
ของเรื่อง รวมทั้งมีกำรประชุมหำรือและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่ำงผู้รับผิดชอบโครงกำร
และผู้บริหำร พร้อมทั้งประเมินควำมเสี่ยง จัดท ำแผนรองรับเมื่อเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผน และ
ปรับแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 7) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
  โครงกำรส่วนใหญ่มีผลผลิตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร แต่บำงโครงกำรตัวชี้วัด
ขำดควำมชัดเจน และไม่ระบุแหล่งที่ตรวจสอบควำมส ำเร็จ ท ำให้ไม่สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนควำมส ำเร็จได้   
จึงควรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนผลผลิตได้อย่ำงชัดเจนและเมื่อโครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำน
โครงกำรเสร็จสิ้น ควรท ำรำยงำนผล (Final Report) และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหำร และเมื่อโครงกำร
ส ำเร็จไประยะหนึ่ง ควรมีกำรติดตำมผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 8) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
  (1) จ ำนวนบุคลำกรที่มีศักยภำพเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำร และมี
เวลำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
  (2) กำรบูรณำกำรงำนและกำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ที่ปรึกษำโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมโครงกำรวิทยำกร และ
เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนจำกส ำนัก/กองต่ำงๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร  
  (3) ควำมชัดเจนของนโยบำยระดับรัฐบำล กระทรวงและกรม รวมทั้งผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ 
ผลักดัน และสนับสนุนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร  
  (4) งบประมำณท่ีเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรขยำยโครงกำร  
  (5) มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และด ำเนินกำรตำม
แผนงำนที่วำงไว้ ทั้งแผนเงินและระยะเวลำด ำเนินงำน พร้อมทั้งตรวจสอบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 
และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
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  (6) กำรได้รับสนับสนุนทรัพยำกร สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพต่ำงๆ เพ่ือให้โครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  (7) กระบวนกำรด ำเนินกำรภำยในส ำนักงำน ระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติในกำรขออนุมัติ 
เบิกจ่ำยงบประมำณ-พัสดุที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยำกและเป็นระบบ  
  (8) กำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล

ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และกองนโยบำยและยุทธศำสตร์ กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ (กยผ.กนผ.) 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและตัวชี้วัด ซึ่งในกำรบริหำรงำนที่
ประสบควำมส ำเร็จนั้น เป็นส่วนหนึ่งมำจำกควำมสำมำรถในกำรน ำเทคนิคและกระบวนกำรบริหำรมำใช้
บริหำรงำนให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรติดตำมและประเมินผลก็เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร ซึ่งมีหลักกำรส ำคัญ คือ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนและ
ประเมินผลควำมส ำเร็จของงำน อันจะน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้ำหมำย ผู้บริหำร
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อให้ทรำบประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบงำนต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนว่ำอยู่ในระดับที่เหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันเพียงใด 

กำรติดตำม (Monitoring) เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้งบประมำณ เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินกำรหรือไม่ หรือมีปัญหำข้อขัดข้องประกำรใด
ที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ และกำรประเมินผล (Evaluation) เป็นกำรวัดและวิเครำะห์
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนรวมถึงน ำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงำน ดังนั้น หำกมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่อง จะท ำให้ทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริง กำรวำงแผนงำน/โครงกำรสำมำรถท ำได้ตรงตำม
เป้ำหมำย หรือสำมำรถปรับปรุงแก้ไขแผนงำน/โครงกำรให้เหมำะสมมำกขึ้น สำมำรถทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร เมื่อเริ่มวำงแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน กำรติดตำมและ
ประเมินผลจึงเป็นเครื ่องมือในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของปัญหำและแก้ไขปัญหำทันที เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำขององค์กร  

กยผ. กนผ. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนของ ปส. เพ่ือน ำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏิบัติและกำรพัฒนำปรับปรุง
งำนของ ปส. ต่อไป จึงได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและตัวชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เมื่อวันอังคำรที่ 10 ตุลำคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อำคำร 1 ปส.  
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2. วัตถุประสงค์

1) เพ่ือติดตำมประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2560
ของ ปส. 

2) เพ่ือทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
3) เพ่ือหำแนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไขกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นไป

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
4) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรเร่งรัด ผลักดัน สนับสนุนโครงกำรที่เกิด

ประโยชน์ ตลอดจนยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็น 

3. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ปส. เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ภำยในประเทศให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และเกิด
ควำมปลอดภัยสูงสุด ทั้งกับผู้ใช้และประชำชนทั่วไป มีหน้ำที่ในกำรออกใบอนุญำตให้แก่สถำนประกอบกำรที่มีกำร
ใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี และมีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีของผู้
ได้รับอนุญำต รวมทั้งกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่จะช่วยสนับสนุนให้กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำรกิจหลักที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของ ปส. คือ 
กำรเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกล ปส. 
ตลอดจนกำรเสนอแนะนโยบำย แนวทำงและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติ จำกภำรกิจ
ดังกล่ำว มีพันธกิจ ดังนี้   

1) ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย
ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย 

2) เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย

และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
4) เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี
5) เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี

ให้แก่ประชำชน 

โดยมีขอบเขตในกำรประเมินผลโครงกำร แบ่งเป็น กลุ่มบูรณำกำร จ ำนวน 6 โครงกำร ประกอบด้วย
โครงกำรย่อยรวมจ ำนวน 15 โครงกำร กลุ่มแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 3 โครงกำร 
และกลุ่มโครงกำรส ำคัญ จ ำนวน 3 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 20 โครงกำร ดังนี้ 
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โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ล าดับ โครงการ ส านัก งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

 รวมท้ังสิ้น  24,853,075 37,849,000 62,702,075 

กลุ่มบรูณาการที่ 1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉกุเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

2,040,085 11,677,000 13,717,085 

1 โครงกำรเฝ้ำระวังภัยและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังส ี

ศรฉ. 2,040,085 11,677,000 13,717,085 

กลุ่มบรูณาการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 

4,063,010 - 4,063,010 

2 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร ์

สน. 531,450  531,450 

3 โครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยวสัดุ
นิวเคลียร์ภำยใต้สนธสิัญญำไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ 

สน. 591,600  591,600 

4 โครงกำรจดัท ำแนวปฏิบตัิเพื่อกำรพิจำรณำอนุญำต
สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลยีร ์(BNCT) 

สน. 400,600  400,600 

5 โครงกำรตรวจวัดปริมำณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่ง
อนุภำคทำงกำรแพทย ์

สร. 700,000  700,000 

6 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลและพัฒนำงำน
ตรวจสอบสถำนปฏิบตัิกำรทำงรังสีทำงอุตสำหกรรม 

สร. 501,500  501,500 

7 โครงกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีและกำกกัมมันตรังส ี

สร. 534,000  534,000 

8 โครงกำรพฒันำระบบก ำกับดูแลวสัดุกัมมันตรังสีตำม
ลักษณะกำรใช้งำน 

สร. 171,400  171,400 

9 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำก
กัมมันตรังสีของประเทศไทย 

สร. 482,460  482,460 

10 โครงกำรจดัท ำข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสี
ส ำหรับวินิจฉยัทำงกำรแพทย์ของประเทศไทย 

สร. 100,000  100,000 

11 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับ EU เพื่อกำรเสรมิสร้ำง
ศักยภำพและประสิทธิภำพของกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณ ู

ผชช. 
วรำภรณ ์

50,000  50,000 

กลุ่มบรูณาการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชส้ารรังส ี

1,275,000 - 1,275,000 

12 โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำร
ใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

สส. 1,275,000  1,275,000 

กลุ่มแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5,935,210 26,172,000 32,107,210 

13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบตัิกำรตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดล้อมเข้ำสูร่ะบบมำตรฐำน 

สส. 1,915,475 20,000 1,935,475 

14 โครงกำรตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี สส. 2,873,935 9,000,000 11,873,935 
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ล าดับ โครงการ ส านัก งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม 

15 โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณ
รังสีในระดับปฐมภมู ิ

สส. 1,145,800 17,152,000 18,297,800 

กลุ่มบรูณาการที่ 4 โครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังส ี

3,570,000 - 3,570,000 

16 โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสมัพันธ์
ด้ำนนิวเคลยีร์และรังส ี

สบ. 3,570,000  3,570,000 

กลุ่มบรูณาการที่ 5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่การปฏิบัต ิ

408,425 - 408,425 

17 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่กำรปฏิบัต ิ

สบ. 408,425  408,425 

กลุ่มบรูณาการที่ 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์และรังส ี

2,595,560 - 2,595,560 

18 โครงกำรเพิม่ศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัยนิวเคลยีร์และรังสีของประเทศ 

สบ. 2,595,560  2,595,560 

กลุ่มโครงการส าคัญ 4,965,785 - 4,965,785 

19 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยัจำก
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซยีน (ASEANTOM) 

สบ. 1,140,785  1,140,785 

20 โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภมูิภำค ศปส. 3,825,000  3,825,000 

 
 ทั้งนี้ ภำยใต้ขอบเขตกำรติดตำมและกำรประเมินผลในครั้งนี้ เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรทีไ่ม่นับรวมถึงรำยกำรต่อไปนี้ 
 1) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี จ ำนวนเงิน 144,462,300 บำท 
 2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม ASEANTOM จ ำนวนเงิน 370,000 บำท 
 3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมเสนอผลงำนวิจัยด้ำนกำรตรวจวัดนิวไคล์รังสีในตัวอย่ำง
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จ ำนวนเงิน 156,200 บำท 
 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปด้ำนกำรก ำกับให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จ ำนวน 
369,145 บำท 
 5) งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จ ำนวนเงิน 37,849,000 บำท 
  
 ซึ่งรำยกำรทั้ง 5 รำยกำรข้ำงต้น เป็นกำรติดตำมร่วมกับกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนงบพ้ืนฐำนของ ปส. 
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4. แนวคิด ทฤษฎีการติดตามและประเมินผล 
 
4.1 กระบวนการพื้นฐานในการจัดการ  
  
 กระบวนกำรพื้นฐำนในกำรจัดกำร หรือวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ ตำมหลักกำร PDCA ของ 
W. Edwards Deming ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตำมรูปที่ 1 
 

 

 
 

 
รูปที่ 1 วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ ตำมหลักกำร PDCA 

 
 หลักกำรดังกล่ำว สำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรได้ ดังนี้  
 1) การวางแผน (Planning) ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน และผลลัพธ์
ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยจะต้องมีกำรประเมินควำมส ำคัญ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยต่ำงๆ ก่อน
กำรด ำเนินงำน 
 2) การน าไปแผนที่ก าหนดไว้มาปฏิบัติ (Implementation) อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นระบบโดย
ค ำนึงถึงปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ตั้งแต่ บุคลำกร งบประมำณ ปัจจัยกำรด ำเนินงำน ระบบสำรสนเทศต่ำงๆ 
เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
 3) การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) เป็นกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เพ่ือตรวจสอบให้เห็นถึงปัญหำและอุปสรรคที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนให้ไม่เป็นไปตำมแผน 
 4) การประเมินผล (Evaluation) ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และหลังกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสม หรือปรับแผนกำรด ำเนินกำร 
  
 เห็นได้ว่ำ กำรติดตำมและประเมินผลเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ส ำคัญที่บ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ 
อุปสรรค และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นข้อมูลส ำคัญที่จะใช้ในกำรตัดสินใจก ำกับ เร่งรัด ปรับปรุง 
ยุติกำรด ำเนินงำน หรือใช้ในกำรพัฒนำงำนต่อไป 

กำรวำงแผน  
(Plan) 

กำรน ำแผนไปปฏิบัติ  
(Do) 

กำรตรวจสอบ  
(Check) 

กำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
อย่ำงเหมำะสม 

(Act) 

Planning 

Implementation 

Monitoring 

Evaluation 
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4.2 ความแตกต่างของงานประจ า (Routine) และงานโครงการ (Project) 
 ในกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย จึงต้องมีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์
ที่ก ำหนไว้มำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนทำงกำรจัดท ำเป็นโครงกำร  
 ควำมแตกต่ำงของงำนประจ ำ (Routine) และงำนโครงกำร (Project) (ปกรณ์, 2557: 13) 
ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ประเด็นพิจารณา งานโครงการ งานประจ า 
ขอบข่ำยงำน มีลักษณะเฉพำะ ท ำซ้ ำแล้วซ้ ำอีก 
กรอบเวลำ เริ่มต้นและแล้วเสร็จแน่นอน ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 
กำรเปลี่ยนแปลง รวดเร็ว ค่อยเป็นค่อยไป 
แนวโน้ม ไม่ค ำนึงถึงควำมสมดุล ค ำนึงถึงควำมสมดุล 
วัตถุประสงค์ เน้นที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง เน้นที่ควำมเท่ำเทียมกัน 
ทรัพยำกร จ ำกัดตำมวงเงินที่ก ำหนด เพ่ิมเติมได้ถ้ำจ ำเป็น 
บริบท ยืดหยุ่น คงท่ี 
ผลลัพธ์ เน้นที่ประสิทธิผล สร้ำงประสิทธิภำพ 
ทีมงำน ประสำนกันด้วยจุดมุ่งหมำย ประสำนกันด้วยบทบำท 
สไตล์ในกำรท ำงำน กล้ำเสี่ยง ใช้ประสบกำรณ์ 

 
 เมื่องำนโครงกำรสิ้นสุดลงก็จะถ่ำยโอน (Transfer) ผลงำนขั้นสุดท้ำยของโครงกำร (Final outputs) 
ไปสู่กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยประจ ำ (Routine) หรือฝ่ำยปฏิบัติกำร (Operations) ต่อไป 
 
4.3 ความหมายของการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (2550 : 2) ได้ให้ควำมหมำยของ
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรไว้ว่ำ 
 ติดตาม (Monitoring) โครงการ หมำยถึง กระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน ำเขำ 
(Input) กำรด ำเนินงำน (Process) และผลกำรด ำเนินงำน (Output) เกี่ยวกับโครงกำร เพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback System) ส ำหรับกำรก ำกับ ทบทวน และแกไขปญัหำขณะด ำเนินโครงกำร 
  การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมำยถึง กระบวนกำรตรวจสอบและตัดสินคุณคำ่ (Value Judgment) 
เกี่ยวกับปัจจัยน ำเข้ำ กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือเป็นสำรสนเทศส ำหรับกำรปรับปรุงกำรด ำเนิน
โครงกำรสรุปผลส ำเร็จของโครงกำรและพัฒนำโครงกำรต่อไป โดยพิจำรณำประสิทธิภำพและประสิทธิผลจำก
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติรำชกำรใน 3 ระดับ คือ  
 ระดับท่ี 1 ประเมินปัจจัยน ำเข้ำ กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินโครงกำรสอดคล้องตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
 ระดับท่ี 2 ประเมินผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  
 ระดับท่ี 3 ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับเป้ำหมำยในแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ตำมรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 แผนผังควำมเชื่อมโยงกำรติดตำมและประเมินผลกับแผนปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input or Resources 

Process or Means 

Output or Objectives 

Outcome or Goal 

Impact รำยงำนผลกำร
ติดตำม/

ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนและ
ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ผู้บริหำรระดับกอง, กรม, กระทรวง, รัฐบำล 

นโยบำย  
แผนยุทธศำสตร ์

แผนงาน/โครงการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ี

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
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4.4 รูปแบบการประเมินผล 
  

กำรประเมินโครงกำรจะมีวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมโดยรูปแบบกำรประเมินผล
ที่เป็นที่นิยม แบ่งเป็น 5 รูปแบบ (Models) (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2559 : 80) ดังนี้ 

1) Goal-attainment model เป็นกำรประเมินโดยใช้วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย (Goals) เป็น
หลักเกณฑ์ รูปแบบนี้จะไม่ได้พิจำรณำถึงปัจจัยน ำเข้ำที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

2) Goal-free evaluation model เป็นกำรประเมินโดยใช้ผลกำรด ำเนินงำน (Results) เป็น
หลักเกณฑ์ รูปแบบนี้จะไม่ได้พิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งโครงกำร จึงมักใช้เมื่อมีกำรด ำเนินงำนมำนำนจน
วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 

