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 โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลยีร์และรังสี 
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เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภยัจากพลังงานปรมาณู 
 

 โครงการส่งเสริมเผยแพร่เกี่ยวกับนิวเคลยีร ์
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
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ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ        โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี     
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ       ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ       
ค. ระยะเวลาด าเนินการ       3 ปี  เริ่มต้น       2557 สิ้นสุด     2559   
ง. งบประมาณ        470.40 ล้านบาท (งบประมาณปี 2558   125,516,600 บาท)   
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
 
 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ  

        ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในการควบคุม
ก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูตามมติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือประโยชน์ในทางสันติตาม
หลักวิชาและตามมาตรฐานสากล และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รวมถึงประชาชน รวมถึงภารกิจในการก่อให้เกิด
และส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู วางระเบียบควบคุม ก าหนดมาตรฐาน อีกท้ังภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและพันธกรณีระหว่างประเทศ ภารกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และ
ผลกระทบจากการใช้พลังงานปรมาณูในการผลิตไฟฟ้าในเอเชีย 

อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความ
เข้มแข็งในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู และด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเพ่ิม
ศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุน
การก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี การก าหนดมาตรฐานด้านการ
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วัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี มาตรฐานรังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและประเมิน
ค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของภูมิภาค
อาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence on Nuclear Forensics) ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการผลักดันโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
        เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถอย่างครบครัน ในการก ากับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาภายในประเทศ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดันโครงการ
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่จะรองรับ
ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยที่มีอยู่กระจัดกระจาย ใน
อาคารต่างๆ หรือมีขนาดจ ากัดจนไม่สามารถพัฒนางานได้อีก ให้มารวมเข้าด้วยกัน สร้างมาตรฐานการก ากับดูแล
ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ  
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ 
1. หน่วยงานที่ขอรับบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้ประโยชน์จากต้นก าเนิดรังสี ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือวัดรังสีตาม

กฎหมาย 
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ     -  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ                 -  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ   เป็นการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย   

สาขาการแพทย์ ด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
สาขาอุตสาหกรรม ด้านการควบคุมการผลิต การวัดและวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ

ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย การเพ่ิมคุณค่า คุณภาพผลผลิต 
สาขาการเกษตร ด้านการปรับปรุงพันธ์พืช การถนอมอาหาร  
สาขาการวิจัย ด้านรังสีและนิวเคลียร์ 
สาขาสิ่งแวดล้อม ด้านรังสีสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยารังสี  

2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย    ประมาณ 400 ราย  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย        ทั่วประเทศ  
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2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้
ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี  
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
 เนื่องจากปัจจุบัน การด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลด้าน
ความปลอดภัย ด าเนินงานภายใต้การจ ากัดของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่
ครบถ้วนตามข้อก าหนดมาตรฐานระดับนานาชาติ  
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ความรวดเร็วและความครอบคลุมในการให้บริการ/การสนับสนุนการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือ
สนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ    -  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ                -  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ   หน่วยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทที่ปรึกษา 
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ         หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.    หน่วยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  
 

จัดให้มีการประชุมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ท าแบบส ารวจความคิดเห็น  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.    หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เสนอแนะความต้องการในการขอรับบริการ  
  
  

จัดให้มีการประชุมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ท าแบบส ารวจความคิดเห็น  
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 3.    บริษัทรับเหมาก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษา  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การก่อสร้างอาคาร และให้ค าปรึกษา  
  
  
 

มีการประมูลงานโดยบริษัทที่จะรับเหมาก่อสร้าง
อาคาร และบริษัทที่จะรับเป็นปรึกษา  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.    -  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
      โครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางจริยธรรม  
  
 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
      โครงการนี้เป็นโครงการจัดสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังงสีของประเทศ เพ่ือให้บริการ/
สนับสนุนงานวิจัย   ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี การก าหนดมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสี
และกัมมันตภาพรังสี มาตรฐานรังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและประเมินค่าปริมาณรังสี
จากภายในร่างกาย มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของภูมิภาคอาเซียนด้านการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence on Nuclear Forensics) แก่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ยื่นขอรับบริการ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกตามประเภทผู้ขอรับบริการ  
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ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
 
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
     เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู และ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเพ่ิมศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี การวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบ
มาตรฐานทางรังสี การก าหนดมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี มาตรฐานรังสีอ้างอิงใน
สิ่งแวดล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ 
และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของภูมิภาคอาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of 
Excellence on Nuclear Forensics) จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี   
 
1.2 ผลผลิต  
     ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้มาตรฐานสากล  
  
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร เป้าหมายอยู่ที่ 60% 
ของ ภาพรวมของโครงการ  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

คุณภาพของการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ เป้าหมายอยู่ที่ 100%  
  

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 90%  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน เป้าหมายอยู่ที่ 90%  
  

 

1.3 ผลลัพธ์ 
      ผลลัพธ์อันเกิดจากการด าเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552 - 2559) มีดังนี้          
      1.3.1 กิจกรรมการวัดในภาคอุตสาหกรรมถูกต้องมากยิ่งข้ึน ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพลดการสูญเสียวัตถุดิบ
และพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ท าให้ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น 
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      1.3.2 การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยา เห็นความส าคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยา   
ที่มีต่อการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบการวัดและการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ มี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน   
      1.3.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของไทย ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 เพ่ิมข้ึน ซึ่งมีผลให้นานาชาติยอมรับผลการวัดของประเทศไทย เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าที่
เกิดจากปัญหาด้านเทคนิค (TBT)  
      1.3.4 กลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ด้านมาตรวิทยาเพ่ิมขึ้น  
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ มี
จ านวนเพิ่มมากข้ึน   
      1.3.5 จ านวนเครื่องมือวัดที่ส่งสอบเทียบต่างประเทศลดลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องมือวัดไป
สอบเทียบยังต่างประเทศ 
      1.3.6 ลดงบประมาณที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ 
สามารถหารายได้จากการจ าหน่ายสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงที่ผลิตได้ในประเทศแก่ต่างประเทศ   
 
