
รายงานสถานภาพการด าเนินงานของโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ ๖ เดือน  
(ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) เฉพาะงบด าเนินงาน 

 
 

โครงการ 
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค แผน ผล แผน ผล 
1. โครงการเฝ้าระวังภยัและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 

32.32 
 

40.91 
 

60.00 
 

60.00 
 

- ครุภณัฑเ์ครื่องวดัปรมิาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ 
(Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตอรน ก าหนด 
ส่งมอบพสัดุวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  
(บริษัทนิวเคลียร์ซสิเต็ม จ ากัด) 
- ครุภณัฑร์ะบบป้องกันและเครื่องมอื ส าหรับ
เจ้าหนา้ที่ระงับเหตุฉุกเฉนิทางนิวเคลียรแ์ละรังสี 
ก าหนดส่งมอบพสัดุ วันที่ 18 เมษายน 2562 
(บริษัทพรพลอนาลิตคิอล จ ากัด) 

2. โครงการพัฒนาการตรวจวัด
รังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิค 
การเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ 
CR-39 ส าหรับงานตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังส ี(กตส.) 

33.30 
 

82.31 
 

55.00 
 

55.00 
 

- 

3.  โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ BNCT และเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัย (กตส.) 

46.33 
 

0.00 
 

50.00 
 

0.00 
 

- อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับแผน  
 

4. โครงการประเมินผลกระทบ
ทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
(กตส.) 

100.00 

 
0.00 

 

100.00 

 
90.00 

 

- ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรม
ประเมินการแพร่กระจายวัสดุกัมมันตรังสีกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน 

5. โครงการรักษาความมั่นคง
และพิทักษ์ความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์ (กพม.) 

91.17 

 

82.67 85.00 85.00 - อยู่ระหว่างการด าเนินการทางพสัดุ  
เพื่อจัดซื้อวัสดุทดแทนของเดิมที่ช ารุด 

6. โครงการสนับสนุนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี (กพม.) 

74.80 49.71 73.00 66.00 - อยู่ระหว่างการศึกษาการสะสมของ 
สารรังสีในสิ่งมีชีวิต และผลกระทบทางรังสีใน
สิ่งมีชีวิต 
- อยู่ระหว่างการพิจารณาขอคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วย 
ผลกระทบทางรังส ี

7. โครงการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ี
ทางชีวภาพเพื่อการประเมิน 
ผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 
(กพม.)   

100.00 

 

1.32 100.00 

 

77.00 - อยู่ระหว่างการวิเคราะหห์าความผิดปกต ิ
ของโครโมโซมที่มผีลจากการได้รับรังส ี
- อยู่ระหว่างการตดิตามและประสานงาน 
เพื่อด าเนินงาน และเบิกจ่ายแทนกัน 
กับอาจารย์มหาวิทยาลยัพะเยา รวมทั้ง 
การวิเคราะห์จ านวนโครโมโซมที่ผดิปกติ
หลังจากการฉายรังส ี

8. โครงการพัฒนาระบบการวัด 55.00 100.00 90.00 90.00 - 



โครงการ 
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค แผน ผล แผน ผล 
ปริมาณรังสเีพื่อก าหนดค่าปริมาณ
รังสีอ้างอิงของประเทศ (กพม.) 

 

9. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิก 
แบบพกพาได้เพื่อใช้ประเมิน
ปริมาณรังสภีาคสนามกรณ ี
เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์
และรังสี (กพม.) 

100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
86.00 - อยู่ระหว่างการเตรียมบุคคลากรของ

เครือข่ายมาตรวดัรังสีทางชีวภาพ 
- อยู่ระหว่างการออกแบบและประดิษฐ์ 
ไมโครฟลูอิดิกชิพ ซึ่งด าเนินการโดยเครือข่าย
มาตรวดัรังสีทางชีวภาพ 

10. โครงการศึกษาระบบ
ภูมิคุ้มกันจากการกระตุ้นโดย
ปริมาณรังสรีะดบัต่ าในงานรังสี
วินิจฉัย (กพม.) 

100.00 
 

100.00 
 

95.00 88.00 - กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างการเตรยีมเอกสาร
เพื่อยื่นขอจริยธรรม 
- กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการวางแผน 
เจาะเลือดและฉายรังสีเลือดกับหน่วยงาน 
ที่ร่วมเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
- กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างการวเิคราะห์ความ
ผิดปกติที่เกดิขึ้นในระบบภูมิคุม้กนั 

11. โครงการพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือเครือข่ายมาตรวัด
รังสีทางชีวภาพอยา่งยั่งยนื (กพม.) 

100.00 

 

0.72 100.00 

 

98.00 - อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  
และสารเคม ี
- อยู่ระหว่างการตดิตามและประสานงาน 
เพื่อด าเนินงาน และเบิกจ่ายแทนกัน 
กับอาจารย์มหาวิทยาลยัพะเยา 

12. โครงการพัฒนาการวัด
ปริมาณรังสดีูดกลืนในระดบัรังสี
รักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์ (กพม.) 