3) Comprehensive evaluation model หรือ CIPP model เป็นกำรประเมินเชิงระบบ (System 
component) ที่มีปัจจัยหลัก 4 ด้ำน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้ำนผลผลิตของโครงกำร (Product) เป็นหลักเกณฑ ์ 

4) Client-oriented model เป็นกำรประเมินโดยใช้ผู้รับบริกำร (Client concern) เป็นผู้ชี้วัด
ควำมส ำเร็จ เช่น กำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่ได้พิจำรณำถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 

5) Stakeholder model เป็นกำรประเมินโดยใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder concern) หรือ
คณะกรรมกำรระดับนโยบำย (Policy commissions) เป็นผู้ชี้วัดควำมส ำเร็จ ซึ่งรูปแบบนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อำจถูกแทรกแซงได้ 

 
4.5 หลักการ Comprehensive evaluation model หรือ CIPP model 

จำกรูปแบบกำรประเมินข้ำงต้น กนผ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รูปแบบที่มีควำมเหมำะสมกับลักษณะ
โครงกำรและมีควำมครอบคลุมประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ส ำหรับกำรประเมินผลในครั้งนี้ จึงใช้ Comprehensive 
evaluation model หรือ CIPP model ของ Daniel L. Stufflebeam เป็นกรอบกำรประเมิน ซึ่งมีควำมครอบคลุม
ประเด็น 4 ด้ำน ดังนี้ 

 1) การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context evaluation: C) คือกำรประเมินที่เป็น
ระบบและกำรวิเครำะห์ในภำพกว้ำง (Macro analytic) วัตถุประสงค์ในกำรประเมินส่วนนี้เพื่อ
ประเมินควำมสอดคล้องสภำวะแวดล้อมหรือบริบทของประเทศไทยในแง่นโยบำยระดับชำติและของ
หน่วยงำนกับหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำร ลักษณะกำรประเมินแบบนี้จะช่วยให้อธิบำยถึงกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศและของผู้รับบริกำร 

2) การประเมินองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยน าเข้า (Input evaluation: I) กำรประเมินส่วนนี้มี
วัตถุประสงค์กำรประเมินเฉพำะกำรวิเครำะห์ในระดับแคบ (Micro analytic) กำรประเมินเพ่ือให้ข้อมูล
รำยละเอียดส ำหรับพิจำรณำว่ำจะใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือใช้ในกำรเลือกปัจจัยและองค์ประกอบต่ำง ๆ ในกำรวำงแผนและกำรออกแบบกำรใช้ในโครงกำรต่อไป 

3) การประเมินองค์ประกอบที่เป็นกระบวนการ (Process evaluation: P) กำรประเมินขั้นตอนนี้
จะท ำให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นระยะ ๆ ส ำหรับกำรตัดสินใจว่ำจะด ำเนินกำรด้วยวิธีใด ส่วนที่
บกพร่องจะมีวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไร จุดมุ่งหมำยกำรประเมินโครงกำรในระยะนี ้คือ  

  (1) เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องขณะด ำเนินกำร  
  (2) เพ่ือเสนอข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร  
  (3) เพ่ือเป็นกำรบันทึกเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ด ำเนินกำร 
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4)  การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) หรือ Output เป็นกำรประเมินองค์ประกอบ
ที่เป็นผลผลิตและผลกระทบของกำรด ำเนินกำรว่ำเกิดผลตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ และยังเป็นข้อมูลส ำหรับกำร
ปรับปรุงหรือยกเลิกองค์กร 

  ในกำรประเมินผลผลิตนั้น จะต้องประเมินควำมสอดคล้องของผลผลิตกับวัตถุประสงค์ จึงมี
ประยุกต์ใช้ตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logical framework เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงวัตถุประสงค์กับผลที่ได้รับ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  (1) วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งโครงกำร 
  (2) ผลผลิตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  (3) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่ใช้วัดควำมส ำเร็จของผลผลิต 
  (4) แหล่งตรวจสอบควำมส ำเร็จ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสำมำรถยืนยันผลได้ 
 

4.6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแบบสิบสองปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
โครงกำร (ปกรณ์, 2557: 190-198) มีดังนี้ 
  (1) มีควำมเข้ำใจภำรกิจของโครงกำรอย่ำงชัดเจน โดยผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบโครงกำรต้อง
มีควำมเข้ำใจที่ตรงกันในวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน ทรัพยำกร ลักษณะเฉพำะที่ส ำคัญ
ของโครงกำร และเงื่อนไขที่ส ำคัญของโครงกำร 
  (2) ควำมชัดเจนของนโยบำย และกำรสนับสนุนของนักบริหำรระดับสูง เพ่ือให้มำซึ่ง
ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็น อ ำนำจหน้ำที่และแนวทำงในกำรใช้อ ำนำจตัดสินใจที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรโครงกำร 
ตลอดจนกำรสนับสนุนอื่นๆ ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร เช่น กำรตรวจเยี่ยมโครงกำร กำรบ ำรุงขวัญ 
และกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วมกันในกำรจัดกำร 
  (3) กำรจ ำแนกโครงสร้ำงงำนและกำรจัดวำงก ำหนดกำรโครงกำร 
  (4) กำรปรึกษำหำรือสร้ำงกำรยอมรับของผู้รับบริกำร รวมทั้งกำรบูรณำกำรงำนและกำร
ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ที่ปรึกษำโครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมโครงกำร วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนจำกส ำนัก/กองต่ำงๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริกำร 
  (5) กำรท ำควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนและสภำพแวดล้อมขององค์กำร/หน่วยงำน 
  (6) กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ตั้งแต่ก ำหนดคุณสมบัติ กำรสรรหำ กำรตอบแทน กำรสร้ำง
บรรยำกำศกำรท ำงำนเป็นทีม จนถึงกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  (7) กำรจัดกำรด้ำนเทคนิค กำรงบประมำณ ทรัพยำกร สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพต่ำงๆ เพื่อให้โครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรบริหำร
สัญญำทุกขั้นตอนและกระบวนกำรด ำเนินกำรภำยในส ำนักงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดขั้นตอนควำมยุ่งยำก 
และเป็นระบบ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำย เป็นต้น 
  (8) กำรจัดวำงระบบกำรควบคุม เวลำ ค่ำใช้จ่ำย และคุณภำพให้เป็นมำตรฐำน มีกำรก ำหนด
กระบวนกำรและกำรติดตำม พร้อมทั้งตรวจสอบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งก ำหนดเกณฑ์กำรวัดและวิธีวัด และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปรับปรุงแก้ไข 
  (9) กำรวำงเครือข่ำยกำรสื่อสำร และกำรจัดท ำรำยงำน รวมทั้งกำรจัดประชุมทั้งที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
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  (10) กำรแก้ไขปัญหำที่อยู่นอกเหนือควำมคำดหมำย และกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  (11) กำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมคิด ด้ำนผลประโยชน์ เป็นต้น จึงต้อง
มีกำรบริหำรควำมขัดแย้งอย่ำงรอบรู้ รอบคอบ และรอบด้ำนด้วยกำรใช้ทั้งศำสตร์และศิลปะ 
  (12) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรถ่ำยโอนโครงกำรให้แก่หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำร
บริหำรงำนประจ ำ โดยกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating 
Procedure: SOP) กำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้แก่หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน และกำร
ฝึกอบรมบุคลำกรหลักท่ีจ ำเป็น 
 ดังนั้น กำรจัดกำรโครงกำรจะต้องค ำนึงถึงปัจจัยทั้ง 12 ปัจจัยนี้ว่ำมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตำมรูป
ด้ำนล่ำง ทั้งนี้ แต่ละโครงกำรอำจจะมีจุดเน้นและเรียงล ำดับควำมส ำคัญในแต่ละปัจจัยแตกต่ำงกันไปในแต่ละ
สถำนกำรณ์และประเภทของโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ควำมเชื่อมโยงของปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรโครงกำร 
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5. วิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 
 

ในกำรประเมินผลโครงกำรในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกำรรำยงำนผลประจ ำเดือน 

(ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560) 
2) กำรประเมินจำกแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร 
3) สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและตัวชี้วัดประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560  
 

ขั้นตอน 7 – 18  
ส.ค. 

21 - 31 
ส.ค. 

๑ – 22  
ก.ย. 

25 – 29  
ก.ย. 

2 – 9  
ต.ค. 

10  
ต.ค. 

11 ต.ค. - 
30 พ.ย. 

1. พัฒนำเครื่องมือในกำรประเมินผล        

2. ศึกษำข้อมูลโครงกำรจำกเอกสำรรำยงำน
ผลประจ ำเดือน (ตลุำคม 2559 - กันยำยน 
2560) 

  

  

   

3. เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถำมกับหัวหน้ำ
โครงกำร 

  
  

   

4. เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์
ผู้บริหำรระดับกอง 

  
  

   

5. วิเครำะห์ข้อมูลและประเมินผลจำก
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนและจำก
แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ ์

  

  

   

6. น ำเสนอผลกำรประเมินในประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน
โครงกำรและตัวชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

  

  

   

7. จัดท ำรำยงำนผลเสนอผูบ้ริหำรของ ปส.        
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6. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักเกณฑ์การประเมิน 
 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
  กำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 20 โครงกำร มีผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 
129 คน* ในกำรประเมินครั้งนี้ กนผ. ได้ก ำหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
  (1) หัวหน้ำโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน 20 คน ในกำรตอบแบบสอบถำมกำร
ประเมิน 
  (2) ผู้บริหำรหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน 5 คน ในกำรสัมภำษณ์ 
 
  วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล  
  โดยกำรใช้แบบสอบถำมส ำหรับหัวหน้ำโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร และใช้ประเด็นค ำถำม
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกส ำหรับหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร  ซึ่งกำรตอบค ำถำมจะเป็นลักษณะกำร
ประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรประเมินจำกผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจริง 
  โดยค ำถำมแบ่งเป็น 4 ตอน สะท้อนประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

 (1) ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท หมำยถึง ควำมสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนต่ำงๆ และ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

  องค์ประกอบค ำถำมของหัวหน้ำโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  1.1 ควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 
  1.2 หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ได้แก ่
   - ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
   - ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
   - ยุทธศำสตร์นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ ำนพลังงำน

นิวเคลียร์ของประเทศ 
   - ยุทธศำสตร์แผนแม่บทระดับชำติอื่นๆ เช่น นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ, ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ, แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ, 
แผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์,แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, แผนประชำสัมพันธ์แห่งชำติ, 
แผนแม่บทพลังงำนไทย เป็นต้น 

   - ยุทธศำสตร์แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 
  1.3 กำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรฯ 
 (2) ด้านปัจจัยน าเข้า 

 2.1 ด้ำนบุคลำกร  
  2.1.1 ควำมเพียงพอของบุคลำกร หมำยถึง จ ำนวนของบุคลำกรที่เพียงพอ

ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  2.1.2 คุณลักษณะของบุคลำกร หมำยถึง  ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เวลำกำร

ปฏิบัติงำน และเจตคติของบุคลำกรที่มีต่อโครงกำร 
                                                           
*
  จ ำนวนคนตำมรำยชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วมโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 



 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

13  

 2.2 ด้ำนงบประมำณ  
  2.2.1 ควำมเพียงพอของงบประมำณ หมำยถึง มีงบประมำณที่เพียงพอใน

กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยได้  ซึ่งพิจำรณำควบคู่กับผล
กำรเบิกจ่ำยจริง 

  2.2.2 ควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำย หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณได้ตำมเวลำ ไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน ซึ่งเป็นค ำถำมเสริม เพ่ือเป็นข้อเสนอในกำรปรับปรุงกระบวนกำร 

 2.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
  2.3.1 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนได้ หมำยถึง 

วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้เพ่ือให้บรรลุตำมภำระงำนมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
 (3) ด้านกระบวนการด าเนินงาน หมำยถึง กำรด ำเนินตำมแผนงำน และมีกำรก ำกับติดตำม

เพ่ือให้โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
  3.1  กำรด ำเนินงำนตำมแผน หมำยถึง มีกำรกระจำยงำนให้ผู้ร่วมโครงกำร และ

กำรอธิบำยท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำร รวมทั้งกำรได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำ กิจกรรม และงบประมำณ  

  3.2 กำรก ำกับติดตำม หมำยถึง กำรใช้ระบบและกลไกในกำรควบคุม ช่วยเหลือให้
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้  และสำมำรถแก้ไขปัญหำ-อุปสรรคเพ่ือให้ผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยได้ 

  3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ซึ่งเป็นค ำถำมเสริม เพ่ือเป็นข้อเสนอ
ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือให้โครงกำรส ำเร็จ 

 (4)  ผลผลิต หมำยถึง กำรด ำเนินงำนได้ผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ของโครงกำร 
  4.1 ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ผลผลิตที่ได้ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของ

โครงกำร รวมทั้งต้องสำมำรถระบุแหล่งที่ตรวจสอบควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดได้อย่ำงชัดเจน 
  4.2 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร

บริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. ได ้
  4.3 ผลกระทบของโครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และทัศนคติที่ดตี่อ ปส. ได ้
  4.4 ผลที่ได้คุ้มค่ำต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ (ปัจจัยน ำเข้ำ) 
  4.5 ผลผลิตของโครงกำรที่ได้สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ

หน่วยงำนระดับส ำนัก 
  4.6 โครงกำรพัฒนาและสำมำรถด าเนินการต่อยอดในอนำคตได ้
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 2) หลักเกณฑ์การประเมิน 
  การประเมินผลโครงกำรในครั้งนี้ จะมีกำรใช้คะแนนตัดสินจำกกำรตอบแบบสอบถำมเป็น
ลักษณะกำรคิดคะแนนโดยใช้สถิติในระดับกำรวัด Ordinal Scale โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรตัดสิน ดังนี้ 
 
รหัส

ค าถาม 
ค าถาม คะแนน 

เต็ม 
คะแนนตัดสิน หมายเหตุ 

 Context (C) มี 5 ค าถาม 4 คะแนนรวม ≥ 2 , C= ผ่าน  
C1 มีควำมเข้ำใจหลักกำรหรือไม่ 1  ตอบค ำถำมได้ = 1 

 ตอบค ำถำมไม่ได้ = 0 
 

C2 มีควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์หรือไม่ 1  ตอบค ำถำมได้ = 1 
 ตอบค ำถำมไม่ได้ = 0 

 

C3 สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ใด 1  ตอบอย่ำงน้อย 1 ข้อ = 1 
 ไม่ตอบเลย = 0 

 

C4 กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรฯ 0.5  ตอบค ำถำมได้ = 0.5 
 ตอบค ำถำมไม่ได้ = 0 

 

C5 กลุ่มผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์จำก
โครงกำรอย่ำงไร 

0.5  ตอบค ำถำมได้ = 0.5 
 ตอบค ำถำมไม่ได้ = 0 

 

 Input (I) มี 6 ค าถาม 6 คะแนนรวม = 6, I = ผ่าน  
I1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรฯ มำกน้อยเพียงใด 

1  มีมำกและสำมำรถให้
ค ำปรึกษำได้ = 1 
 มีมำกพอที่จะท ำงำนใน
ควำมรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้ำหมำยได้ = 0.75 
 มีพอสมควร แต่ยัง
ต้องกำรที่ปรึกษำ = 0.5 
 มีน้อยและต้องกำรได้รับ
กำรอบรมฟ้ืนฟู = 0.25 
 ไม่มีเลย = 0 
 

 

I2 มีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำรฯ เพียงพอหรือไม่ 

1  เพียงพอ = 1 
 ไม่เพียงพอ = 0   

 

I3 มีควำมรู้สึกอย่ำงไรในกำรท ำหน้ำที่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 

1  กระตือรือร้นอยำกท ำ = 
1 
 ท ำเพรำะเป็นบทบำท
หน้ำที่ = 0.5 
 ล ำบำกใจที่ต้องท ำหน้ำที่ 
= 0 
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รหัส
ค าถาม 

ค าถาม คะแนน 
เต็ม 

คะแนนตัดสิน หมายเหตุ 

I4 มีเวลำเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยหรือไม่ 

1  เพียงพอ = 1 
 ไม่เพียงพอ = 0   

 