1.4 ผลกระทบ 
     ผลกระทบอันเกิดจากการด าเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552 - 2559) มีดังนี้  
     1.4.1 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นการเพ่ิมมูลค่าการส่งออก ยังผลให้
เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
     1.4.2 เกิดการลงทุนในธุรกิจส่งออกเพ่ิมข้ึน เป็นการขยายฐานเศรษฐกิจของชาติ 
     1.4.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงประโยชน์และเห็นความส าคัญของมาตรวิทยามากข้ึน 
     1.4.4 มาตรวิทยามีบทบาทส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ท าให้สินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการมี
มาตรฐานที่ดี 
     1.4.5 ระบบมาตรวิทยาที่สมบูรณ์ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยาใน
หลายๆ ระดับ ท าให้เกิดการเพ่ิมจ านวนความต้องการบุคลากรผู้ใช้วิชาชีพด้านมาตรวิทยาในสังคมไทยเพ่ิมข้ึน อัน
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในสังคม 
      1.4.6 การวัด วิเคราะห์ และทดสอบที่ดีท าให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานสากลเนื่องจากการควบคุม
และตรวจสอบการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปริมาณที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
      1.4.7 ระบบมาตรวิทยาของชาติที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การคุ้มครองให้สินค้า
อุปโภคและบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
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ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

1. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
2. นโยบายเศรษฐกิจ  
 

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
- ตัวชี้วัด 

   
   
แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  
1. เพ่ือส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
บริหารจัดการงานวิจัย บุคลากรและระบบฐาน 
ข้อมูลการวิจัยของประเทศอย่างบูรณาการ  
2. เพ่ือพัฒนาเผยแพร่และขยายผลไปสู่การปฏิบัติ 
ในภาคการผลิตและบริการโดยความร่วมมือในระดับประเทศ
และภูมิภาค ตลอดจนสามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ขยาย
ผล เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม  
องค์ความรู้เผยแพร่และขยายผลไปสู่การปฏิบัติสามารถใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม  
 

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

1. โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ปี 2555 เพ่ือด าเนินการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  
2. โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ปี 2557 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี  

4. อ่ืนๆ  
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1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
- เป้าหมาย 
 
 
 
- ตัวชี้วัด 

   
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนานโยบาย การ
บริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้
มีประสิทธิภาพและทันสมัย   
ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานใน
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งพัฒนานโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนและ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอ  
จ านวนหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน  
 

2. ภารกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบาย การบริหารจัดการ ระบบ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
 

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ระดับหน่วยงาน ระบุ 
1. แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
 
- ตัวชี้วัด 

   
การก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และตามพันธกรณี   
การบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัย  
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีความปลอดภัย  
 

2. ภารกิจหน่วยงาน 1. พัฒนากฎหมาย และเสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม  
2. ก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้
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เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัย
และพัฒนาด้านก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู   
4. ประสานงาน และด าเนินการด้านพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู 
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานงานปรมาณูให้แก่ประชาชน 
 

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที่ ระบุ 
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
    -   
    -  
    -  
  

2. อ่ืนๆ  
 

    -  
  

 
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
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จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ
วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 

ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล ลาดยาว           
อ าเภอ จตุจักร          
จังหวัด กรุงเทพฯ          
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)  -        

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

 โครงการสร้างบนพื้นที่ 2,700 ตารางเมตร        
 พ้ืนที่ใช้สอยรวมของโครงการประมาณ 20,829 ตารางเมตร      
            

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

 ไม่มี           
            

 
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม ท า
ให้โครงการมีความเหมาะสม  
      

เนื่องจากพ้ืนที่ของโครงการมีขนาด
จ ากัด ขณะก่อสร้างจะท าให้พ้ืนที่
จอดหายไปจึงต้องจัดหาพื้นที่จอด
รถให้เป็นการชั่วคราว 

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ

เนื่องจากกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนใน
โครงการนี้ได้ด าเนินการเป็นปกติอยู่
แล้ว โครงการนี้เป็นการขยายการ

ไม่มี  
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ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
ศาสนา ด าเนินงานให้ครอบคลุมตามหลัก

สากล เพ่ือเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในอาเซียน 

  
  
  

 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากงานด้าน
มาตรฐานทางรังสีเป็นข้อก าหนด
มาตรฐานระหว่างประเทศ  
  

การลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูงท าให้
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในช่วงแรก
นั้นต่ าแต่จะเห็นผลในระยะยาวใน
การวางแผนเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน 

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

โครงการนี้เน้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจึงมีการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมเช่น การบ าบัดน้ าเสีย 
การประหยัดพลังงาน ผลกระทบ
ด้านระบบนิเวศน์จึงไม่ได้มากกว่า
โครงการอื่นๆ  

ไม่มี  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
  

ไม่มี  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 
 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พ้ืนที่ในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

ทั่วประเทศและระดับอาเซียน        
            

 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

ไม่มี            
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1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

1. ด้านกายภาพและ
ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มาตรฐานทางรังสีของประเทศมี
ศักยภาพเป็นศูนย์กลางมาตรฐาน
ทางรังสีในระดับอาเซียน เนื่องจากมี
ความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์  

ไม่มี  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

ศักยภาพด้านนี้มีความพร้อม
เนื่องจากประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม 
เชื้อชาติ และศาสนาอยู่แล้ว  

ไม่มี  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการ
เป็นมาตรฐานทางรังสีของอาเซียน
เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังไม่มีประเทศ
ใดที่พัฒนามาตรฐานทางรังสีอย่าง
ชัดเจน  