100.00 

 

41.92 45.00 45.00 - 

13. โครงการประเมินผลกระทบ 
ที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดลอ้ม (กพม.)  

64.94 42.80 83.00 69.00 - อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมที่ 1 - 3 

14. โครงการพัฒนาระบบ 
การเฝา้ระวังภยัทางนิวเคลียร์
และรังสีในสิ่งแวดล้อมกับ
ผลกระทบต่อประชาชน (กพม.) 

53.50 62.18 51.00 51.00 - 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี
เพื่อการก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพประชาชนไทย 
รองรับสถานการณภ์ัยคุกคาม
ทางรังสีทั้งภายในประเทศและ 
ข้ามพรมแดน (กพม.) 

84.14 28.37 80.00 80.00 - 

16. โครงการพัฒนาวิธี 
การสังเคราะหผ์ลึกอะลูมเินียม
ออกไซค์เตมิคาร์บอน (Al2O3:C) 
หรือเทียบเท่าส าหรบัการวัด
ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล (กพม.) 

95.00 62.38 65.00 85.00 - 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม

95.95 51.52 60.00 70.00 - 



โครงการ 
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค แผน ผล แผน ผล 
ทดสอบความช านาญการ 
วัดปริมาณรังสีและกมัมันตรังสี
ตามมาตรฐานสากล (กพม.) 
18. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี
ไปสู่การปฏิบตั ิ(กยผ.) 

75.49 100 50.00 65.00 - 

19. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในอาเซยีน 
(ASEANTOM) (กยผ.) 

55.37 97.79 70.00 70.00 - 

20. โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ (กยผ.) 

87.67 29.86 65.00 65.00 - 

21. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลยีร์ (กยผ.) 

77.43 41.52 65.00 65.00 - 

22. โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภยั
ทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ (กยผ.) 

73.56 48.01 46.00 40.00 - กิจกรรมที่ 1.3 วางแผนจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 
ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่าง 
การขออนุมัติปรับแผน เพื่อจัดกิจกรรม 
บริการด้วยใจท าอะไรก็ส าเร็จ ครั้งที่ 3  
เดือนกรกฎาคม 2562 
- กิจกรรมที่ 2.3 การพัฒนาหลักสูตร 
การฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยทางรังสี 
เฉพาะทางด้านการแพทย์ เลื่อนไปจัด 
เดือนกรกฎาคม 2562 

23. โครงการศึกษาวิจัย 
การสร้างความรับรู้และเข้าใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ 
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (กยผ.) 

56.00 52.60 56.00 60.00 - 

24. โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ในการก ากับดูแลการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในประเทศไทย (กอญ.) 

68.24 5.00 75.00 20.00 - กิจกรรมที่ 1 เลื่อนการจดัการประชุม 
ครั้งท่ี 4 ไปเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
- กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างรอการจัดท า 
ร่างแนวทางปฏิบัติตามกิจกรรมที่ ๑  
ให้แล้วเสร็จก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๑  

25. โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ทั่วประเทศ (กอญ.) 

7.56 66.89 60.00 20.00 - อยู่ระหว่างการร่างรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และก าหนดต่อ
สัญญาเช่าสญัญาณ GPS Gate และ Cloud 
server และสัญญาบ ารุงรักษาระบบ ประมาณ
เดือนกรกฎาคม 2562 
* ยังไม่ส่งรายงานผลการด าเนินงาน เดือนเมษายน 
 



โครงการ 
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 

ปัญหา/อุปสรรค แผน ผล แผน ผล 
26. โครงการประเมินความปลอดภัย 
ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ในประเทศไทย (กอญ.) 

36.71 33.99 70.00 70.00 - 

27. โครงการด าเนินการ 
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจ า
ภูมิภาค (ศปส.) 

65.50 79.76 50.00 50.00 - 

28. โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ 
รังสี (สบค.) 

55.95 63.65 53.86 31.06 - อยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดที่ 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานภาพรวมประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 รอบ 6 เดือน 
(ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) 

 

ตัวชี้วัด 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
สูงกว่า
แผน 

เป็นไปตาม
แผน 

ต่ ากว่าแผน *ประมวลผล
เมื่อสิ้นสุด 
ไตรมาส 4 

1. ตัวชีว้ัดร่วมของ วท. 10 4 3 1 2 
๒. ตัวชีว้ัดตามเอกสารงบประมาณ 36 9 9 15 3 
๓. ตัวชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ 15 3 4 7 1 
รวม 61 16 16 23 6 
          

สาเหตุที่ด าเนินการต่ ากว่าแผน ได้แก่ 
 

ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 

ตัวช้ีวัดร่วมของ วท. 