I5 งบประมำณท่ีได้รับมีควำมเพียงพอ
หรือไม่ 

1  เพียงพอ ผลกำรเบิกจ่ำย 
≥ 80% = 1 
 เพียงพอ ผลกำรเบิกจ่ำย 
≤ 80% = 0.5 
 ไม่เพียงพอ 

 

 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีขั้นตอนที่
ยุ่งยำกซับซ้อนหรือไม่ 

- - เป็นค ำถำมเสริม 

 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันกับเวลำที่ก ำหนดไว้
ตำมแผนงำนหรือไม่ 

- - เป็นค ำถำมเสริม 

I6 วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ ที่อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
จริง มีจ ำนวนเพียงพอ หรือไม่   

1  เพียงพอ = 1 
 ไม่เพียงพอ = 0   

 

 Process (P) มี 4 ค าถาม 4 คะแนนรวม ≥ 2, P = ผ่าน  
P1 มีกำรอธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

และกระจำยงำนให้ผู้ร่วมโครงกำร
ด ำเนินกำรหรือไม่ 

1  มี = 1 
 ไม่มี = 0   

 

P2 มีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำม
แผนหรือไม่ 

1  มี = 1 
 ไม่มี = 0   

 

P3 ได้รับควำมร่วมมือในกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ จำกหน่วยงำนหรือบุคลำกร
ที่เก่ียวข้องมำกน้อยเพียงใด 

1  มำกกว่ำ 80 % = 1 
 50-80 % = 0.75 
 น้อยกว่ำ 50%  = 0.5 
 ไม่ได้ให้ควำมร่วมมือเลย  
= 0  

 

P4 มีปัญหำและอุปสรรคอ่ืนในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ หรือไม่ 

1  ไม่มี = 1 
 มี  ส ำเร็จทั้งหมด = 1 
 มี  ส ำเร็จบำงส่วน = 0.5 
 มี  ไม่ส ำเร็จ = 0  
ถ้ำมีปัญหำมำกกว่ำ 1 ข้อ ให้
หำค่ำเฉลี่ย (ผลรวมคะแนน /
จ ำนวนข้อ) 

 

 ปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ - - เป็นค ำถำมเสริม 
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รหัส
ค าถาม 

ค าถาม คะแนน 
เต็ม 

คะแนนตัดสิน หมายเหตุ 

 Product/Output (O) มี 6 ค าถาม 6  คะแนนรวม ≥ 3, O = 
ผ่าน 

 

O1 โครงกำรฯ มีผลผลิตสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงไร 

1  ตอบวัตถุประสงค์-
ผลผลิต-ตัวชี้วัด-แหล่งที่
ตรวจสอบควำมส ำเร็จ
ครบถ้วน = 1 
 ตอบวัตถุประสงค์-
ผลผลิต-ตัวชี้วัด ไม่ตอบแหล่ง
ที่ตรวจสอบควำมส ำเร็จ
ครบถ้วน = 0.5 
 ไม่ตอบวัตถุประสงค์-
ผลผลิต-ตัวชี้วัด = 0 

 

O2 สำมำรถเสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อ ปส. 1  ได้ มำกที่สุด = 1  
 ได้ มำก = 0.75  
 ได้ ปำนกลำง = 0.5  
 ได้ น้อย = 0.25 
 ได้ น้อยที่สุด =0 
 ไม่ได้ = 0 

 

O3 มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์และทัศนคติ
ต่อ ปส. 

1  มี = 1 
 ไม่มี = 0   

 

O4 มีผลกระทบ (Impact) ต่อประชำชน
และสังคม 

  มี = 1 
 ไม่มี = 0   

 

O5 ผลที่ได้คุ้มค่ำต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
หรือไม่ 

1  คุ้มค่ำ = 1 
 ไม่คุ้มค่ำ = 0   

 

O6 กำรด ำเนินกำรต่อยอดโครงกำรใน
อนำคตควรมีลักษณะอย่ำงไร 

1  มีกำรต่อยอดได้ = 1 
 ไม่มีกำรต่อยอดได้ = 0 

 

 
 3) เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลการด าเนินงานของโครงการในภาพรวม ดังนี้  
  ระดับดีเยี่ยม   - ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ครบทั้ง 4 ประเด็น  
  ระดับดี          - ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 3 ประเด็น 
  ระดับพอใช้     - ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 2 ประเด็น 
  ระดับต้องปรับปรุง   - ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์น้อยกว่ำ 2 ประเด็น 
  ทั้งนี้ กำรตัดสินผ่ำนส ำหรับปัจจัยน ำเข้ำจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรตัดสินครบทั้ง 6 ค ำถำม 
 ส ำหรับกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรจะไม่มีกำรน ำมำให้คะแนนตัดสิน แต่จะน ำผลมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์
ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 2  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

และผลการประเมินโครงการของ ปส.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2460 

 
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ปส. ได้รับจัดสรรงบประมำณงบประมำณโครงกำร จ ำนวน 20 โครงกำร จ ำนวนเงิน
รวม  62,702,075 บำท แบ่งเป็น งบด ำเนินงำน จ ำนวน 24,853,075 บำท และงบลงทุน (ครุภัณฑ์) 
จ ำนวน 37,849,000 บำท  
 จำกผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกระบบ Government Fiscal Management Information System (GFMIS) 
ของฝ่ำยกลุ่มบริหำรงำนคลัง (กบค.) ปส. ณ วันที่ 29 กันยำยน 2560 มีผลเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร 
(งบด ำเนินงำน) รวมทั้งสิ้น 20,078,331 บำท คิดเป็นร้อยละ 80.79 โดยมีผลดังนี้ 
 - โครงกำรที่มีกำรเบิกจ่ำยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80      จ ำนวน   9 โครงกำร  
 - โครงกำรที่มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80   จ ำนวน 11 โครงกำร  
รำยละเอียดผลกำรเบิกจ่ำยตำมตำรำงต่อไปนี้ 

ล าดับ โครงการ ส านัก งบด าเนินงาน เบิกจ่ายงบ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ คงเหลือ 
(งบด าเนินงาน) 

 รวมทั้งสิ้น  24,853,075 20,078,331 80.79 4,774,744 

กลุ่มบูรณาการที่ 1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

2,040,085 1,871,905 91.76 168,180 

1 โครงกำรเฝ้ำระวังภัยและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

ศรฉ. 2,040,085 1,871,904.83 91.76 168,180.17 

กลุ่มบูรณาการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 

4,063,010 1,891,357* 46.55 2,171,653 

2 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดแูลควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์ 

สน. 531,450 330,871.00 62.26 200,579.00 

3 โครงกำรพิทักษ์และรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำไม่แพร่ขยำยอำวุธนวิเคลียร์ 

สน. 591,600 399,153.00 67.47 192,447.00 

4 โครงกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพื่อกำรพจิำรณำอนุญำตสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร ์(BNCT) 

สน. 400,600 107,375.53 26.80 293,224.47 

5 โครงกำรตรวจวัดปริมำณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่ง
อนุภำคทำงกำรแพทย ์

สร. 700,000 262,785.58 37.54 437,214.42 

6 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลและพัฒนำงำน
ตรวจสอบสถำนปฏิบัตกิำรทำงรังสีทำงอุตสำหกรรม 

สร. 501,500 89,875.00 17.92 411,625.00 

7 โครงกำรก ำกับดแูลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีและกำกกัมมันตรังสี 

สร. 534,000 197,125.00 36.91 336,875.00 

8 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดแูลวัสดุกัมมันตรังสีตำม
ลักษณะกำรใช้งำน 

สร. 171,400 116,190.01 67.79 55,209.99 

9 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดแูลกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
ของประเทศไทย 

สร. 482,460 321,971.50 66.74 160,488.50 

                                                           
* ผลกำรเบิกจ่ำยตำมที่แตล่ะโครงกำรรำยงำน เนื่องจำกระบบ GFMIS ไม่สำมำรถรำยงำนผลกำรเบิกจำ่ยในโครงกำรย่อย
ภำยใต้แผนบูรณำกำรได ้
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ล าดับ โครงการ ส านัก งบด าเนินงาน เบิกจ่ายงบ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ คงเหลือ 
(งบด าเนินงาน) 

10 โครงกำรจัดท ำข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับ
วินิจฉยัทำงกำรแพทย์ของประเทศไทย 

สร. 100,000 16,340.00 16.34 83,660.00 

11 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมอืกับ EU เพื่อกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและประสิทธิภำพของกำรก ำกบัดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 

ผชช. 
วรำภรณ์ 

50,000 49,670.00 99.34 330.00 

กลุ่มบูรณาการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคการก ากับดูแล 
ความปลอดภัยจากการใช้สารรังสี 

1,275,000 1,162,033 91.14 112,967 

12 โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

สส. 1,275,000 1,162,033.23 91.14 112,966.77 

กลุ่มแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 5,935,210 5,628,963 94.84 306,247 

13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัตกิำรตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน 

สส. 1,915,475 1,837,193.75 95.91 78,281.25 

14 โครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี สส. 2,873,935 2,704,184.53 94.09 169,750.47 

15 โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีใน
ระดับปฐมภูม ิ

สส. 1,145,800 1,087,584.30 94.92 58,215.70 

กลุ่มบูรณาการที่ 4 โครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ด้านนิวเคลียร์และรังส ี

3,570,000 3,455,654 96.80 114,346 

16 โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

สบ. 3,570,000 3,455,653.57 96.80 114,346.43 

กลุ่มบูรณาการที่ 5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรงัสี
ไปสู่การปฏิบัติ 

408,425 387,542 94.89 20,883 

17 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

สบ. 408,425 387,542.03 94.89 20,882.97 

กลุ่มบูรณาการที่ 6 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้าน 
ความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี 

2,595,560 1,855,196 71.48 740,364 

18 โครงกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำม
ปลอดภัยนวิเคลียร์และรังสีของประเทศ 

สบ. 2,595,560 1,855,196.18 71.48 740,363.82 

กลุ่มโครงการส าคัญ 4,965,785 3,825,682 77.04 1,140,103 

19 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) 

สบ. 1,140,785 944,320.00 82.78 196,465.00 

20 โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภูมภิำค ศปส. 3,825,000 2,881,362.37 75.33 943,637.63 

 
 เมื่อพิจำรณำเรียงตำมล ำดับแล้ว โครงกำรที่มีร้อยละกำรเบิกจ่ำยมำกที่สุด คือ โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือ
กับ EU เพ่ือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพของกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู  
มีผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 99.34 และโครงกำรที่ร้อยละกำรเบิกจ่ำยน้อยที่สุด คือ โครงกำรจัดท ำ
ข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ของประเทศไทย มีผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็น
ร้อยละ 16.34  
 กำรเปรียบเทียบกำรร้อยละกำรเบิกจ่ำยกับงบประมำณที่ได้รับ โดยเรียงตำมอันดับจำกมำกที่สุดไป
น้อยที่สุด ตำมแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมทิี่ 1 กำรเปรียบเทียบกำรร้อยละกำรเบิกจ่ำยกับงบประมำณที่ได้รับ โดยเรียงตำมอันดับ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

โครงกำรจัดท ำข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรงัสีส ำหรบัวินิจฉยัทำง
กำรแพทย์ของประเทศไทย 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกบัดูแลและพัฒนำงำนตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสีทำงอุตสำหกรรม 

โครงกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพือ่กำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ (BNCT)  

โครงกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุกมัมันตรงัสีและกำก
กัมมันตรังสี 

โครงกำรตรวจวดัปริมำณรังสีนวิตรอนโดยรอบเครื่องเรง่อนภุำคทำงกำรแพทย์ 

โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนวิเคลยีร์ 

โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำกกมัมันตรังสขีองประเทศไทย 

โครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุนวิเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำ
ไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ 

โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลวัสดุกมัมนัตรงัสีตำมลกัษณะกำรใช้งำน 

โครงกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียรแ์ละ
รังสีของประเทศ 

โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภูมิภำค 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครอืขำ่ยควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนวิเคลียร์และรังสีในอำเซียน … 

โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกบัดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนวิเคลียร์
และรังสี 

โครงกำรเฝ้ำระวงัภัยและเตรียมควำมพร้อมฉกุเฉินทำงนวิเคลียรแ์ละรงัสี 

โครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนวิเคลียรแ์ละรงัสี 

โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรงัสีไปสู่กำรปฏิบัติ 

โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปรมิำณรงัสีในระดับปฐมภูม ิ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรงัสีในสิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบ
มำตรฐำน 

โครงกำรสร้ำงควำมตระหนกัและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 

โครงกำรพัฒนำควำมรว่มมือกบั EU เพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
ประสิทธิภำพของกำรก ำกบัดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 
ผ่ำน 
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2. ผลการด าเนินงานโครงการ 
  
 จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งทุกโครงกำรได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และผลควำมก้ำวหน้ำเป็นรำยเดือน เมื่อสิ้นสุดงบปีงบประมำณ มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ดังนี้ 
 - โครงกำรที่มีร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80    จ ำนวน  14   โครงกำร 
 - โครงกำรที่มีร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80  จ ำนวน     6  โครงกำร 
รำยละเอียดร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผน ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 

ล าดับ โครงการ ส านัก 
ร้อยละ 

การด าเนินงาน
ตามแผน 

กลุ่มบูรณาการที่ 1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
1 โครงกำรเฝ้ำระวังภัยและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ศรฉ. 100.00 

กลุ่มบูรณาการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

2 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร ์ สน. 85.00 
3 โครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยวสัดุนิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสญัญำไม่แพร่

ขยำยอำวุธนิวเคลียร ์
สน. 83.05 

4 โครงกำรจดัท ำแนวปฏิบตัิเพื่อกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 
(BNCT)  

สน. 20.00 

5 โครงกำรตรวจวัดปริมำณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่งอนุภำคทำงกำรแพทย์ สร. 70.00 
6 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลและพัฒนำงำนตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำร

ทำงรังสีทำงอุตสำหกรรม 
สร. 57.00 

7 โครงกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกำกกัมมันตรังสี สร. 100.00 
8 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลวสัดุกัมมันตรังสีตำมลักษณะกำรใช้งำน สร. 75.00 
9 โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีของประเทศไทย สร. 97.24 

10 โครงกำรจดัท ำข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับวินิจฉยัทำงกำรแพทย์ของ
ประเทศไทย 

สร. 90.00 

11 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับ EU เพื่อกำรเสรมิสร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพของ
กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยัจำกพลังงำนปรมำณ ู

ผชช. 
วรำภรณ ์

50.00 

กลุ่มบูรณาการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้สารรังสี 
12 โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี สส. 95.00 

กลุ่มแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบตัิกำรตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเขำ้สู่ระบบ

มำตรฐำน 
สส. 100.00 

14 โครงกำรตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี สส. 100.00 
15 โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีในระดับปฐมภูม ิ สส. 90.00 
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ล าดับ โครงการ ส านัก 
ร้อยละ 

การด าเนินงาน
ตามแผน 

กลุ่มบูรณาการที่ 4 โครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
16 โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสมัพันธ์ด้ำนนิวเคลยีร์และรังสี สบ. 100.00 

กลุ่มบูรณาการที่ 5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ 
17 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสไีปสู่กำรปฏิบัติ สบ. 97.00 

กลุ่มบูรณาการที่ 6 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี 
18 โครงกำรเพิม่ศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของ

ประเทศ 
สบ. 96.00 

กลุ่มโครงการส าคัญ 
19 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศดำ้นกำรก ำกับดูแล

ควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) 
สบ. 43.00 

20 โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภมูิภำค ศปส. 100.00 
 
 ทั้งนี้ ค่ำน้ ำหนักร้อยละของกำรด ำเนินงำนขึ้นอยู่กับหัวหน้ำโครงกำรที่จะให้ค่ำน้ ำหนักของแต่ละ
กิจกรรมตำมควำมส ำคัญของกิจกรรม โดยผลรวมของทุกกิจกรรมจะเท่ำกับ ร้อยละ 100 กำรรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในแต่ละเดือนจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้ำโครงกำรที่จะรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบกับแผนกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้ในบำงโครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำนครบทุกกิจกรรม 
ท ำให้ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผน เท่ำกับ ร้อยละ 100 แต่มีกำรเบิกจ่ำยต่ ำ ท ำให้มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ร้อยละ 80  ได ้
 นอกจำกกำรพิจำรณำผลควำมส ำเร็จจำกร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนแล้ว ควรมีกำรพิจำรณำ
ควำมส ำเร็จตำมผลลัพธ์ของกิจกรรม โดยดูจำกตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในแต่ละกิจกรรม ซึ่ง กนผ. ได้
ตรวจสอบผลกำรด ำเนินของกิจกรรมแล้ว มีข้อสังเกตในแต่ละกิจกรรมตำมภำคผนวก ข. 
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3. ผลจากการตอบแบบสอบถามการประเมิน 
 
 จำกกำรส่งแบบสอบถำมให้หัวหน้ำโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน 20 โครงกำร มีโครงกำร
ตอบแบบสอบถำมกลับ จ ำนวน 20 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 รำยละเอียดกำรข้อค ำถำมแบบสอบถำม
ตำมเอกสำรภำคผนวก ค.  
 โดยผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้นได้ดังนี้ 
 
กลุ่มบูรณาการที่ 1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 1. โครงกำรเฝ้ำระวังภัยและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี (ศรฉ.) 
  ผลคะแนนรวม 18.50 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 
กลุ่มบูรณาการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 
 2. โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ (สน.) 
  ผลคะแนนรวม 16.75 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและงบประมำณ 
 3. โครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำไม่แพร่ขยำยอำวุธ
นิวเคลียร์ (สน.) 
  ผลคะแนนรวม 15 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและงบประมำณ 
 4. โครงกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพื่อกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ (BNCT) (สน.) 
  ผลคะแนนรวม 17.25 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและงบประมำณ 
 5. โครงกำรตรวจวัดปริมำณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่งอนุภำคทำงกำรแพทย์ (สร.) 
  ผลคะแนนรวม 15.25 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและงบประมำณ 
 6. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลและพัฒนำงำนตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีทำง
อุตสำหกรรม (สร.) 
  ผลคะแนนรวม 16.50 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและงบประมำณ 
 7. โครงกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกำกกัมมันตรังสี (สร.) 
  ผลคะแนนรวม 19 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและงบประมำณ 
 8. โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตำมลักษณะกำรใช้งำน (สร.) 
  ผลคะแนนรวม 14 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร งบประมำณ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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 9. โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีของประเทศไทย  (สร.) 
  ผลคะแนนรวม 16 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร  
 10. โครงกำรจัดท ำข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ของประเทศไทย 
(สร.) 
  ผลคะแนนรวม 15.25 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและงบประมำณ 
  11. โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับ EU เพ่ือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพของกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู (ผชช.วรำภรณ์) 
  ผลคะแนนรวม 16.25 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร 
 
กลุ่มบูรณาการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้สารรังสี 
 12. โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี (สส.) 
  ผลคะแนนรวม 16.5 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 
กลุ่มแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 13. โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน (สส.) 
  ผลคะแนนรวม 17 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร 
 14. โครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี (สส.) 
  ผลคะแนนรวม 17.5 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร 
 15. โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีในระดับปฐมภูมิ (สส.) 
  ผลคะแนนรวม 16.5 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร 
 
กลุ่มบูรณาการที่ 4 โครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 16. โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี (สบ.) 
  ผลคะแนนรวม 15.25 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร งบประมำณ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 
กลุ่มบูรณาการที่ 5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ 
 17. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กำรปฏิบัติ (สบ.) 
  ผลคะแนนรวม 18.75 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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กลุ่มบูรณาการที่ 6 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี 
 18. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (สบ.) 
  ผลคะแนนรวม 14.92 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร งบประมำณ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 
กลุ่มโครงการส าคัญ 
 19. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) (สบ.) 
  ผลคะแนนรวม 19.5 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยบุคลำกร  
 20. โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค  (ศปส.) 
  ผลคะแนนรวม 15.75 จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลกำรตัดสินอยู่ในระดับ ดี  
เพรำะไม่ผ่ำนเกณฑ์ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เนื่องจำกปัจจัยงบประมำณ 
 
 ตำรำงสรุปผลกำรประเมินโครงกำร ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
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คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00   

กลุ่มบูรณาการที่ 1 โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนวิเคลียร์และรังสี 

โครงกำรเฝ้ำระวัง
ภัยและเตรียมควำม
พร้อมฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสี 

3 0.5 3.5 1 3 1 0 5 4 6 18.50 ดี 

กลุ่มบูรณาการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบก ำกับดูแล
ควำมปลอดภยัทำง
นิวเคลียร ์

3 1 4 1 0.5 0.5 1 3 3.75 6 16.75 ดี 

โครงกำรพิทักษ์
และรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์ภำยใต้
สนธิสัญญำไม่แพร่
ขยำยอำวุธ
นิวเคลียร ์

3 0.5 3.5 1 2.25 0.5 1 4.75 2.5 4.25 15.00 ดี 

โครงกำรจัดท ำแนว
ปฏิบัติเพื่อกำร
พิจำรณำอนุญำต
สถำนประกอบกำร
ทำงนิวเคลียร์ 
(BNCT)  

3 1 4 1 1.75 0.5 1 4.25 3.25 5.75 17.25 ดี 

โครงกำรตรวจวัด
ปริมำณรังสี
นิวตรอนโดยรอบ
เครื่องเร่งอนุภำค
ทำงกำรแพทย ์

3 1 4 0 1.25 0.5 1 2.75 3.75 4.75 15.25 ดี 

โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ก ำกับดแูลและ
พัฒนำงำน
ตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสี
ทำงอุตสำหกรรม 

3 1 4 0 2.75 0.5 1 4.25 3.5 4.75 16.50 ดี 
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คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00   

โครงกำรก ำกับดแูล
ควำมปลอดภยักำร
ขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีและ
กำกกัมมันตรังสี 

3 1 4 1 2.5 0.5 1 5 4 6 19.00 ดี 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบก ำกับดูแล
วัสดุกัมมันตรงัสี
ตำมลักษณะกำรใช้
งำน 

3 1 4 0 0.5 0 0 0.5 3.75 5.75 14.00 ดี 

โครงกำรพัฒนำ
ระบบก ำกับดูแล
กำรจัดกำรกำก
กัมมันตรังสีของ
ประเทศไทย 

3 1 4 0 0.75 1 1 2.75 3.5 5.75 16.00 ดี 

โครงกำรจัดท ำ
ข้อก ำหนด
มำตรฐำนเครื่อง
ก ำเนิดรังสีส ำหรับ
วินิจฉยัทำง
กำรแพทย์ของ
ประเทศไทย 

3 1 4 0 1.25 0.5 1 2.75 3.75 4.75 15.25 ดี 

โครงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือกับ 
EU เพื่อกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ
และประสิทธภิำพ
ของกำรก ำกับดูแล 

3 1 4 0 2.75 1 1 4.75 2.5 5 16.25 ดี 

กลุ่มบูรณาการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้สารรังสี 

โครงกำรสนับสนุน
กำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภยัจำก
กำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 
 
 
 

3 1 4 0 1.5 1 0 2.5 4 6 16.50 ดี 



 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

27  

โครงการ บริบท 
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คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00   

กลุ่มแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำร
ตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดล้อมเข้ำสู่
ระบบมำตรฐำน 

3 1 4 1 1.25 1 1 4.25 3.5 5.25 17.00 ดี 

โครงกำรตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์
ทำงนิวเคลียร์และ
รังสี 

3 1 4 0 1.75 1 1 3.75 4 5.75 17.50 ดี 

โครงกำรพัฒนำ
และยกระดบั
มำตรฐำนกำรวัด
ปริมำณรังสีใน
ระดับปฐมภูม ิ 

3 0.5 3.5 0 1.75 1 1 3.75 3.5 5.75 16.50 ดี 

กลุ่มบูรณาการที่ 4 โครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังส ี

โครงกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและ
เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ดำ้น
นิวเคลียร์และรังสี 

3 1 4 0 2.5 0 0 2.5 3.5 5.25 15.25 ดี 

กลุ่มบูรณาการที่ 5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรงัสีไปสู่การปฏิบัติ 

โครงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยและแผน
ด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสีไปสู่กำรปฏิบัติ 

3 1 4 1 3 1 0 5 3.75 6 18.75 ดี 

กลุ่มบูรณาการที่ 6 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี 

โครงกำรเพิ่ม
ศักยภำพและ
พัฒนำบุคลำกรด้ำน
ควำมปลอดภยั
นิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ 
 

3 1 4 0 1.5 0 0 1.5 3.67 5.75 14.92 ดี 
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โครงการ บริบท 
(C) 

ปัจจัยน าเข้า 
(I) 

กระบวน
การ 
(P) 

ผลผลิต 
(O) 

รวม
ทั้งหมด 

การ
ตัดสิน 

 
คว

าม
สอ

ดค
ล้อ

งก
ับ

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

กา
รต

อบ
สน

อง
คว

าม
ต้อ

งก
าร

ขอ
งผ

ู้รับ
บร

ิกา
ร รวม 

บุค
ลา

กร
 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

สิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

  

รวม 
    

    

จ า
นว

น 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ 

  

          

คะแนนเต็ม 3 1 4 1 3 1 1 6 4 6 20.00   

กลุ่มโครงการส าคัญ 

โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำ
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหวำ่ง
ประเทศด้ำนกำร
ก ำกับดแูลควำม
ปลอดภัยจำก
พลังงำนนิวเคลียร์
และรังสีในอำเซียน 
(ASEANTOM) 

3 1 4 1 2.75 1 1 5.75 4 5.75 19.50 ดี 

โครงกำรด ำเนินงำน
ศูนย์ปรมำณูเพื่อ
สันติประจ ำภูมภิำค 

3 1 4 1 2 0 1 4 3.5 4.25 15.75 ดี 
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4. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 
 กนผ. ได้มีกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน 6 หน่วยงำน รำยละเอียด
ข้อค ำถำมกำรสัมภำษณ์ตำมเอกสำรภำคผนวก ง. ซึ่งมีสรุปผล ดังนี้ 
 1. ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศรฉ.) มีโครงกำร 
จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 
  - โครงกำรเฝ้ำระวังภัยและเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี  
  ด้านบริบท (Context) :  
  1) ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ว่ำ โครงกำรนี้มีหลักกำร
คือ กำรด ำเนินกำรโดยกำรอ้ำงอิงแนวปฏิบัติ ใหม่ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) ภำยหลังกำรเกิดวิกฤติกำรณ์นิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
และกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของ ปส. และมีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือเฝ้ำระวังภัยและ
กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งในช่วงกำรเสนอของบประมำณมีก ำหนดกำรจัด
กิจกรรมกำรฝึกซ้อมร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ  (สทน.) แต่เมื่อได้รับงบประมำณมีกำรประสำนให้ 
ปส. เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมระดับประเทศ (CMEX) ท ำให้มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินกิจกรรมเลื่อนกิจกรรมกำรฝึกซ้อม
ร่วมกับ สทน. ไปด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้กำรปรับแผนกิจกรรมดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หลักของโครงกำร 
  2) หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ได้ดังนี ้
   (1) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน และยุทธศำสตร์กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ในยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
   (3) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ใน
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ ยุทธศำสตร์กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนนิวเคลียร์ และยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
   (4) ยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ และนโยบำย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 
   (5) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  3) กำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำร  
คือ เจ้ำหน้ำที่เผชิญเหตุเบื้องต้น เช่น เจ้ำหน้ำที่จำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ กำรแพทย์
ฉุกเฉิน ทหำร ต ำรวจ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยจะได้รับประโยชน์จำกกำร
ฝึกอบรมและฝึกซ้อมในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และ
รังสี และประชำชนที่จะได้รับทรำบข้อมูลจำกกำรตรวจวัดปริมำณรังสีจำกสถำนีเฝ้ำระวังภัยทำงรังสีในอำกำศ
และใต้น้ ำ 
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  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input):  
  1) ในภำพรวมโครงกำรมีงบประมำณไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นใน
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และกำรซ่อมบ ำรุงสถำนีเฝ้ำระวังภัยฯ  
  2) จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรพร้อมกัน 
เนื่องจำกบุคลำกรจ ำนวนหนึ่งจะต้องเข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมอยู่เสมอ ซึ่งเป็นกิจกรรมส ำคัญเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกันในกำรจัดกำรสถำนกำรณ์กับเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอ่ืน และยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเผชิญเหตุที่
เข้มแข็ง และบุคลำกรที่ด ำเนินกำรต้องได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องและครบถ้วนเพ่ือพัฒนำศักยภำพ โดย
ปัจจุบันมีกำรแก้ไขโดยจัดสรรให้บุคลำกรที่ไม่ติดภำรกิจอ่ืนเข้ำร่วมหรือด ำเนินกำรแทน และจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรแยกกลุ่มงำนเฝ้ำระวังฯ อยู่ภำยใต้ กพม. และกลุ่มงำนเผชิญเหตุฉุกเฉินอยู่ภำยใต้ กตส. ท ำให้มี
ควำมคลำดเคลื่อนในกำรรับข้อมูลและกำรสื่อสำรภำยใน 
  3) จ ำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณม์ีจ ำนวนเพียงพอในสถำนกำรณ์ปกติที่มีกำรใช้เพ่ือกำรฝึกอบรม
และฝึกซ้อม ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือที่มีอยู่มีลักษณะเก่ำ ไม่เหมำะสมแก่กำรใช้งำน ช ำรุดและไม่คุ้มค่ำใน
กำรซ่อมแซม ซึ่งมีกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรยืมหน่วยงำนอ่ืนใช้ แต่เมื่อมีสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงจะท ำให้
เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
  ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) : 
  1) ผู้บริหำรมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยใช้เครื่องมือในกำรตรวจสอบทำง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและผลกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น LINE และ 
E-mail เป็นต้น ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค และจากการปรับโครงสร้างพบว่า มีการล่าช้า
ด้านกระบวนการเนื่องจากต้องมีการผ่านหลายระดับชั้น 
  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ได้แก่ 
   (1) กำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ปส. 
   (2) นโยบำยผู้บริหำรที่ชัดเจน และให้ควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้เกิดผลอย่ำงชัดเจน 
   ผลผลิต (Product) : 
  1) ผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ สำมำรถสะท้อนภำรกิจหลักของ ปส. ใน
เรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและกำรเฝ้ำระวังภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีได้ 
  2) กิจกรรมที่ควรมีต้องมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรต่อไป ได้แก่ 
   (1) กำรผลักดันให้หลักสูตรกำรเผชิญเหตุทำงรังสีในเบื้องต้นเป็นวิชำพ้ืนฐำนที่
เจ้ำหน้ำที่ ปภ. ต้องได้รับกำรฝึกอบรม 
   (2) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จะเน้นกำรฝึกอบรมในลักษณะ Train the Trainer 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของ ปภ. ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งกำรฝึกอบรม/ฝึกซ้อมให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีควำมเสี่ยงจะเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อกระตุ้นเตือนเป็นระยะ 
   (3) กำรขอรับกำรสนับสนุนระบบ software จำก EU และกำรขอรับจำกสนับสนุน
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจำกฝ่ำยควำมมั่นคง ซึ่งเป็นผลมำจำกเครือข่ำยกำรฝึกซ้อม 
   (4) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในกลุ่มงำน ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. และ
บุคลำกรภำยนอก 
 
 
 