ไม่มี  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
ไม่มี  
  

ไม่มี  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

ไม่มี  
  

ไม่มี  
  

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน       
 หัวหน้าโครงการเป็นผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้บริหารโครงการต่างๆของมาตรฐานทางรังสีอยู่แล้ว 
โครงการนี้เป็นการขยายขอบข่ายของการมาตรวิทยารังสีให้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล    
             
  
ความส าเร็จที่ผ่านมา          
 บริหารให้ห้องปฏิบัติการการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิให้ได้รับการรับรอง ISO 17025 และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆของมาตรวิทยารังสีให้ได้มาตรฐานสากล        
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2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน         
 ทีมงานมีประสบการณ์ในการบริหาร การจัดการและการท างานในด้านมาตรฐานทางรังสีซึ่งประกอบไป
ด้วยมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับการป้องกันอันตรายจากรังสี การวัดปริมาณรังสีระดับสูง การวัดความ
แรงรังสีและวัสดุอ้างอิง การวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและอาหาร การวัดปริมาณรังสีในร่างกาย การวัดปริมาณ
รังสีด้วยมาตรทางชีววิทยา และวัสดุนิวเคลียร์ ด้านการออกแบบอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีนั้น
ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการออกแบบและค านวณราคาค่าก่อสร้าง ส่วนในเรื่องการ
ออกแบบห้องปฏิบัติการฯได้จ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบห้องปฏิบัติการฯจาก
ประเทศฟินแลนด์   
 
ประสบการณ์            
 ทีมงานมีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร (กรมโยธาฯ) การออกแบบห้องปฏิบัติการฯ (ที่ปรึกษา
จากประเทศฟินแลนด์) ด้านการประสานงานและการสนับสนุนข้อมูลประกอบ (สนง.ปรมาณูฯ) ซึ่งทีมงานทั้งหมดมี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาท่ีตนเองรับผิดชอบ        
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
การวางแผนงานนั้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและจัดท าโครงการตลอดจนแผนงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
            
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ       
            
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้      
            
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
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2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
เครื่องมือและอุปกรณ์สามารถน ามาติดต้ังที่อาคารใหม่ได้ในบางส่วน และจ าเป็นต้องมีการซื้อใหม่ในบางส่วน  
            
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
การเตรียมการจัดหาเครื่องมือนั้นคาดว่าจะสามารถของบประมาณในปี 2559 เนื่องจากอาคารจะใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 3 ปี            
            
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
มีการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานแล้ว ส่วนภายนอกหน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์เมื่อได้รับงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว           
            
 
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
ระบบการควบคุมตามหลักการปฏิบัติราชการ         
            
 
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
ระบบการประเมินผลตามแผนการในแต่ละช่วงที่วางไว้ถ้าโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ    
            
 

ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
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1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
 
ระบ ุ  
  
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้าม)ี 

 
ระบ ุ      
  
 
 

ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

ด าเนินการเตรียมการก่อสร้าง
อาคาร 

6 เดือน 1 ธ.ค.
2556 

1 พ.ค.
2557 

   

ด าเนินการปรับพ้ืนที่และรื้อ
ถอนอาคาร 

1 เดือน 1 พ.ค.
2557 

1 มิ.ย.
2557 

   

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 35 เดือน 1 มิย.
2557 

1 พ.ค.
2560 

   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานทางรังสี ภายใน
อาคาร 

24 เดือน 1 พ.ค.
2560 

1 พ.ค.
2562 

   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ    นายวิทิต ผึ่งกัน  
 
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร 

1 พ.ค.
2557 

1 พ.ค.
2560 

6.
92625 
ล้านบาท  

  

เตรียมสถานที่ก่อสร้าง และ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

1 พ.ค.
2557 

1 พ.ค. 
2560 

448 
ล้านบาท 

  

จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
รังสี ภายในอาคาร 

1 พ.ค.
2560 

1 พ.ค. 
2560 

200 
ล้านบาท 

  

      

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ     นางสาวนาฏลิน ศาสตรี  
 



 

18 
 

ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
……ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดงาน คณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ……………………………………………………… 
 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
.......ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ และสัญญาจ้างงาน………………………………………………..………………………… 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า    นางสาวศิริรัตน์ พีรมนตรี  
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      1 ต.ค. 2555       สิ้นสดุ    30 ก.ย. 2556                                   
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่าแผน       ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

จัดท าแบบอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

12 เดือน 1 ต.ค. 
2555 

30 
ก.ย.
2556 

1 ต.ค.
2555 

30 
ก.ย.
2556 

ตามแผน 

จัดท าแบบห้องปฏิบัติการฯ 
หลักภายในอาคารฯ 

12 เดือน 1 ต.ค.
2555 

30 
ก.ย.
2556 

1 ต.ค.
2555 

30 
ก.ย.
2556 

ตามแผน 

 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      1 ต.ค. 2555       สิ้นสดุ    30 ก.ย. 2556                                   
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 
 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
จัดท าแบบอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

12 เดือน 1.848 ล้าน 1.848 ล้าน ตามแผน 

จัดท าแบบห้องปฏิบัติการฯ 
หลักภายในอาคารฯ 

12 เดือน 4 ล้าน 4 ล้าน ตามแผน 

     
 

 
ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
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   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

ผู้ปฏิบัติงานจดัท าโครงการมีจ านวน
จ ากัดเ น่ืองจากทุกคนมีภาระกิจประจ า
อยู่แล้ว  

จัดหาคนมาปฏิบัติงานเพิ่ม  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

โครงการนี้ มผีู้เกี่ยวข้องมาก ท าให้ต้อง
ประสานงานหลายฝ่าย 

ท าแผนด าเนินการและแผนประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
บางส่วน ต้องจัดหาใหม่ เนื่องจากเป็น
ห้องปฏิบัติการที่จดัตั้งขึ้นใหม่ แต่
บางส่วนสามารถย้ายจากท่ีเดมิไปได้  