ล าดับที่ 10 : ร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินการสร้างความตระหนัก 
ด้าน วทน.ของประเทศ 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจะน ามาประมวลผล เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวณ 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (เป้าหมายบริการหน่วยงาน) 

ล าดับที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพร้อมตอบสนองเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

การจัดหาครุภัณฑร์ถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน              
ทางนิวเคลียร์และรังสีต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากบริษัท 
ยื่นข้อเสนออุปกรณ์ประกอบมีคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ตรงตาม TOR  
จึงท าให้ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

ล าดับที่ 2 : ร้อยละของสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ร่วมใช้งาน
ระบบ National Single Window 
(NSW) 

อยู่ระหว่างการจัดท าหนังสือแจ้งเปิดใช้ระบบแจ้งข้อเท็จจริง 
ให้กรมศุลกากรทราบ และจัดท าประกาศ ปส. พร้อมประชาสัมพันธ์  
ให้กับผู้ประกอบการทราบ  
 

ล าดับที่ 10 : ร้อยละของการมีทัศนคติ
ที่ดขีองประชาชนต่อความปลอดภัยใน
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจะน าข้อมูลมาประมวลผล 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวณ 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (ผลผลิต) 
ล าดับที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผน ปฏิบัติงานระบบ
ตอบสนองต่อความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

การจัดหาครุภัณฑ์รถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพ่ือปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน              
ทางนิวเคลียร์และรังสีต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากบริษัท 
ยื่นข้อเสนออุปกรณ์ประกอบมีคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ตรงตาม TOR  
จึงท าให้ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

 
 
 
 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (ผลผลิต) 
ล าดับที่ 3 : ร้อยละของผลงานวิจัย
และพัฒนาที่บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

เนื่องจากอยู่ระหว่างขอปรับแผนการด าเนินงาน และรวบรวมขอ้มูลผลงานวิจัย 

ล าดับที่ 6 : ร้อยละความส าเร็จของ
การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
นิวเคลียร์และรังสี 

อยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดงานที่ 14 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

ล าดับที่ 10 : ร้อยละของประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจะน าข้อมูลมาประมวลผล 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวณ 

ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (กิจกรรม) 
ล าดับที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผน (กิจกรรม : ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี) 

- การจัดหาระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนามฯ  
จ านวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบ 
- รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ 1 คัน ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อใหม่  
ซึ่งทั้ง 2 รายการมีความล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จ 
ในการพัฒนาการให้บริการน าเข้า - 
ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ 
ด้านวัสดุกัมมันตรังสี 

การจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า - ส่งออกผ่านศุลกากร  
กับระบบ National Single Window (NSW) และปรับลดขั้นตอน 
การอนุญาตส าหรับน าเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์  
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

ล าดับที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จ 
ในการพัฒนาแผนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ 
ปรมาณูวิจัย 

อยู่ระหว่างขอปรับแผนการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 5 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผนด าเนินงาน 
(กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี) 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมส าหรับการประเมิน 
การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในบรรยากาศและระดับรังสี 
ในสิ่งแวดล้อมและประชาชนในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 

ล าดับที่ 7 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผนการด าเนินงาน 1 ปี 
(กิจกรรมก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี) 

อยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดงานที่ 14 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

ล าดับที่ 8 : ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผน (กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายฯ) 

การจัดหาครุภัณฑ์ 9 รายการ  
ส่งมอบและตรวจรับแล้วทุกรายการ โดยเบิกเรียบร้อยแล้ว 7 รายการ 
และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2 รายการ 

ล าดับที่ 10 : กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี 

เนื่องจากกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
เป็นผู้ก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

 

   
    /ตัวชี้วัด... 



…………..………./ร่าง 
....................../พิมพ์ 
...................../ตรวจ 
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ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ (กิจกรรม) 
ล าดับที่ 15 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

เนื่องจากผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. 
ล าดับที่ 1 : ความส าเร็จในการจัดท า
กฎหมายที่ครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถบังคับใช้ได้ 

อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณาร่างกฎหมาย 

ล าดับที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จ 
ของการก ากับดูแลความปลอดภัย
สถานประกอบการด้านนิวเคลียร์ 
และรังสี ตามมาตรฐานตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

อยู่ระหว่าง กตส. กอญ. และ กกม. หารือการปรับค านิยามตัวชี้วัด 

ล าดับที่ 3 : ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน 

เนื่องจากมีการเลื่อนการจัดกิจกรรม จึงท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

ล าดับที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนงานด้านการวิจัย
และพัฒนา 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลด้านงานวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือประชุมคณะท างานวิจัย ครั้งที่ 2 

ล าดับที่ 9 : ร้อยละความส าเร็จใน
การน า MOU/การเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
 

ล าดับที่ 11 : ระดับความรู้ความเข้าใจ 
ของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจะน าข้อมูลมาประมวลผล 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับสูตรในการค านวณ 

ล าดับที่ 15 : ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนัก 
ด้านความปลอดภัยจากการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ 
และรังสีที่มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
   

 