 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

31  

 2. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.) มีโครงกำร จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 
  - โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
  - โครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำไม่แพร่
ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ 
  - โครงกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพ่ือกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 
(BNCT) 
  ด้านบริบท (Context) : 
  1) ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ในแต่ละโครงกำร ดังนี้ 
   (1) โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ มีหลักกำร
เกี่ยวกับด้ำนควำมปลอดภัย (Safety) เนื่องจำกเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัยมีกำรใช้เป็นระยะเวลำนำน ซึ่งจะมี
กำรเสื่อมสภำพ จึงต้องมีกำรศึกษำกระบวนกำรเสื่อมสภำพว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ท ำให้มีกำรเสื่อมสภำพเร็วกว่ำที่
ควรจะเป็น เพ่ือที่จะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขก่อนที่จะเกิดควำมเสียหำย โดยต้องมีควำมร่วมมือกับ 
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (สทน.) โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำผลมำวิเครำะห์ และจัดท ำเป็น
กฎระเบียบในกำรตรวจสอบ 
   (2) โครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำ
ไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ มีหลักกำรคือ กระบวนกำรควบคุมวัสดุนิวเคลยีร์ที่เข้ำออกประเทศไทยต้องมีกำรรำยงำน
ไปยัง IAEA และตำมพิธีสำรเพ่ิมเติม (Additional Protocol: AP) ของควำมตกลงพิทักษ์ควำมปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ (Safeguards Agreement) เพ่ิมจำกกำรควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ให้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ได้   
สองทำง และกิจกรรมที่ท ำกำรทดลองทั้งทำงปฏิบัติและทำงทฤษฎีผ่ำนกำรทดลองโดย Software โครงกำรนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถด ำเนินกำรได้ถูกต้องในกำรเก็บรักษำและ
ควบคุมไม่ให้มีกำรถูกขโมย ซึ่งเป็นหลักกำรด้ำน Security และหำกเมื่อมีกำรขโมยไปท ำ Dirty Bomb แล้ว
จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรำยต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักกำรด้ำน Safety โดย ปส. ต้อง
จัดท ำฐำนข้อมูลบัญชีและควบคุมวัสดุนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งเครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ได้สองทำงเพ่ือไม่ให้
เกิดกำรใช้ในทำงท่ีผิด ตำมหลักกำรด้ำน Safeguard 
   (3) โครงกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพ่ือกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ (BNCT) มีหลักกำรและวัตถุประสงค์ในกำรก ำกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ (BNCT) ที่
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีก ำลังจะสร้ำงขึ้น เนื่องจำก ปส. ไม่ได้มีกำรให้อนุญำตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยใหม่มำนำนแล้วและจำกกำรมีพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 จึงต้องมีกำรศึกษำ
ตั้งแต่เรื่องสถำนที่ตั้ง ในด้ำนธรณีวิทยำเนื่องจำกพ้ืนที่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่ำงกัน ต้องมีกำรศึกษำ
ผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ และควำมปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
ซึ่งหำกจัดท ำแนวปฏิบัติเสร็จจะสำมำรถใช้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำส ำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ได้ 
  2) หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
   (1) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน และยุทธศำสตร์กำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ในยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
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แห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม และยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
   (3) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ใน
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ ยุทธศำสตร์กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนนิวเคลียร์ ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิ วเคลียร์ และ
ยุทธศำสตร์กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ 
   (4) ยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ , ยุทธศำสตร์
กำรวิจัยแห่งชำติ และนโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 
   (5) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในกำรพัฒนำ
ควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  3) กำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่มผู้รับบริกำรในแต่ละ
โครงกำร ได้ดังนี ้
   (1) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์ คือ สทน.  
   (2) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพ่ือกำรพิจำรณำอนุญำตสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ (BNCT) คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 
   (3) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ คือ ผู้ประกอบกำรที่มีกำรใช้วัสดุนิวเคลียร์และรังสี
ปริมำณสูง มำกกว่ำ 100 แห่งทั่วประเทศ 
  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input):  
  1) ในภำพรวมทุกโครงกำร มีงบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
  2) จ ำนวนบุคลำกรและคุณลักษณะในแต่ละโครงกำร มีดังนี้ 
   (1) โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ และโครงกำร
จัดท ำแนวปฏิบัติเพ่ือกำรพิจำรณำอนุญำตสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ (BNCT) มีจ ำนวนบุคลำกรไม่
เพียงพอ เนื่องจำกมีกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ท ำให้บุคลำกรที่มีคุณลักษณะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำม
เชี่ยวชำญไม่สำมำรถมำด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงเต็มที่เพรำะมีภำระหน้ำที่ใหม่ที่ต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปด้วย 
   (2) โครงกำรพิทักษ์และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ภำยใต้สนธิสัญญำ
ไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ มีจ ำนวนบุคลำกรเพียงพอ และมีคุณลักษณะศักยภำพที่เหมำะสม 
  3) ในภำพรวมทุกโครงกำร มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเ์พียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) : 
  1) ผู้บริหำรมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยกำรหำรือกับหัวหน้ำโครงกำร/
หัวหน้ำกลุ่มงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคเป็นรายกรณ ี
  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ได้แก่ 
   (1) บุคลำกรที่มีศักยภำพและเวลำที่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน 
   (2) งบประมำณที่เพียงพอตรงตำมเป้ำหมำยกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้ 
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   ผลผลิต (Product) : 
  1) ผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ สำมำรถสะท้อนภำรกิจหลักของ ปส. ใน
เรื่องกำรจัดท ำกฎระเบียบ แนวทำงท่ีเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์ และ
สำมำรถพัฒนำบุคลำกร 
  2) กิจกรรมที่ควรมีต้องมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรต่อไป ได้แก่ 
   (1) กำรก ำหนด Job Description ของบุคลำกรที่ด ำเนินกำรด้ำนนิวเคลียร์ที่ชัดเจน 
   (2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรื้อถอนเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัย
ตัวปัจจุบันที่จะเลิกด ำเนินกำร 
   (3) กำรรับฟังควำมคิดเห็นในเรื่องสถำนที่ตั้ง BNCT 
 
 3. ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.) มีโครงกำร จ ำนวน 6 โครงกำร ได้แก่ 
  - โครงกำรตรวจวัดปริมำณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่งอนุภำคทำงกำรแพทย์ 
  - โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลและพัฒนำงำนตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี
ทำงอุตสำหกรรม 
  - โครงกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกำกกัมมันตรังสี 
  - โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตำมลักษณะกำรใช้งำน 
  - โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีของประเทศไทย 
  - โครงกำรจัดท ำข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ของ
ประเทศไทย 
  ด้านบริบท (Context) : 
  1) ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ในภำพรวมของโครงกำร
ภำยใต้ สร. คือ มีหลักกำรในกำรส่งเสริมและเสริมสร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยกำรศึกษำท ำค่ำมำตรฐำน 
จัดท ำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ให้ผู้ประกอบกำรที่มีกำรใช้รังสี 
  2) หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
   (1) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง และยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ในยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยืน และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   (3) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ใน 
ยุทธศำสตร์กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 
   (4) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  3) กำรด ำเนินงำนในภำพรวมโครงกำรของ สร. สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่ม
ผู้รับบริกำรคือ รัฐบำล ประชำชน หน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจรับทรำบข้อมูลค่ำมำตรฐำนควำมปลอดภัย และ
ผู้ประกอบกำรที่มีกำรใช้รังสีในสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีมีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติ ได้ถูกต้องตำม
กฎหมำยและแนวปฏิบัติ 
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  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input):  
  1) ในภำพรวมทุกโครงกำร มีงบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
  2) จ ำนวนบุคลำกรและคุณลักษณะในแต่ละโครงกำร มีดังนี้ 
   (1) โครงกำรตรวจวัดปริมำณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่งอนุภำคทำงกำรแพทย์ 
บุคลำกรมีคุณลักษณะที่เหมำะสมสำมำรถสลับหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงำนได้ แต่มีจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ 
เนื่องจำกไม่สำมำรถตรวจสอบได้ตำมแผนที่ก ำหนด  
   (2) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลและพัฒนำงำนตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำร
ทำงรังสีทำงอุตสำหกรรม มีบุคลำกรที่มีศักยภำพและจ ำนวนในกำรปฏิบัติงำนเพียงพอ แต่ในกิจกรรมกำรแปล
เอกสำรไม่มีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกมีภำรกิจประจ ำ 
   (3) โครงกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกำก
กัมมันตรังสีมีจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ เนื่องจำกบุคลำกรติดภำรกิจในกำรออกตรวจสอบตำมแผนหลัก และ
บุคลำกรบำงส่วนไม่มีศักยภำพเพียงพอในกำรด ำเนินกิจกรรม 
   (4) โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตำมลักษณะกำรใช้งำน มี
จ ำนวนบุคลำกรไมเ่พียงพอ เพรำะมีกำรมอบหมำยงำนเฉพำะบุคคล จึงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรทดแทนกันได้ 
   (5) โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีของประเทศไทย 
บุคลำกรมีศักยภำพท่ีดีเหมำะสม แต่มีจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ   
   (6) โครงกำรจัดท ำข้อก ำหนดมำตรฐำนเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับวินิจฉัยทำง
กำรแพทย์ของประเทศไทย บุคลำกรมีศักยภำพท่ีดีเหมำะสมและจ ำนวนเพียงพอ 
  3) จ ำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งำนได้ในแต่ละโครงกำร มีดังนี้ 
   (1) โครงกำรตรวจวัดปริมำณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเร่งอนุภำคทำงกำรแพทย์ 
มีจ ำนวนอุปกรณ์เพียงพอต่อกำรใช้งำน แต่เนื่องจำกเครื่องมือเป็นรุ่นเก่ำท ำให้ไม่มีควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน 
เกิดควำมล่ำช้ำ 
   (2) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลและพัฒนำงำนตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำร
ทำงรังสีทำงอุตสำหกรรม โครงกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตำมลักษณะกำรใช้งำน โครงกำร
พัฒนำระบบก ำกับดูแลกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีของประเทศไทย และโครงกำรจัดท ำข้อก ำหนดมำตรฐำน
เครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ของประเทศไทย มีจ ำนวนอุปกรณ์เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
   (3) โครงกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกำก
กัมมันตรังสี มีจ ำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงแก้ไขปัญหำโดยกำรยืมกลุ่มงำนอ่ืน ซึ่งหำกมีกำรออก
ตรวจพร้อมกันจะท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได ้
  ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) : 
  1) ผู้บริหำรมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยกำรเปรียบเทียบจำกแผนปฏิบัติ
รำชกำร และไม่มีกำรประชุมติดตำมระดับหัวหน้ำกลุ่มรำยไตรมำส แต่มีกำรหำรือกับหัวหน้ำโครงกำร/หัวหน้ำ
กลุ่มงำน และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือชี้แจงและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคเป็นรายกรณี 
  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ได้แก่ 
   (1) บุคลำกรที่มีศักยภำพและเวลำที่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน 
   (2) เครื่องมือที่ทันสมัยและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   (3) นโยบำยผู้บริหำรที่ชัดเจน และให้ควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้เกิดผลอย่ำงชัดเจน 
 



การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

35

ผลผลิต (Product) : 
1) ผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จในปีที่ผ่ำนมำ

สำมำรถสะท้อนภำรกิจหลักของ ปส. ในเรื่องกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนรังสี 
2) กิจกรรมที่ควรมีต้องมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรต่อไป ได้แก่

(1) กำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนเป็นระยะ
(2) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เน้นกำรพัฒนำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ด้ำนกำรขออนุญำต

เนื่องจำกของเดิมไม่สำมำรถพัฒนำเพ่ิมเติมได้ และพัฒนำกำรบริกำร One Stop Service ให้ครอบคลุม 
(3) กำรส ำรวจหำจ ำนวนประชำกรที่มีกำรใช้รังสี และให้กลุ่มที่ยังไม่ขออนุญำตเข้ำสู่

ระบบ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี (Radiation Safety Officer: RSO) 
(4) กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหม่
(5) กำรส่งเสริมให้โครงกำรเข้ำสู่กำรเสนอของบประมำณจำก IAEA Technical

Cooperation (TC project) 
(6) ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือ/มำตรกำรในโครงกำรที่ยังไม่สำมำรถจัดท ำใหแล้วเสร็จใน

ปี พ.ศ. 2560 
(7) โครงกำร Consumer products ควรด ำเนินกำรต่อยอดในกำรน ำตัวอย่ำงที่เก็บ

มำประเมิน โดยให้ กพม. ไปด ำเนินกำรต่อ 

4. ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.) มีโครงกำร จ ำนวน 4 โครงกำร
ได้แก่ 

- โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน
- โครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี
- โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีในระดับปฐมภูมิ
ด้านบริบท (Context) :
1) ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ในแต่ละโครงกำร ดังนี้

(1) โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์
และรังสี มีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำเทคนิคที่สำมำรถสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยฯ ตำมที่ 
Technical Support Organization (TSO) ต้องมี 

(2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบ
มำตรฐำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้กำรรับรองตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม 

(3) โครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือเป็นศูนย์ควำมเป็น
เลิศด้ำนตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภำคอำเซียน โดยอ้ำงอิงจำกค ำนิยำมของ EU 

(4) โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีในระดับปฐมภูมิ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเป็นห้องปฏิบัติกำรระดับปฐมภูมิ โดยมีกำรจัดซื้อเครื่องมือ พัฒนำบุคลำกร
และกำรด ำเนินกำรเพ่ือขอรับรองมำตรฐำน ISO ของห้องปฏิบัติกำร เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติระดับปฐมภูมิ ลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้รับบริกำรทดแทนกำรสอบเทียบในต่ำงประเทศ 
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  2) หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
   (1) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน และยุทธศำสตร์กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ในยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
   (3) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ใน
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ ยุทธศำสตร์กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนนิวเคลียร์ ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์  และ
ยุทธศำสตร์กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ 
   (4) ยุทธศำสตร์ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ และแผนแม่บทพัฒนำระบบ
มำตรวิทยำแห่งชำติ 
   (5) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำง
ควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  3) กำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่มผู้รับบริกำรในแต่ละ
โครงกำร ได้ดังนี ้
   (1) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี คือ สทน. กรมควบคุมมลพิษ ใช้ประโยชน์จำกกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีกำรท ำ
วิจัยร่วมกันกับมหำวิทยำลัยจ ำนวน 2 - 3 เรื่อง 
   (2) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน คือ ประชำชน รัฐบำล และประเทศต่ำงๆ ที่ได้รับประโยชน์จำกผลกำรที่มี
ห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำน 
   (3) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี คือ 
สทน. ต ำรวจ ต ำรวจพิสูจน์หลักฐำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รับประโยชน์จำกผลกำรวิเครำะห์ตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนส่วนหน้ำด้ำนรังสี 
   (4) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสี
ในระดับปฐมภูมิ คือ ห้องปฏิบัติกำรระดับทุติยภูมิ 
  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input):  
  1) ในภำพรวมทุกโครงกำร มีงบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกมีกำรประหยัด
ในกำรเก็บจ ำนวนตัวอย่ำงและกำรใช้วัสดุสิ้นเปลือง แต่ถ้ำมีกำรขยำยขอบเขตกำรวิจัย งบประมำณที่มีอยู่จะไม่เพียงพอ 
นอกจำกนี้มีจัดกำรฝึกอบรม/สัมมนำ/ประชุมตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ จึงไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรปรับลด
อัตรำกำรเบิกจ่ำย 
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  2) จ ำนวนบุคลำกรและคุณลักษณะในแต่ละโครงกำร มีดังนี้ 
   (1) โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์
และรังสี มีบุคลำกรที่ไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ แต่บุคลำกรมีศักยภำพพ้ืนฐำนที่จะสำมำรถสลับ
เปลี่ยนงำนได ้
   (2) โครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี และโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน มีบุคลำกรไม่เพียงพอ เนื่องจำก
บุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง เมื่อมีกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ท ำให้บุคลำกรที่ท ำงำนมีภำระ
งำนเพ่ิมข้ึน และ Job description ยังไม่ชัดเจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรได้เต็มที่ 
   (3) โครงกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรวัดปริมำณรังสีในระดับปฐมภูมิ 
มีบุคลำกรไม่เพียงพอ เนื่องจำกบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง จึงจ ำเป็นที่ต้อง
เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ครบหลักสูตร เพ่ือขอรับรองมำตรฐำน ISO ท ำให้บุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนจริงไม่
เพียงพอ และควรมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพเป็น
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน   
  3) จ ำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้งำนได้ในแต่ละโครงกำร มีดังนี้ 
   (1) โครงกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
และโครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจำกเครื่องมือช ำรุด ไม่สำมำรถใช้กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด มีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ โดยกำรใช้เครื่องมืออ่ืนในกำรวัดค่ำ ซึ่งอำจจะ
มีผลต่อควำมละเอียดในกำรอ่ำนค่ำ กำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว เนื่องจำกไม่สำมำรถค ำนวณ Lifetime ของ
เครื่องได้ จึงเป็นกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมือตำมอำกำรช ำรุดของเครื่อง เมื่อซ่อมเสร็จจะต้องมีกำรสอบเทียบ
เครื่องมือใหม่ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
   (2) โครงกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เพียงพอเนื่องจำกได้รับงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง และได้รับกำรสนับสนุนจำก EU ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
เครื่องมือจะน ำไปใช้เป็นงำนประจ ำจึงต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมือ 
  ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) : 
  1) ผู้บริหำรมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรประชุมกองเป็นระยะ ซึ่งจะ
มีกำรน ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำ-อุปสรรค 
  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ได้แก่ 
   (1) นักวิทยำศำสตร์ที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินงำน และมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำวิจัย
ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
   (2) กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและเวลำให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
   (2) นโยบำยผู้บริหำรที่ชัดเจน และให้ควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้เกิดผลอย่ำงชัดเจน 
   ผลผลิต (Product) : 
  1) ผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ สำมำรถสะท้อนภำรกิจหลักของ ปส. ใน
เรื่องกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  2) กิจกรรมที่ควรมีต้องมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรต่อไป ได้แก่ 
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   (1) กำรจัดท ำรำยงำนผลสรุปโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือให้มีเอกสำรส ำหรับ
กำรอ้ำงอิงได้ 
   (2) กำรหำรือร่วมกับฝ่ำย Regulator เพ่ือหำควำมต้องกำร (Requirement) ที่
ต้องกำรให้ กพม. ด ำเนินกำรวิจัยในฐำนะเป็น TSO ด้ำนกำรก ำกับ 
 