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ขาด โดยตั้งงบประมาณในการจดัซื้อ  
  
  
 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 448 ล้าน
บาท น้อยกว่างบประมาณที่กรมโยธาฯ
ประเมินไว ้  
 

ประสานงานกับกรมโยธาฯในการปรับ
ลดงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ  
  

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

ไม่ม ี  
  
  
 

ไม่ม ี  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

ปัญหาอุทกภัยที่เกดิขึ้น มีผลกระทบกับ
โครงการ เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการน้ าท่วม
ในปีท่ีผ่านมา จึงจ าเป็นต้องออกแบบ
อาคารโครงการไม่ให้น้ าท่วม 
 

ประสานงานกับกรมโยธาฯในการ
ออกแบบอาคารไม่ให้น้ าท่วมเข้าไปในตัว
อาคาร รวมถึงระบบต่างๆของอาคาร  

 
2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
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ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 
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ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  (/)   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและการวัดปริมาณสาร

กัมมันตรังสี รวมถึงมาตรฐานการแผ่รังสีจากต้นก าเนิดรังสีต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
2. เพ่ือเป็นอาคารศูนย์กลางทางมาตรฐานทางรังสีและสารกัมมันตรังสีของ
ประเทศ สนับสนุนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
3.  เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประเทศในการอ้างอิงเปรียบเทียบมาตรฐานกับ
นานาชาติด้านรังสีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
4.  เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบและรับรองเครื่องมือวัดรังสีและระดับรังสี
และโดสมิเตอร์ในกิจ การฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตร  กิจการอุตสาหกรรม 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือด าเนินการวิจัยและพัฒนาให้เป็นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด Dose 
Calibrators ของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งใช้ในการวัดปริมาณสารรังสี
ที่ใช้กับผู้ป่วยให้มีความถูกต้องได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางด้านการจัดท าสาร
อ้างอิงและสารมาตรฐานทางรังสี ส าหรับใช้ในด้านการตรวจรับรองต้นก าเนิดรังสี 
เพ่ือประโยชน์ในการวัดปริมาณการเปรอะเปื้อนไอโซโทปรังสีที่ให้แอลฟาและเบตา
บนพื้นผิวแบบสองมิติได้อย่างถูกต้อง  
6.  เพ่ือให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางในการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างกัน
ส าหรับห้องปฏิบัติการทางรังสีต่างๆ ภายในประเทศ ป้องกันกรณีพิพาทเมื่อมีการ
พิสูจน์ผลการวัดรังสีในทางศาล 
7.  เพ่ือพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสี ไม่น้อยกว่า 6 สาขา ที่มี
ความทันสมัย เพ่ือให้เป็นระบบมาตรฐานอ้างอิงสูงสุดของประเทศ ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 17025 และสนับสนุน แผนพัฒนาระบบมาตรวิทยาของ
ประเทศ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ มว. 
8.  เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์มาตรฐานทางรังสีของอาเซียน 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 

  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอรับบริการด้านการวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือ
สนับสนุนการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ในด้านการวัด การสอบเทียบมาตรฐาน
ทางรังสี การก าหนดมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี มาตรฐาน
รังสีอ้างอิงในสิ่งแวดล้อมและอาหาร มาตรฐานการวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจาก
ภายในร่างกาย มาตรฐานวัสดุนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศของ
ภูมิภาคอาเซียนด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิวเคลียร์และรังสี (Center of Excellence 
on Nuclear Forensics) 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
    ความล่าช้าในการให้บริการ ความไม่ครอบคลุมด้านการให้บริการ 

 
  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   แบบสอบถาม  
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      
    

 
  

 
 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

  การก าหนดแผนงาน/โครงการเป็นการด าเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะท างานเนื่องจากโครงการนี้เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานเพ่ือให้
ประเทศมีมาตรฐานทางด้านการวัดปริมาณรังสีทัดเทียมกับนานาชาติ 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยารังสีอยู่แล้ว เช่นการได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO17025 โครงการนี้เป็นการขยายขอบข่ายและเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดตาม
มาตรฐานสากล 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

   กรมโยธาธิการและผังเมือง ท าหน้าที่ในการออกแบบอาคาร   
ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  

   หัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงานในต าแหน่งอ านวยการ ระดับสูง 
รองหัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าโครงการ ปฏิบัติงานใน
โครงการวิจัยต่างๆ  
คณะท างาน มีประสบการณ์ในการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ ตาม มอก. ๑๗๐๒๕ 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค าถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  
  ( /)    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 

  
ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ได้มาตรฐานสากล 

  

     
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

   ตามเอกสารแบบฟอร์ม ก-2 ข้อ 1.3 
1. กิจกรรมการวัดในภาคอุตสาหกรรมถูกต้องมากยิ่งขึ้นท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพลด

การสูญเสียวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ท าให้
ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น 

2. การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยาเห็นความส าคัญและประโยชน์ของ
ระบบมาตรวิทยาที่มีต่อการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาระบบการวัดและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถ
ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ได้ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

3. ห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์  ทดสอบ และสอบเทียบของไทยได้รับการรับรอง
ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีผลให้นานาชาติยอมรับผลการวัด
ของประเทศไทย เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากปัญหาด้านเทคนิค (TBT) 

4. กลุ่มบุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ด้าน
มาตรวิทยาเพ่ิมข้ึน 

5. จ านวนเครื่องมือวัดที่ส่งสอบเทียบต่างประเทศลดลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการส่ง
เครื่องมือวัดไปสอบเทียบยังต่างประเทศ 
6. ลดงบประมาณที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องสั่งซื้อสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ 
สามารถหารายได้จากการจ าหน่ายสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงที่ผลิตได้ในประเทศแก่
ต่างประเทศ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  