 5. ส านักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.) มีโครงกำร จ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ 
  - โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
  - โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กำรปฏิบัติ 
  - โครงกำรเพ่ิมศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 
  - โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) 
  ด้านบริบท (Context) : 
  1) ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ในแต่ละโครงกำร ดังนี้ 
   (1) โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสีมี
ลักษณะเป็นงำนประจ ำที่ต้องมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี ในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
   (2) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กำรปฏิบัติ เป็น
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรทั้งระดับประเทศและระดับกรม และกำรติดตำมผลเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   (3) โครงกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ มีวัตถุประสงค์ในกำรเป็นศูนย์พัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีทั้งภำยในและ
ภำยนอก  
   (4) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) มีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลำงกำรก ำกับฯ 
ในภูมิภำคอำเซียน โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรก ำกับในภูมิภำคอำเซียน รวมถึง
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำงๆ   
  2) หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
   (1) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม และยุทธศำสตร์กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   (2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ในยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดและควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
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(3) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ใน
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ ยุทธศำสตร์กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
พลังงำนนิวเคลียร์ ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์  และ
ยุทธศำสตร์กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ 

(4) ยุทธศำสตร์ภำยใต้นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ แผนยุทธศำสตร์กำรทูต
วิทยำศำสตร์ แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนประชำสัมพันธ์แห่งชำติ แผนแม่บทพลังงำนไทย

(5) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้
และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

3) กำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่มผู้รับบริกำรในแต่ละ
โครงกำร ได้ดังนี้ 

(1) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี คือ รัฐบำล ประชำชน สื่อมวลชน กรมประชำสัมพันธ์ ที่จะได้รั บควำมรู้และข้อมูล
ข่ำวสำร 

(2) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
ไปสู่กำรปฏิบัติ คือ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ที่จะน ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ 

(3) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรเพ่ิมศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ คือ บุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่จะ
ได้รับควำมรู้และกำรเพิ่มศักยภำพ 

(4) กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) คือ 
ประเทศสมำชิกในภูมิภำคอำเซียน 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input): 
1) จ ำนวนงบประมำณในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละโครงกำร มีดังนี้

(1) โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
มีงบประมำณเพียงพอ เนื่องจำกกำรถูกปรับลดงบประมำณในปีก่อนหน้ำ ท ำให้มีกำรปรับแผนโดยใช้
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ และขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  มำกขึ้น ซึ่งงบประมำณจะ
เพียงพอหรือไม่จะขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ในแต่ละปีว่ำมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องท ำกำรประชำสัมพันธ์หรือไม่ ส ำหรับ
กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ควรมีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรช่วงต้นปีงบประมำณและด ำเนินกำรให้ครบถ้วน
ตำมแผนเพื่อให้มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผน 

(2) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กำรปฏิบัติ
มีงบประมำณเพียงพอ แต่ควรมีกำรจัดประชุมที่มำกขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและระดมควำมคิดเห็นในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร จึงควรมีงบประมำณเพ่ิมข้ึน 
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   (3) โครงกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ มีงบประมำณให้เพียงพอ เนื่องจำกมีกำรรวมงบประมำณด้ำนกำรฝึกอบรมจำกแต่ละโครงกำรมำ
ด ำเนินกำร แต่ส ำหรับปีงบประมำณนี้มีกำรปรับแผนเพ่ือน ำเงินมำใช้ในงำนถวำยควำมอำลัย 
   (4) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) มีงบประมำณเพียงพอ 
  2) จ ำนวนบุคลำกรและคุณลักษณะในแต่ละโครงกำร มีดังนี้ 
   (1) โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
มีจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ เพรำะต้องมีกำรออกไปจัดนิทรรศกำรและงำน event ต่ำงๆ ท ำให้เมื่อมีกำรจัด
กิจกรรมขึ้นพร้อมกัน จะท ำให้ไม่สำมำรถจัดสรรบุคลำกรเพ่ือไปปฏิบัติงำนได้เพียงพอ และบุคลำกรควรมี
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนประชำสัมพันธ์มำกข้ึน 
   (2) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กำรปฏิบัติ 
มีจ ำนวนบุคลำกรที่เพียงพอ และในเรื่องคุณลักษณะศักยภำพควรมีกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ในระดับเท่ำๆกัน โดย
ในงำนกำรจัดกำรประชุมควรมีบุคลำกรฝ่ำยอื่นช่วยอ ำนวยกำรจัด เพ่ือช่วยแบ่งภำระงำนให้กับบุคลำกรในฝ่ำย
ให้สำมำรถด ำเนินงำนเรื่องอ่ืนได้  
   (3) โครงกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ มีจ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรศูนย์พัฒนำบุคลำกรเต็มรูปแบบ โดยในปัจจุบันจะ
เป็นกำรแบ่งงำนระหว่ำงกลุ่มงำนฝึกอบรม ประชำสัมพันธ์ และกองต่ำงๆ  
   (4) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) มีจ ำนวนบุคลำกรเพียงพอ
ในกำรด ำเนินงำน แต่ขำดกำรสำนต่องำนให้เกิดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง บุคลำกรควรต้องมีควำม
เข้ำใจในกำรขับเคลื่อนโครงกำรในภำพรวมที่ชัดเจน  
  3) จ ำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้งำนได้ในแต่ละโครงกำร มีดังนี้ 
   (1) โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
มีจ ำนวนอุปกรณ์เพียงพอต่อกำรใช้งำน แต่ควรมีสถำนที่ที่รองรับกำรใช้งำนมำกขึ้น และควรมีกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้สำมำรถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้มำกข้ึน 
   (2) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กำรปฏิบัติ  
มีจ ำนวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน 
   (3) โครงกำรเพิ่มศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ และ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียน (ASEANTOM) มีจ ำนวนอุปกรณ์เพียงพอ 
  ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) : 
  1) ผู้บริหำรมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยใช้เครื่องมือในกำรตรวจสอบทำง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและผลกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น LINE และ 
E-mail เป็นต้น ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค 
  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ได้แก่ 
   (1) กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและเวลำให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
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   (2) นโยบำยผู้บริหำรที่ชัดเจน และให้ควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้เกิดผลอย่ำงชัดเจน
   ผลผลิต (Product) : 
  1) ผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ สำมำรถสะท้อนภำรกิจหลักของ ปส. ใน
เรื่องกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  2) กิจกรรมที่ควรมีต้องมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรต่อไป ได้แก่ 
   (1) กำรพัฒนำงำนด้ำนฝึกอบรมให้เป็นศูนย์พัฒนำบุคลำกรอย่ำงเต็มตัว มีกำร
วิเครำะห์และพัฒนำหลักสูตร และเชิญวิทยำกรจำกกองต่ำงๆ ที่มีควำมรู้ในแต่ละด้ำน จึงควรมีกำรแยกเป็น
ฝ่ำยที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลำกรได้ท ำงำนอย่ำงเต็มที่ 
   (2) กำรสร้ำงกำรระบบสื่อสำรภำยในที่ดี เพ่ือให้บุคลำกร ปส. รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงท่ัวถึง เช่น กำรจัดรำยกำรเสียงตำมสำย เพ่ือแจ้งข่ำวสำรและให้ควำมรู้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
   (3) กำรประชำสัมพันธ์นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ควรให้หน่วยงำนภำยนอกช่วยประชำสัมพันธ์  
   (4) กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีในอำเซียนควรเพ่ิมกำรเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศไทย
จะได้รับจำกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ไม่ใช่เพียงแต่กำรช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศในภูมิภำคอำเซียน
เพียงอย่ำงเดียว 
 
 6. ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ าภูมิภาค (ศปส.) มีโครงกำร จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 
  - โครงกำรด ำเนินงำนศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค 
  ด้านบริบท (Context) :  
  1) ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ว่ำ โครงกำรนี้มีหลักกำร
คือ กำรด ำเนินกำรศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค เพ่ือเป็นสำขำของ ปส. ในแต่ละภูมิภำคในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ และข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่ในส่วนกลำงที่ต้องด ำเนินงำนในพื้นที่จังหวัด 
  2) หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ได้ดังนี ้
   (1) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง และยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ใน ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยนื  
   (3) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ ใน 
ยุทธศำสตร์กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ และยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
   (4) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศำสตร์
การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ยุทธศาสตร์กำรพัฒนำควำมพร้อม
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี และยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำง
ควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  3) กำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรกลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำร คือ 
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัด ผู้ประกอบการที่มีการใช้รังสี มหาวิทยาลัย 
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และประชาชน ได้รับการอ านวยความสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริการที่เดินทางมาที่ ศปส. ประจ าภูมิภาคมีจ านวนน้อย 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่จึงได้รับประโยชน์จากการน ากิจกรรมส่วนกลางลงพ้ืนที่ เช่น การจัดกิจกรรม Mobile 
Unit เป็นต้น  
  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input):  
  1) ในภำพรวมโครงกำรมีงบประมำณไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกสำเหตุดังนี้ 
   (1) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและกำรด ำเนินงำนในแต่ละภูมิภำค ทั้ง 4 ศูนย์  
   (2) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ เนื่องจำกส่วนกลำงไม่ได้จัดสรร
งบประมำณในส่วนค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ ศปส. ไว้ 
   (3) ไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ ำภูมิภำค (ศวภ.) 
  2) จ ำนวนบุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนปัจจุบัน และบุคลำกรมีคุณลักษณะศักยภำพที่
เหมำะสม เนื่องจำกมีกำรฝึกอบรม เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมและปฏิบัติจริงอย่ำงสม่ ำเสมอ  แต่เมื่อมีกำรขยำย
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น ควรมีข้ำรำชกำรที่มีศักยภำพประจ ำอยู่ที่ส่วนภูมิภำค  
  3) จ ำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนในส่วนภูมิภำค
จ ำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น ยำนพำหนะ อุปกรณ์ส ำนักงำน เป็นต้น 
ซึ่งในปัจจุบันแก้ไขปัญหำโดยกำรยืมใช้จำก ศวภ. ซึ่งในบำงครั้งไม่สำมำรถยืมใช้ได้ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนตัวในกำรด ำเนินงำนซึ่งเกิดภำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว รวมทั้งเครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่
ได้รับไม่มีกำรน ำไปใช้ในส่วนภูมิภำค เนื่องจำกไม่มีข้ำรำชกำรประจ ำท ำหน้ำที่ในกำรดูแลรักษำเครื่องมือ 
  ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) : 
  1) ผู้บริหำรมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยใช้เครื่องมือในกำรตรวจสอบทำง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและผลกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น LINE และ 
E-mail เป็นต้น ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค รวมทั้งการเดินทางไปตรวจ เมื่อต้องมีการเดินทาง
ไปราชการต่างจังหวัด และจากการปรับโครงสร้างโดยให้ ศปส. อยู่ภายใต้ สลก. ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก 
เนื่องจากการด าเนินการส่วนใหญ่ยังขึ้นตรงต่อ ลปส. แต่มีบางส่วนที่เกิดความคลาดเคลื่ อนในการสื่อสารว่า 
เรื่องใดที่สามารถข้ึนตรง เรื่องใดที่ต้องเสนอผ่าน สลก. 
  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ได้แก่ 
   (1) นโยบำยผู้บริหำรที่ชัดเจน และให้ควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้เกิดผลอย่ำงชัดเจน 
   (2) กำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ปส. 
   ผลผลิต (Product) : 
  1) ผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ สำมำรถสะท้อนภำรกิจหลักของ ปส. ใน
เรื่องกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  2) กิจกรรมที่ควรมีต้องมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรต่อไป คือ 
   กำรผลักดันให้เกิดพัฒนำศูนย์ปรมำณูภูมิภำค จังหวัดระยอง ให้เป็นหน่วยก ำกับดูแล
ด้ำนนิวเคลียร์และรังสีในเขตพ้ืนที่ภำคตะวันออกแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร (Rayong Model) ที่มีกำรด ำเนินงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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5. ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินและทบทวนผลการด าเนินงาน
โครงการตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยแบบสอบถำมและ
สัมภำษณ์ กนผ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสรุปผลกำรประเมินและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคำรที่ 10 ตุลำคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
อำคำร 1 ปส. มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 65 คน รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมตำมภำคผนวก ก. ซึ่งในที่ประชุมได้มี
กำรแสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำมำใช้ปรับปรุงแก้ไขแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณต่อไป สรุปสำระส ำคัญข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
  

ประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. กำรจัดท ำโครงกำรไม่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยหน่วยงำนที่แท้จริง 

(1) ควรมีกำรพิจำรณำควำมส ำคัญของโครงกำรและกิจกรรม
ภำยใต้โครงกำรให้สอดคล้องกับภำรกิจและควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้น กลำง ยำวได้ตำม
แผนยุทธศำสตร์ ปส. (พ.ศ. 2560 - 2564) 
(2) ควรมีกำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ GAP Analysis ของ 
ENCO/EU มำใช้ประกอบกำรจัดท ำโครงกำร 
(3) โครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหลำยปี ควรมีกำรทบทวน
บริบทสภำพแวดล้อมและวัตถุประสงค์เพ่ือปรับแผนกำรด ำเนินงำน
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

2. ควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เช่น ผู้เข้ำร่วมประชุม/ฝึกอบรม) 

(1) ควรมีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือเห็น
ควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
(2) ควรมีกำรประสำนงำนกับ วิทยำกร ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียก่อนกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือให้ได้รับควำมร่วมมือที่
ดี  ซึ่ งจะส่ งผลต่อกำรด ำ เนินงำนโครงกำรและกำรใช้จ่ ำย
งบประมำณ 
(3) ควรมีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
แนวทำงที่ชัดเจน ครอบคลุม สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ตรงกลุ่ม 
(4) ควรหลีกเลี่ยงกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม/ฝึกอบรม 

3. บุคลำกรด ำเนินงำนโครงกำรมีเวลำ
ไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

(1) ควรมีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ (Job Description) และ
สัดส่วนเวลำกำรด ำเนินโครงกำรของผู้ร่วมโครงกำรอย่ำงชัดเจน 
เพ่ือให้มีกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งงำนประจ ำและงำนโครงกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
(2) ควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรที่เป็น
มำตรฐำนขององค์กร เนื่องจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรมีภำระหน้ำที่
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร นอกเหนือจำกงำนประจ ำ 
(3) ควรพิจำรณำจ ำนวนงำนวิจัยกับนักวิจัยของ ปส. ให้มีสัดส่วนที่สมดุล 
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ประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
4. ตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  พ . ศ .  2 5 6 0  ต้ อ ง
ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมภำยในไตรมำสที่ 
1 ท ำให้มีกิจกรรมขึ้นพร้อมๆกัน ซึ่งมี
กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
เดียวกัน ส่งผลให้มีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
จ ำนวนน้อยกว่ ำ เป้ ำหมำย รวมทั้ ง
สถำนที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ 

(1) ควรมีกำรพิจำรณำเลือกหลักสูตรที่มีควำมส ำคัญ เพ่ือให้
สำมำรถวำงแผนกระจำยผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและสถำนที่ได้เพียงพอ 
และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ควรให้ กยผ. กฝป. พิจำรณำ
หลักสูตรและจัดท ำแผนกำรอบรมก่อนกำรของบประมำณ   
(2) กำรฝึกอบรมที่มีวิทยำกรเป็นผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมช่วงเวลำได้ ผู้รับผิดชอบโครงกำรควร
ประสำนงำนล่วงหน้ำ  

5. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไป
ตำมแผน 

(1) ควรมีกำรส ำรวจข้อมูลและขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน
ก่อนกำรวำงแผนงำนและงบประมำณ เ พ่ือป้องกันกำรตั้ ง
งบประมำณสูงเกินควำมจ ำเป็นและกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
แผน 
(2) ควรมีกำรก ำหนดและตรวจสอบอัตรำกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบ
ที่ก ำหนดตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(3) กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บตัวอย่ำงจ ำนวน
มำกเพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มประชำกรทั่วประเทศ ควรใช้กลไกศูนย์
ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภำค
จัดเก็บและส่งตัวอย่ำง โดยจัดท ำคู่มือกำรเก็บตัวอย่ำง  เพ่ือลด
ค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำในกำรลงพ้ืนที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินโครงกำร 

6. เครื่องมือและเทคโนโลยีล้ำสมัยและ
ช ำ รุ ด  ท ำ ใ ห้ อ ำ จ จ ะ เ กิ ด ค ว ำ ม
คลำดเคลื่ อนในกำรแปรผล  ซึ่ ง ไม่
สำมำรถขอครุภัณฑ์ใหม่ได้ 

ในกำรของบประมำณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ควรมีกำรท ำแผนกำรซ่อม
บ ำรุงและกำรทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภำพ เพ่ือให้มีกำรวำงแผน
งบประมำณระยะยำว 

7. กระบวนกำรด ำเนินงำนไม่ชัดเจน 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ค ว ำ ม ล่ ำ ช้ ำ ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

ควรมีกำรก ำหนดกระบวนกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนและระยะเวลำ
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมควำมเร่งด่วนของเรื่อง 

8. ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมโครงกำรที่ มี
กำรบูรณำกำรได ้

โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำร ควรมีกำรก ำหนดหัวหน้ำโครงกำรที่
ชัดเจน เพ่ือให้มีก ำกับติดตำมและกำรบริหำรงำนโครงกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

9. กำรด ำเนินกำรเมื่อสิ้นสุดโครงกำร (1) โครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมแผนใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ควรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และหำกมีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้
งบประมำณ ควรขออนุมัติใช้งบประมำณจำก ลปส. 
(2) โครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสร็จสิ้น ควรจะท ำรำยงำน
ผล (Final Report) เสนอ ลปส. 
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ประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
10. ขำดควำมชัดเจนของค ำถำมและ
ค ำ ต อ บ ใ น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนโครงกำร  

(1) ก่อนกำรจัดเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ 
กนผ. ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ให้ข้อมูลถึงค ำนิยำมของค ำถำมและ
ค ำตอบแต่ละข้อ 
(2) ต้องมีเอกสำรหลักฐำนยืนยันควำมถูกต้องของกำรตอบค ำถำม 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์และขอ้เสนอแนะ 

 
 จำกข้อมูลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกกำรรำยงำนผล
ประจ ำเดือน (ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560) แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร และผลกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและตัวชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ปัจจัย 4 ด้ำนตำมรูปแบบ CIPP model และจัดท ำข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะห์ 
 1) บริบทและความสอดคล้องนโยบาย  
  โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ปส. ฉบับใหม่ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมียุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพรอมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรูและสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
  และจำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 ปส. มุ่งเน้นกำรพัฒนำตำม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ในกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย โดยกำรพัฒนำ 
ปรับปรุงมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนต่ ำงๆ รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีให้ได้
มำตรฐำนสำกล และกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
ทั้งทำงด้ำนเทคนิค นโยบำย ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ 
  นอกจำกนี้ รัฐบำลได้มีนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 จึงมีกำรมุ่งเน้น
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี และกำรศึกษำวิจัย เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมใหม่ในกำรก ำกับ
ดูแลควำมปลอดภัย 
  เมื่อพิจำรณำลักษณะของโครงกำร หลำยโครงกำรมีลักษณะเป็นงำนประจ ำ (Routine) 
มำกกว่ำงำนโครงกำร (Project)  
 
 2) ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
  โครงกำรส่วนใหญ่ไม่สำมำรถระบุผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงเฉพำะเจำะจง ท ำ
ให้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยไม่ตรงประเด็น จึงท ำให้ไม่เห็นถึงควำมส ำคัญของโครงกำร ส่งผลให้ขำดควำมร่วมมือ
ในกำรร่วมกิจกรรม ดังนั้น จึงท ำให้กำรก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนอำจไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้กำรก ำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำยต้องค ำนึงถึงโอกำสที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์และควำมคุ้มค่ำ 
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 3) บุคลากร 
  ผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560 ของแต่ละ
หน่วยงำน จึงอยูใ่นช่วงกำรถ่ำยโอนงำน ท ำให้กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ (Job Description) และสัดส่วนเวลำ
กำรด ำเนินโครงกำรของผู้ร่วมโครงกำรไม่ชัดเจน ส่งผลให้มีกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งงำนประจ ำและงำน
โครงกำรขำดควำมมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกบุคลำกรที่โยกย้ำยต้องด ำเนินงำนตำมหน้ำที่เดิม พร้อมทั้งเรียนรู้
และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ใหม่ควบคู่ไปด้วย และในบำงกิจกรรมต้องกำรบุคลำกรที่มีคุณลักษณะ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงเต็มที่  และกำรพัฒนำ
บุคลำกรใหม่ยังไม่สำมำรถทดแทนบุคลำกรเดิมได้ อีกท้ังเกิดอุปสรรคจำกกำรขำดกำรสื่อสำรที่ดีด้วย 
 
 4) งบประมาณ 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีโครงกำรทีม่ีผลเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80 จ ำนวน 11 
โครงกำร ท ำให้กำรเบิกจ่ำยต่ ำมีสำเหตุหลักมำจำกหลักเกณฑ์และกำรก ำหนดอัตรำกำรเบิกจ่ำยแตกต่ำงกัน
ระหว่ำงกำรตั้งงบประมำณและกำรด ำเนินงำนจริง รวมทั้งกำรวำงแผนตั้งงบประมำณโดยไม่ได้ค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้
ในกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำย 
  หัวหน้ำโครงกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำ ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก และ
สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันก ำหนด และปัญหำอุปสรรคในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ คือ กำรตรวจสอบและกำรแก้ไข
หลำยล ำดับชั้น ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ โดยเฉพำะขั้นตอนตำมระเบียบพัสดุ  
 
 5) สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ปส. เป็นหน่วยงำนที่ต้องมีกำรใช้ครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์จ ำนวนมำก จึงมีกำรซ่อมแซม
เครื่องมือที่ช ำรุดและซ่อมบ ำรุงเครื่องมือที่มีกำรใช้งำนมำยำวนำนอยู่เป็นประจ ำ ซึ่ งมักมีรำคำกำรซ่อมแซมสูง 
เพรำะเป็นเครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่สั่งซื้อมำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุนหรือไม่คุ้มค่ำ
กับกำรซ่อม รวมทั้งด้วยเทคโนโลยีวิทยำกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วและหลำกหลำยมำกขึ้น ท ำให้เครื่องมือที่ใช้
มีควำมล้ำสมัย ส่งผลให้กำรด ำเนินล่ำช้ำและอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรอ่ำนข้อมูล นอกจำกเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์แล้ว กำรขำดวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนซึ่งเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำน เช่น หมึกพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรด ำเนินงำน 
 
 6) กระบวนการ การสื่อสาร และการติดตาม 
  โครงกำรส่วนใหญ่มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรประชุมก่อนกำรปฏิบัติงำนภำยในโครงกำร 
โดยมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผ่ำนรำยงำนประจ ำเดือนของ กนผ. และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น 
E-mail, LINE ในกำรติดตำมปัญหำ-อุปสรรคและกำรหำรือเป็นรำยกรณี ซึ่งยังขำดกำรก ำกับติดตำมและ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่ำงๆ ภำยในส ำนัก/กอง   
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 7) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
  โครงกำรส่วนใหญ่มีผลผลิตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร แต่บำงโครงกำรตัวชี้วัด
ขำดควำมชัดเจน และไม่ระบุแหล่งที่ตรวจสอบควำมส ำเร็จ ท ำให้ไม่สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนควำมส ำเร็จได้ 
  หัวหน้ำโครงกำรเห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนโครงกำรสำมำรถเสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ัน และส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยของ ปส. ได้ และผลกระทบ (Impact) สุดท้ำยคือ 
ประชำชนและสิ่งแวดล้อมมีควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
 
 8) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
  หัวหน้ำโครงกำรและผู้บริหำรเห็นว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร โดยเรียงจำก
อันดับมำกท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดังนี้ 
  (1) จ ำนวนบุคลำกรที่มีศักยภำพเหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำร และมี
เวลำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร (16 ควำมเห็น)  
  (2) กำรบูรณำกำรงำนและกำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ที่ปรึกษำโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมโครงกำร วิทยำกร และ
เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนจำกส ำนัก/กองต่ำงๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริกำร (14 ควำมเห็น) 
  (3) ควำมชัดเจนของนโยบำยระดับรัฐบำล กระทรวงและกรม รวมทั้งผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ 
ผลักดัน และสนับสนุนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร (8 ควำมเห็น) 
  (4) งบประมำณท่ีเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรขยำยโครงกำร (7 ควำมเห็น) 
  (5) มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และด ำเนินกำรตำม
แผนงำนที่วำงไว้ ทั้งแผนเงินและระยะเวลำด ำเนินงำน พร้อมทั้งตรวจสอบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 
และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ (6 ควำมเห็น) 
  (6) กำรได้รับสนับสนุนทรัพยำกร สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพ ต่ำงๆ เพื่อให้โครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (4 ควำมเห็น) 
  (7) กระบวนกำรด ำเนินกำรภำยในส ำนักงำน ระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติในกำรขออนุมัติ 
เบิกจ่ำยงบประมำณ-พัสดุที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยำก และเป็นระบบ (3 ควำมเห็น) 
  (8) กำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร (2 ควำมเห็น) 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 
 1) บริบทและความสอดคล้องนโยบาย  
  ควรมีกำรพิจำรณำควำมส ำคัญของโครงกำรและกิจกรรมภำยใต้โครงกำรให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจและควำมต้องกำรของหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้น กลำง ยำวของ ปส. และควร
จัดท ำโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ที่มีกำรบูรณำกำรอย่ำงจริงจัง มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบำยใน
ระดับประเทศและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรได้อย่ำงชัดเจน 
รวมทั้งควรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ ข้อเสนอแนะ และกำรต่อยอดโครงกำรที่แล้วเสร็จ เพ่ือจัดท ำเป็น
โครงกำรใหม่ซึ่งเป็นกำรน ำนโยบำยและผลงำนวิชำกำรมำปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และควรมีกำรทบทวน
วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่อเนื่อง เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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 2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ควรมีกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้กำรก ำหนด
ขอบเขตพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรมีควำมชัดเจนและค ำนึงถึงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงหรือ
ผลสัมฤทธิ์ควำมคุ้มค่ำจำกกำรด ำเนินโครงกำร และควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะๆ ตำมสถำนกำรณ์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักตลอดจนกำรเห็นควำมส ำคัญในกำรให้
ควำมร่วมมือและกำรบูรณำกำรงำนร่วมกัน 
 
 3) บุคลากร 
  ควรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ (Job Description) และสัดส่วนเวลำกำรด ำเนินโครงกำรของผู้
ร่วมโครงกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้มีกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งงำนประจ ำและงำนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โดยสร้ำงสมดุลระหว่ำงบุคลำกร ภำระหน้ำที่งำน และเป้ำหมำยที่ต้องกำร พร้อมทั้งกำรสร้ำงแรงจูงใจและขวัญ
ก ำลังใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรที่เป็นมำตรฐำนขององค์กร และควรพัฒนำให้ควำมรู้ทั้งพ้ืนฐำนและเฉพำะ
ด้ำนให้กับบุคลำกร เพื่อให้สำมำรถสลับหมุนเวียนงำนและสร้ำงควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนจนสำมำรถถ่ำยทอดไป
ยังผู้อื่นต่อไปได ้
 
 4) งบประมาณ 
  ควรมีส ำรวจข้อมูลและขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดควำมส ำคัญที่ชัดเจนก่อนกำร
วำงแผนงบประมำณ รวมทั้งกำรประเมินว่ำ กิจกรรมใดควรด ำเนินกำรเอง หรือกำรให้ผู้ อ่ืนท ำแทน 
(Outsourcing) เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ควรมีก ำหนดนโยบำยและตรวจสอบ
อัตรำกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบที่ก ำหนดตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และมีกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผน 
 
 5) สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ควรมีกำรส ำรวจจ ำนวนเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูล และจัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุง รวมทั้งแผนกำร
จัดหำเพื่อทดแทนสิ่งอ ำนวยที่เสื่อมสภำพ หรือล้ำสมัย  เพ่ือให้มีกำรวำงแผนงบประมำณระยะยำว 
 
 6) กระบวนการ การสื่อสาร และการติดตาม 
  ควรมีกำรก ำหนดกระบวนกำรด ำเนินงำน ขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำม
ควำมเร่งด่วนของเรื่อง และควรมีกำรก ำกับติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมีกำรประชุมหำรือและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่ำงผู้รับผิดชอบ
โครงกำรและผู้บริหำร นอกจำกนี้ควรมีกำรประเมินควำมเสี่ยง จัดท ำแผนรองรับเมื่อเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมแผน และปรับแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องไว้  
 
 7) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
  ควรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนผลผลิตได้อย่ำงชัดเจนและเมื่อ โครงกำรที่มีกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเสร็จสิ้น ควรท ำรำยงำนผล (Final Report) และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหำร และเมื่อ
โครงกำรส ำเร็จไประยะหนึ่ง ควรมีกำรติดตำมผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 จำกกำรทบทวนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 รวมทั้งกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง กนผ. จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ติดตำมและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของ ปส. ได้ โดยมีกระบวนกำรและวิธีกำร
ติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
 