  ตามเอกสารแบบฟอร์ม ก-1 ข้อ 2.2.1 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ .....หนว่ยงานภาคเอกชนที่ขอรับบริการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
และท่ีปรึกษา  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ .....หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการ  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 

  

       
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      
      

ค าถาม ข 2 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่  

การมีส่วน
ร่วม  

  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการยอมรับของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วม  

  แบบสอบถาม 
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการเพื่อให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

    การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 

   
  

ภาค  

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
   

 
 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
    

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบ
เชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการสิ้นสุดแล้ว

หรือไม่ 
 รับผิดรับ

ชอบ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 

  ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  ( / )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  ด้านเศรษฐกิจ สามารถลดการเสียดุลการค้ากับต่างประเทศ ด้านการสอบเทียบคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี 
ด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและลด
ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเทคโนโลยี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนในประเทศคิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาทต่อปี 
 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

  เป็นการส่งเสริมงานสนับสนุนการวิจัยด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน 
 
 

  

ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
จัดท าค าของบประมาณ 

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  ( / )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ     
 1.ออกแบบอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีและห้องปฏิบัติการภายใน

อาคารให้ได้มาตรฐานสากล 
2.ด าเนินการเตรียมการก่อสร้างอาคาร  
3. ด าเนินการปรับพื้นที่และรื้อถอนอาคาร 
4.ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 
5. ติดตั้งเครื่องมือและตกแต่งห้องปฏิบัติการ 
6.ทดสอบระบบและด าเนินงาน 
 

  

 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค 1.2 ได้ค านวณค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือไม่   

  ได้มีการประเมินค่าใช้จ่ายของงบประมาณปี 2555 และ 2557-2561   
   

     
ค าถาม
ชุด ง: 

การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็น
ที่ 7 

  พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    

ค าถาม 
ง 1 

มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
  กิจกรรม พ.ศ.

2555 
พ.ศ.

2556 
พ.ศ.

2557 
พ.ศ.

2558 
พ.ศ.

2559 
พ.ศ. 

2560 
1) ร่างข้อก าหนด และสถานท่ี
ก่อสร้าง 

      

2) ร่างแบบอาคารและประเมินค่า
ก่อสร้างเบื้องต้น 

      

3) ยื่นขอรับการจดัสรร
งบประมาณ 

      

4) ด าเนินการจ้างเหมา และ
ก่อสร้างอาคาร 

      

5) จัดหา ตดิตั้ง เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และวัสดุก าบังรังสีที่
จ าเป็น 

      

6) ด าเนินการทดลอง ก าหนดค่า
มาตรฐาน ค่าอ้างอิง และเปิด
ให้บริการสอบเทียบ 

      

 

  

     
     

ค าถาม 
ง 2 

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้   

ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับ
ชอบ 

  
กิจกรรม 

พ.ศ.
2555 

(ล้านบาท) 

พ.ศ.2556 
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2557   
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2558   
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2559   
(ล้านบาท) 

พ.ศ.2560  
(ล้านบาท) 

1. ออกแบบอาคารและระบบ
ห้องปฏิบัติการ 

5.848      

2. ค่าก่อสร้างอาคาร   63.616 122.304 174.72 87.36 

3. ค่าครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

     200 

รวมทั้งสิ้น 5.848 - 63.616 122.304 174.72 287.36 
 

  

     

ค าถาม ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่  รับผิดรับ
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ง 3 ชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

    การจัดจ้างทั้งหมด กระท าโดยสุจริต ตามระเบียบราชการ จึงสามารถป้องกันการทุจริต 
 

  

 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  ( / )    มี    ( )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
  -  ปรับขนาดของโครงการ 

- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
- ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไป

ตามนโยบายผู้บริหาร 
     -     ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 

  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

   ถูกปรับลดงบประมาณ 
-ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายผู้บริหาร 
-ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดสรร 
-ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการเพ่ือของบประมาณผูกพันธ์ต่อเนื่อง 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี

ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 
 รับผิดรับ

ชอบ  
  ( / )   ใช่    ( )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
    

 
  

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 

   ในกรณีถูกปรับลดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการจะท าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
ให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อขอปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการให้
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยให้ผู้บริหารเห็นชอบ นอกจากนี้อาจ
ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการในกรณีท่ีผู้บริหารต้องการให้กิจกรรมยังครบถ้วน
โดยของบประมาณแบบผูกพันธ์ 
 

  

 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

   -ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ทางเสียง ขณะก่อสร้างโครงการ 
 -ผลกระทบด้านขาดแคนที่จอดรถ ขณะก่อสร้างโครงการ  
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
   จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในปส. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และส่วนร่วมในโครงการ โดยชี้แจงถึงผลกระทบ ผลดี และผลเสียของโครงการที่จะ
เกิดข้ึน เมื่อโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
-ด าเนินโครงการให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและคนที่ท างานในบริเวณก่อสร้าง
อาคารน้อยที่สุด โดยมีการควบคุมและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ 
 

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  ( )    มี    ( / )   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
    

 
 

  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
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ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

1. ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม       
( / ) ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล   ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

( / ) การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (บุคคลภายนอก หมายถึง 
องค์การNGOs ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจในพ้ืนที่ ผู้มี
อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น)  

 ต่ า ยอมรับไม่ได้ จัดการไม่ได้  

( / ) การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลางและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้  

( / ) ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์การ   ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้  

( / ) ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร   ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้  

( / ) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

 ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้  

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากโครงการได้รับงบประมาณในปีนี้เป็นปีแรกและมี
การผูกพันงบประมาณในปีต่อไป จึงท าให้ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ าในทุกๆ
ด้าน ซึ่งสามารถจัดการได้ (เอกสารผูกพันงบประมาณ) 
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ      
( / ) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ ามัน เหล็ก ฯลฯ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารได้มีการน าค่า F factor 
มาค านวณราคาค่าก่อสร้างเผื่อไว้เรียบร้อยแล้ว จึงท าให้ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงต่ าในทุกๆด้าน และสามารถจัดการได้ซึ่งเตรียมการไว้แล้ว (เอกสาร BOQ ที่มีการแสดงค่า F factor) 
3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย      
( / ) ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  
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ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

( / ) ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) กฎหมายไม่ครอบคลุม  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

 ( / ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) การเปลี่ยนแปลงมติที่เก่ียวข้อง   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

(   ) อ่ืน ๆ       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากโครงการเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร กฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องเป็นกฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ซึ่งโครงการฯได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง (ยผ) ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆเก่ียวกับการก่อสร้างเข้ามาเป็นคณะกรรมการทุก
คณะ รวมถึง ยผ. ได้ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบอาคารดังกล่าว (เอกสารประสานงานกับยผ.) 
4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี    

( / ) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) ความล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว 

  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

( / ) ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการฯมีที่ปรึกษาด้านการออกแบบห้องปฏิบัติการจาก
ต่างประเทศ (STUK, Finland) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมถึง ยผ. ได้ออกแบบ
อาคารฯ เป็นอาคารปฏิบัติการพิเศษ เนื่องจากต้องมีความหนาของผนังและพ้ืนมากเป็นพิเศษ รวมถึงรับน้ าหนักได้
มากกว่าอาคารปกติท่ัวไป เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ปฏิบัติงาน มีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่าง ปส. ยผ. และ STUK ในการออกแบบอาคารฯ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับอาคารฯ 
5. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ    

( / ) การขาดแคลนบุคลากร  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

( / ) การขาดแคลนทรัพยากร   ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

( / ) การขาดแคลนวัตถุดิบ   ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

( / ) ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค)์ ของผลผลิตใน
โครงการ  

 ต่ า  ยอมรับไม่ได้ จัดการได้ 

( / ) ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี   ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 
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ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

(  ) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ   ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ด าเนินการ   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) กลไกในการด าเนินงานไม่เหมาะสม   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….        

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการฯได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันต่อเนื่อง
(2556-2558) จึงท าให้เกิดความเสี่ยงระดับต่ า ส่วนบุคลกรที่ได้รับการจัดสรรในการรับผิดชอบต้องมีจ านวน
เพียงพอ (เอกสารผูกพันงบประมาณ) 
6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ    

(  ) การก่อความไม่สงบ  ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้  

(  ) สงคราม  ต่ า ยอมรับไม่ได้ จัดการได้  

(  ) น้ าท่วม   สูง ยอมรับไม่ได้  จัดการได้  

(  ) พายุไต้ฝุ่น   ต่ า  ยอมรับไม่ได้  จัดการได้  

(  ) โคลนถล่ม   ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้  

(  ) แผ่นดินไหว   ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้  

(  ) ภัยแล้ง   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

(  ) โรคระบาด   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้  

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อาคารฯถูกออกแบบให้สามารถรองรับต่อภัยธรรมชาติ เช่น 
แผ่นดินไหว น้ าท่วม ได้เป็นพิเศษมากกว่าอาคารปกติ การชุมนุมทางการเมือง/การก่อความไม่สงบอาจส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาการด าเนินการท าให้ล่าช้าออกไป 

 



เอกสารประกอบ













































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศขององค์กร เพ่ือสนับสนุนการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
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ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร เพื่อสนับสนุนการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู         
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ       
ค. ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๕๗  สิ้นสุด กันยายน ๒๕๕๘   
ง. งบประมาณ   ๓๓,๗๘๑,๐๐๐.๐๐         
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
 
 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ            
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ สามารถตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการบูรณาการข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสี และประสานการใช้มาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในแนวทางเดียวกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีที่
ทันสมัย ส าหรับสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี ในการค้นคว้า เผยแพร่ ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ       
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับน าไปใช้ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร    
4. เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ และนโยบายภาครัฐในการเตรียม
ความพร้อมของข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี 2558     
              



 

3 
 

1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
 เพ่ือให้งานวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางสากลจ าเป็นต้องอาศัยการวบรวมองค์ความรู้ 
ประสพการณ์ และข้อมูลที่มีความแม่นย าและถูกต้องส าหรับการสืบค้นหรือการต่อยอดความรู้ทางวิชาการส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรองรับการด าเนินงาน
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ โดยระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีจะเป็นการด าเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ระบบจัดเก็บเอกสารและข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ ข้อมูลทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นจะช่องทางการขยายองค์ความรู้ออกสู่ประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน . และเพ่ือให้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ มีความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการยิ่งขึ้น        
              
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ  ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
  ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  
  
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ   ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ   เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  
  
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ, หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้บริการ  
  
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย   ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)   
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2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
    ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติยังไม่มีศูนย์ข้อมูลกลางส าหรับจัดเก็บ สืบค้น แสดงผล และรายงานข้อมมูลที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์เกี่ยกับนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
  
  
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
     มีระบบฐานข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี  
  
  
 
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ   
  ภาคเอกชน ระบุ  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  
  ภาครัฐ ระบุ   
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การผลักดันงบประมาณ และนโยบายในการด าเนิน  

งานโครงการ  
  
  
 

สร้างความเข้าใจ และบริหารจัดการโครงการให้
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ วทน. ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2. หน่วยงานต่าง ๆ ภายในส านักงานฯ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการด้านความต่อเนื่องของระบบ และ
ประสิทธิภาพของการให้บริการระบบฐานข้อมูลทาง
วิชาการ  
  
  
 

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีฐานข้อมูลที่สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน  
  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 3. ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีองค์ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงตาม
ความต้องการและทันท่วงที  
  
  
 

บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ให้สามารถบริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  
  
  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.   

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
  
  
 

  
  
  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
เป็นโครงการที่รองรับการด าเนินการตามกฎหมาย และข้อก าหนด เพ่ือป้องกันการใช้งานระบบสารสนเทศในทางท่ี
ผิด และเป็นการสร้างความเชื่อถือขององค์กร  
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3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
เป็นการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม เพ่ือให้
เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
 

ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
 
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ สามารถตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการบูรณาการข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสี และประสานการใช้มาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในแนวทางเดียวกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีที่
ทันสมัย ส าหรับสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี ในการค้นคว้า เผยแพร่ ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับน าไปใช้ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
4. เพ่ือจัดท าทะเบียน “สถานประกอบการ” และ “กากกัมมันตรังสี” ในการก ากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสี
ของประเทศ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีทั้งระบบ เพ่ือความ
ปลอดภัยของทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
1.2 ผลผลิต  
1. ฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี  
2. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  
  
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนระบบสารสนเทศที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 1 ระบบ  
  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
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1.3 ผลลัพธ์ 
        ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีระบบฐานข้อมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  
  
  
1.4 ผลกระทบ 
 ผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศจ าเป็นต้องปรับตัวในการปฏิบัติงาน อาทิ การจัดเก็บข้อมูล และการ
ให้บริการ เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องตามระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา  
  
  

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

  
  
  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
 

-รองรับนโยบายจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องใหม่
ของรัฐบาล  
-เป็นฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประชาคมอาเซียน  
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1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

2. ภารกิจ   
  

3. อ่ืนๆ  
 

การควบคุมการใช้สารรังสีเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน  
  

1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงาน ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
การก ากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และตามพันธกรณี   
  
  
  

2. ภารกิจหน่วยงาน เป็นภาระกิจพื้นฐานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที่ ระบุ 
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 
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2. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล  ลาดยาว         
อ าเภอ  จตุจักร         
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร        
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)          

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 

  ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ       
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1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
            
            
            
            

 
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

มีความพร้อมด้านสถานที่ด าเนินการ
  
  
  

ไม่มีผลกระทบ  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

มีความพร้อม  
  
  

ไม่มีผลกระทบ  
  
  

 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความพร้อมในการใช้จ่าย
งบประมาณข้ึนอยู่กับงบประมาณที่
ได้รับ  
  
  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่
สอดคล้องตามแผนการด าเนินการ   
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

มีความพร้อม  
  
  

ไม่มีผลกระทบ                      
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

มีความพร้อมในการด าเนินงานตาม
นโยบายของภาครัฐ  
  
  

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐที่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม แต่มี
ข้อจ ากัดเก่ียวกับอุปกรณ์ และ
งบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติ  
  

                                                                                                                                                                
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 
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 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พ้ืนที่ในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

  ทั้งในและต่างประเทศ          
            

 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

            
            

 
 
1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

มีความพร้อมด้านสถานที่ด าเนินการ
  
  
  

ไม่มีข้อจ ากัด                       
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

มีความพร้อม  
  
  

ไม่มีข้อจ ากัด                       
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ มีความพร้อมในการใช้จ่าย
งบประมาณข้ึนอยู่กับงบประมาณที่
ได้รับ  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่
สอดคล้องตามแผนการด าเนินการ   
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ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
มีความพร้อม  
  
  

ไม่มีข้อจ ากัด                       
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

มีความพร้อมในการด าเนินงานตาม
นโยบายของภาครัฐ  
  
  

ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ                     
  
  
  

 
 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน โครงการพัฒนาระบบงาน และปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ         
              
ความส าเร็จที่ผ่านมา ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้รับการ
พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
             
              
 
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน  มีความครบถ้วน สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ           
             
              
ประสบการณ์  การพัฒนาระบบงาน และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
             
              
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 
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2.2.1 ระบบการวางแผน   มี   ไม่มี 
            
            
            
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
            
            
            
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
            
            
            
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
            
            
            
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
            
            
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
            
            
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 
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2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
            
            
            
 
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
            
            
            
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
            
            
            
 

ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี    ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
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ระบ ุ  
  
2. ระบถุึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้าม)ี 

 
ระบ ุ      
  
 

ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

1. รวบรวมขอ้มูล ปัญหา และวิเคราะห์
ความต้องการ 

2 เดือน ตุลาคม 57 พฤจิกายน 
57 

   

2. ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษา หรอื
ผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ด าเนินการระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Data 
Exchange Center) 

4 เดือน พฤศจิกายน 
57 

กุมภาพันธ์ 
58 

   

3.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่การ
วางแผนในพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 

2 เดือน ตุลาคม 57 พฤศจิกายน 
57 

   

4. ด าเนินการจัดหา ติดต้ังระบบฯ 4 เดือน พฤศจิกายน 
57 

กุมภาพันธ์ 
58 

   

5. ทดสอบการให้บรกิาร และปรับปรุง 
แก้ไขให้ตรงกับความต้องการ 

2 เดือน กุมภาพันธ์ 
58 

มีนาคม 58    

6. ให้บริการ พร้อมทั้งตรวจสอบ แก้ไข
ความผิดพลาดที่อาจจะมขีึ้น 

6 เดือน เมษายน 58 กันยายน 
58 

   

       

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม  
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1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

พย. 57 มีค. 58 33,781,00
0 

  

      
      
      
      

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม  
 
 
ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
……………ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการจัดท าโครงการฯ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อย่าง
เคร่งครัด …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
………………ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นต้น …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม   
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 



 

17 
 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

       
       
       
       

 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่  ตุลาคม 2557    สิ้นสุด กันยายน 2558  
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
     
     
     
     
     

 
 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
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   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

  
  
  

  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

  
  
  

  
  
  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  

  
  
  

  
  
  
 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

  
  
  
 

  
  
  

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

  
  
  
 

  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

  
 

  
  

2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
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ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 
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ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  ( x )   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรทางด้านสารสนเทศ 