1. กระบวนการติดตามและประเมินผล 
 ๑) กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติก ำหนดกำรติดตำมและ
ประเมินผลเป็นรำยเดือน เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนในระยะต่ำงๆ ว่ำมีผลส ำเร็จเพียงใด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยและปัญหำอุปสรรคที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำและน ำผลที่ได้มำปรับกลยุทธ์
กำรด ำเนินงำนและก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะท ำงำนเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นรำยไตรมำส เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเป็น
รำยไตรมำส 
 ๒) เมื่อสิ้นปีงบประมำณจะจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดย
เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกับค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ว่ำสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
หรือไม่อย่ำงไร และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีเสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์
ควำมส ำเร็จและกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนตลอดจนทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 ๓) น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลไปใช้ในกำรทบทวนแก้ไขปรับปรุงหรือกำรขยำยขอบเขตหรือกำรยุติ
กำรด ำเนินงำนปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 
2. วิธีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร จะมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
(ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ซึ่งจำกปัญหำและอุปสรรคกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ กนผ. 
จึงได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  ผ่ำนระบบ
ติดตำมและประเมินผล  (http://164.115.26.49/EGA_OAEP/SignIn.aspx) 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เม่ือวันอังคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการและตัวชี้วัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยแบบสอบถำมและ
สัมภำษณ์ กนผ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสรุปผลกำรประเมินและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคำรที่ 10 ตุลำคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
อำคำร 1 ปส. มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 65 คน ซึ่งในที่ประชุมได้มีกำรแสดงควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำมำใช้ปรับปรุงแก้ไขแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณต่อไป โดยมี
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
1. นำยอำรักษ์ วิทิตธีรำนนท์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี  
2. นำงวรำภรณ์  วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์  
3. นำยสมเจตน์  สุดประเสริฐ วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำรพิเศษ  
4. นำงสำวปัทมำ  ณ นคร นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ 
5. นำงสำวสุนันทำ  ภูงำมนิล นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ 
6. นำงสำววรัญญำ  ภิบำลวงษ์ นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ 
7. นำยกิตติศักดิ์  ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำร 
8. นำงสำวพรสุข  พึ่งสังข์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติกำร 
9. นำงสำวศิริพร  พุ่มไสว เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ช ำนำญงำน 
10. นำงสำวริษำ  รีวรรณ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 
1. นำงสำวเพ็ญนภำ  กัญชนะ ผู้อ ำนวยกำรกองอนุญำตทำงนิวเคลียร์และรังสี 
2. นำยนฤพนธ์  เพ็ญศิริ นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำยทศดล  สันถวไมตรี นักนิวเคลียร์เคมีช ำนำญกำร 
4. นำงสำวกำหลง  อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำร 
5. นำยศึกษิต  แสงแก้ว นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ช ำนำญกำร 
6. นำยณรงค์เวทย์  บุญเต็ม นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำร 
7. นำงสำวศิธร  ปถมสำคร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
8. นำงสำวเดือนดำรำ  มำลำอินทร์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติกำร  
9. นำงสำวอัจฉรำรัตน์  ฉำยเหมือนวงศ์ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติกำร
10. นำงสำวปิยวรรณ  ศรีกงพำน นักชีววิทยำรังสีปฏิบัติกำร 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย (กพม) 
1. นำยธงชัย  สุดประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบและมำตรฐำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
2. นำยสุขใจ  เกียรติศักดิ์วัฒนำ  วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำรพิเศษ  
3. นำงสุมำลี  นิลพฤกษ์   นักนิวเคลียร์เคมีช ำนำญกำรพิเศษ  
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4. นำงดำรุณี  พีขุนทด   นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ 
5. นำงสำวหริเนตร  มุ่งพยำบำล  นักนิวเคลียร์เคมีช ำนำญกำรพิเศษ 
6. นำยสมบูรณ์  โตอุตชนม์  วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำร  
7. นำงลฎำภำ  ศรีจิตตะวำ  นักนิวเคลียร์เคมีช ำนำญกำร  
8. นำยวิทิต  ผึ่งกัน   นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำร  
9. นำงเฉลิมขวัญ  ปิติโสภณำงกูร นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำร  
10. นำยช ำนำญ  แสงสุริย์  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
11. นำงสำวกัลยำ  ช่ำงเครื่อง  นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติกำร  
12. นำงสำวปรำณณิชำ  หงส์พิทักษ์พงศ์ นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติกำร  
13. นำงสำวอิสริยำ  ชัยรัมย์  นักชีววิทยำรังสีปฏิบัติกำร 
14. นำงสำวดรุณวรรณ  ชื่นบุบผำ  นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติกำร  

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

1. นำงสุชิน  อุดมสมพร   ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน  
2. นำงสำวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
3. นำงสำวชลำทิพย์  เกื้อกอบ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
4. นำงสำวกรรณิกำ  มณีวรรณ์  นักวิชำกำรเผยแพร่ช ำนำญกำรพิเศษ  
5. นำยนวภัทร์  ขันธ์ต้นธง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ  
6. นำยฐิติเดช  ตุลำรักษ์  วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำรพิเศษ  
7. นำงสำวกมลพร  ภักดี  นักวิชำกำรเผยแพร่ช ำนำญกำร  
8. นำยธวัชชัย  เต็งชัยภูม ิ  นักวิชำกำรเผยแพร่ช ำนำญกำร  
9. นำงสำวสำยสุรีย์  ปักกะทำนัง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
10. นำงสำววรวรรณ  รักษำสังข์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
11. นำงศันสนีย์  บริรักษ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
12. นำยนิรันดร  บัวแย้ม   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
13. นำงสำวจีระนันท์  เจียกวัฒนำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
14. นำงสำวรัตติญำ  เขียวทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
15. นำงสำวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำรปฏิบัติกำร  
16. นำงสำวนันทภรณ์  มณีจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำรปฏิบัติกำร  
17. นำงสำวเสำวนีย์  กรีพร  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
18. นำยสรรเสริญ  ยำนะพันธุ์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
19. นำยปรำลม  จัดโห้   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
20. นำยอภิวัฒน์  โพธิสมบัติ  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  
21. นำงสำวสุพัฒศร  แก้วมงคล  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  
22. นำงสุพร  อภัยรัตน์   นักวิชำกำรเผยแพร่  
23. นำงสำวนัยนำ  จรทะผำ  เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
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ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
1. นำงสิริวรรณ  เรืองรอง นักวิชำกำรเผยแพร่ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงผกำนันท์  เมฆวิไล นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำยพนม  แพทย์คุณ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  
4. นำยเอกพล  นวพันธ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  
5. นำงสำววรำภรณ์  วิชำชัย เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 

กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 
1. นำงนฤมล  อุทโยภำศ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
2. นำยอิศรำ  พงศ์มโนภำพ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 
1. นำงนันต์ณภัสร์  กัลยำณเมธี รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
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ภาคผนวก ข. 

ผลการด าเนินของกิจกรรม และข้อสังเกต
ในแต่ละกิจกรรม 
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ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถามการประเมินรายโครงการ 
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แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
แบบสอบถามหัวหน้าโครงการ 
 
ชื่อโครงการ            
หน่วยงาน            
ลักษณะโครงการ 
  โครงกำรต่อเนื่อง  
  โครงกำรใหม่ 
 
 
 
1. ท่ำนมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ มำกน้อยเพียงใด  

 1. เข้ำใจ 
 1.1 หลักกำร คือ         

             
             

1.2 วัตถุประสงค์  คือ        
             
             

 
  2. ไม่เข้ำใจ  เพรำะ         

             
             

 
 

2. หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ใด 
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  

  ควำมมั่นคง 
  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 1   การประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการฯ 
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2.2 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
  กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดและควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
  กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน  
  กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล 
  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์  
  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

2.3 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ 
  ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
  กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 
  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ 
  กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 

2.4 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้แผนแม่บทระดับชำติอ่ืนๆ 
 (เช่น นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ, ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
แห่งชำติ, แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ, แผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์,
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, แผนประชำสัมพันธ์แห่งชำติ, แผนแม่บทพลังงำนไทย 
เป็นต้น) 

ชื่อแผนแม่บทระดับชำติ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

2.5 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
 กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

 จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

3. กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรฯ คือ

กลุ่มผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรอย่ำงไร
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1.  ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ มำกน้อยเพียงใด 
  มีมำกและสำมำรถให้ค ำปรึกษำได้ 
  มีมำกพอที่จะท ำงำนในควำมรับผิดชอบให้บรรลุเป้ำหมำยได้ 
  มีพอสมควร แต่ยังต้องกำรที่ปรึกษำ 
  มีน้อยและต้องกำรได้รับกำรอบรมฟ้ืนฟู 
  ไม่มีเลย 
 
2.  ท่ำนมีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับโครงกำรฯ เพียงพอหรือไม่  
   เพียงพอ 

  ไม่เพียงพอ  เพรำะ         
             
 
3.  ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
  กระตือรือร้นอยำกท ำ เพรำะเห็นเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ 
  ท ำเพรำะเป็นบทบำทหน้ำที่ 
  ล ำบำกใจที่ต้องท ำหน้ำที่ เพรำะ       
             
 
4.  ท่ำนมเีวลำเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับโครงกำรฯ ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือไม่  
   เพียงพอ 

  ไม่เพียงพอ  เพรำะ         
             

   
5.  งบประมำณท่ีท่ำนได้รับส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ มีควำมเพียงพอหรือไม่ 

  เพียงพอ 
  ไม่เพียงพอ  สิ่งที่ต้องกำรคือ        

            
           
6.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีขั้นตอนที่ยุ่งยำกซับซ้อนหรือไม่  

 ไม่ซับซ้อน 
 ซับซ้อน  สิ่งที่เป็นปัญหำคือ        

            
    

 
       

ตอนที่ 2   การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการฯ 
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7.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันกับเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมแผนงำนหรือไม่ 
  ทัน 
 ไมท่ัน เพรำะ          

             
 
8.  วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ที่อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้จริง มีจ ำนวนเพียงพอ หรือไม่   

  เพียงพอต่อกำรใช้งำนได้จริง 
  ไม่เพียงพอ  สิ่งที่ต้องกำรคือ        

             
 
 
 
 
1.  ท่ำนมีกำรอธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และกระจำยงำนให้ผู้ร่วมโครงกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 

  มี   ด ำเนินกำรอย่ำงไร        
              

  ไม่มี เพรำะ          
              

    
2. ท่ำนมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมแผนหรือไม่ 

 มี   ด ำเนินกำรอย่ำงไร        
              
 ไม่มี เพรำะ          

              
  จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท่ำนมีปัญหำอย่ำงไร      

             
 
3. ท่ำนได้รับควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรฯ จำกหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เก่ียวข้องมำกน้อยเพียงใด 

 มำกกว่ำ 80 % ของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงกำรฯ 
 50-80 % ของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงกำรฯ 

  น้อยกว่ำ 50%  ของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงกำรฯ 
     ไม่ได้ให้ควำมร่วมมือเลย  เพรำะ       
              

  
 
 
 
 

ตอนที่ 3  การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) ของโครงการฯ 
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4. ท่ำนมีปัญหำและอุปสรรคอื่นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ หรือไม่ 
  ไม่มี   

      มี   ปัญหำและอุปสรรคคืออะไร ท่ำนมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร และระดับควำมส ำเร็จที่เกิดข้ึนเป็น
อย่ำงไร (ตอบในตำรำงด้ำนล่ำง) โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

    ส ำเร็จ  หมำยถึง  แก้ปัญหำได้ทุกปัญหำ 
    ส ำเร็จบำงส่วน  หมำยถึง  แก้ปัญหำได้บำงปัญหำ 

   ไม่ส ำเร็จ  หมำยถึง  แก้ปัญหำไม่ได้ทุกปัญหำ 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ไข ระดับความส าเร็จ 

1. 
 
 

  ส าเร็จ 

 ส าเร็จบางส่วน 

 ไม่ส าเร็จ 

2. 
 
 

  ส าเร็จ 

 ส าเร็จบางส่วน 

 ไม่ส าเร็จ 

3. 
 
 

  ส าเร็จ 

 ส าเร็จบางส่วน 

 ไม่ส าเร็จ 

 
5.  ท่ำนคิดว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ 
 1)           
 2)           
 3)           
 4)           
 5)           
 
 
 
 
 
1.  โครงกำรฯ มีผลผลิตสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงไร 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย 

แหล่งท่ีตรวจสอบ
ความส าเร็จ 

 
 

   

 
 

   

ตอนที่ 4  การประเมินผลผลิต (Product) และความคุ้มค่าของโครงการฯ 
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2. ท่ำนคิดว่ำโครงกำรนี้สำมำรถเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้หรือไม่ 
   ได้ ในระดับ   มำกที่สุด  มำก   ปำนกลำง 
      น้อย  น้อยที่สุด 
   ไม่ได้ 
 เพรำะ            
3. ท่ำนคิดว่ำโครงกำรฯ มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์และทัศนคติต่อส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้หรื อไม่ (ทั้ง

ด้ำนบวกและด้ำนลบ) 
         มี         
   ไม่มี 
 เพรำะ            
 

4. ท่ำนคิดว่ำโครงกำรฯ มีผลกระทบ (Impact) ต่อประชำชนและสังคม หรือไม่และอย่ำงไร (ทั้งด้ำนบวกและ
ด้ำนลบ) 

       มี          
 ไม่มี 

 เพรำะ            
   
5.  ท่ำนคิดว่ำผลที่ได้คุ้มค่ำต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ หรือไม่  
    คุ้มค่ำ เพรำะ         
   ไม่คุ้มค่ำ เพรำะ        
  
6.  ท่ำนคิดว่ำกำรด ำเนินกำรต่อยอดโครงกำรในอนำคตควรมีลักษณะอย่ำงไร 

             
             
             
             

 
7.  ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

             
             
             
             

 
 

 
ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง. 
 

ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
ส าหรับผู้บริหาร 
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ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้บริหาร 
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 
1. ท่ำนมีควำมเข้ำใจหลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ มำกน้อยเพียงใด 
 
2. หลักกำรและวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ สำมำรถสนับสนุนยุทธศำสตร์ใด 

2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
   ควำมมั่นคง 
   กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
   กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
   กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 

2.2 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
   กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
   กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดและควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
   กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
   กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
   กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน  
   กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล 
   กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
   กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
   ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
 

2.3 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ  
   ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์  
   กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนนิวเคลียร์  
   กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์  
   กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ 

 
 

ตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการฯ 
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2.4 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้แผนแม่บทระดับชำติอ่ืนๆ 
 (เช่น นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ, ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
แห่งชำติ, แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ, แผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์,
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม,แผนประชำสัมพันธ์แห่งชำติ, แผนแม่บทพลังงำนไทย เป็น
ต้น) 

  
 ชื่อแผนแม่บทระดับชำติ         
 ภำยใต้ยุทธศำสตร์         

 
2.5 ยุทธศำสตร์ใดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
   กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
   กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
 
3. กลุ่มผู้รับบริกำรของโครงกำรฯ คือใคร และกลุ่มผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรอย่ำงไร 
 
 
 
 
1. ท่ำนมีนโยบำยในกำรสนับสนุนด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เช่น งบประมำณ บุคลำกร อุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงไร 
 
2. ท่ำนมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำอย่ำงไร 
 
 
 
 
1. ท่ำนมีกระบวนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนได้อย่ำงไร 
 
2. ท่ำนคิดว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 
 
 
 
1. ท่ำนคิดว่ำผลผลิตของโครงกำรที่ผ่ำนมำ สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกองที่ท่ำน

รับผิดชอบได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 
2. ท่ำนคิดว่ำมีประเด็นหัวข้อใดบ้ำงท่ียังไม่ได้มีกำรด ำเนินกำร หรือยังต้องมีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรต่อไป 

ตอนที่ 2   การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการฯ 

ตอนที่ 3  การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) ของโครงการฯ 

ตอนที่ 4  การประเมินผลผลิต (Product) และความคุ้มค่าของโครงการฯ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 ที่ปรึกษา  
 1. ดร.อัจฉรำ  วงศ์แสงจันทร์  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
 2. นำงสำววิไลวรรณ  ตันจ้อย  รองเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
 3. นำงสุชิน  อุดมสมพร   ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
 
 คณะผู้จัดท า  
 1. นำงสำวธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 2. นำงสำวสำยสุรีย์   ปักกะทำนัง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 3. นำงสำววรวรรณ  รักษำสังข์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 4. นำงสำวจีระนันท์  เจียกวัฒนำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 5. นำยนิรันดร  บัวแย้ม   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 6. นำงสำวรัตติญำ  เขียวทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 7. นำยปรำลม  จำดโห ้   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 8. นำงสำวสุพัฒศร  แก้วมงคล  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 9. นำยอภิวัฒน ์ โพธิสมบัติ  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 10. นำงสำวนัยนำ  จรทะผำ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
 
จัดท าโดย : กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์  กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  เลขที่ 16 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์ 0-2596-7600 ตอ่ 2121, 2122, 2125, 2513 
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