สามารถตอบสนองความต้องการ และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในการบูรณาการ
ข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสี และประสานการใช้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
แนวทางเดียวกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีระบบฐานข้อมูลความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ทันสมัย ส าหรับสนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี ในการค้นคว้า เผยแพร่ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับน าไปใช้ในด้านการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
4. เสริมสร้างศักยภาพในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ และ
นโยบายภาครัฐในการเตรียมความพร้อมของข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
 

  

ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
   1. บุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ของส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นักวิจัยของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
  1. มีฐานข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และ

รังสี  
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
2. มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   การจัดประชุม การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห้นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  แผนที่น าทางของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและก ากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

  

    
 
 
 

  

ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 
   

 
 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีศักยภาพ ความพร้อมที่จะด าเนินการโครงการ 

 
 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
   ด าเนินการได้เอง 

 
 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
   โครงการพัฒนาระบบงาน และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
ค าถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รบัผิดรับ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 

  1. ฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี  
2. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 

  

  
 

  
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุม้ค่า 

   ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีระบบฐานข้อมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการก ากับดู
ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
 

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  

 

  

       
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
      
      

ค าถาม ข 2 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่  

การมีส่วน
ร่วม  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วม  

   
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  แผนที่น าทางของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
   

 
  

ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  

ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ

โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

    การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 

   
  

ภาค  

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
   

 
 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
    

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ 
และผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รับผิดรับ

ชอบ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 

  

ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  มีระบบฐานข้อมูลทางวิชาการส าหรับสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการด าเนินงานของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติต่อไปในอนาคต 
 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  ( X )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ     
 1. รวบรวมข้อมูล ปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการ 

2. ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อด าเนินการระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลาง (Data Exchange Center) 
3.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการวางแผนในพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
4. ด าเนินการจัดหา ติดตั้งระบบฯ 
5. ทดสอบการให้บริการ และปรับปรุง แก้ไขให้ตรงกับความต้องการ 
6. ให้บริการ พร้อมทั้งตรวจสอบ แก้ไขความผิดพลาดที่อาจจะมีขึ้น 
 

  

ค 1.2 ได้ค านวณค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือไม่   
  ค านวณ   
     
     

ค าถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
ค าถาม ง 1 มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
ค าถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้   

ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 
   

 
  

     

ค าถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่ 

 รับผิดรับ
ชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

    ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการจัดท าโครงการฯ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ร่วมตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

  

ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  (  )    มี    (X )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
    

 
 

  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
 

ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 

 รับผิดรับ
ชอบ  

  (  )   ใช่    (X )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
    

 
 

  

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 

    
 
 

  

ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

    
 
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
    

 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  ( X )    มี    (  )   ไม่มี        ชอบ  
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมภิบาล 
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม 

 
 

  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
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ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

1. ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม       
(  ) ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล   สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (บุคคลภายนอก หมายถึง 
องค์การNGOs ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจในพ้ืนที่ ผู้มี
อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น)  

 ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลางและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์การ   สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร   ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

 ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ      
(  ) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ ามัน เหล็ก ฯลฯ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย      
(  ) ความคลุมเครือของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) กฎหมายไม่ครอบคลุม  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 
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ตารางท่ี 7  แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

(  ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) การเปลี่ยนแปลงมติที่เก่ียวข้อง  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(   ) อ่ืน ๆ       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการโครงการให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ 
ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี    

(  ) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม  ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

(  ) ความล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

 สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการศึกษาและติดตามข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ เพ่ือการพิจารณาคัดเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
5. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ    

(  ) การขาดแคลนบุคลากร  สูง ยอมรับได้  จัดการไม่ได้ 

(  ) การขาดแคลนทรัพยากร  สูง ยอมรับได้  จัดการไม่ได้ 

(  ) การขาดแคลนวัตถุดิบ  สูง ยอมรับได้  จัดการไม่ได้ 

(  ) ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค)์ ของผลผลิต
ในโครงการ  

 สูง  ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี  สูง ยอมรับได้  จัดการไม่ได้ 

(  ) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ  สูง ยอมรับได้  จัดการไม่ได้ 

(  ) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ด าเนินการ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) กลไกในการด าเนินงานไม่เหมาะสม  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 
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(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….        

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ และจัดท านโยบาย/แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบงบประมาณและการปฏิบัติ 

 
ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 

ระบุความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ    

(  ) การก่อความไม่สงบ  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) สงคราม  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) น้ าท่วม  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) พายุไต้ฝุ่น  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) โคลนถล่ม  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) แผ่นดินไหว  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) ภัยแล้ง  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) โรคระบาด  ต่ า ยอมรับไม่ได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ลดความรุนแรงของความเสี่ยงโดยด าเนินการจัดหาศูนย์ส ารองข้อมูลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดหาระบบส ารอง
และกู้คืนระบบในกรณีที่ข้อมูลที่มีความส าคัญช ารุดหรือเสียหาย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมเผยแพร่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
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ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ(กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์)   
ค. ระยะเวลาด าเนินการ   12 เดือน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2557  สิ้นสุด 30 กันยายน 
2558   
ง. งบประมาณ   22,100,000 บาท         
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ  

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ด าเนินการประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้ง ความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูมา
อย่างต่อเนื่อง  แต่ปัจจุบันยังประสบปัญหาการต่อต้านเนื่องจากความไม่เข้าใจของประชาชน ประกอบกับปัจจุบัน
มักมีข่าวสารจากแหล่งอ่ืนที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงลบ อาทิ ข่าวอุบัติเหตุนิวเคลียร์จากต่างประเทศ การน า
เรื่องราวนิวเคลียร์มาสร้างเป็นภาพยนตร์เชิงลบ  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง    
 
1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
   -          
              
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 
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ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ 
จากการประเมินผลเชิงส ารวจ โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ประเมินผลเชิงส ารวจข้อมูล ใน
ปีงบประมาณ 2556 ปรากฏผล ดังนี้   

ผลการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.63 72.60 
    1.1 ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4.20 84.00 
    1.2 ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มผู้ประกอบการต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.54 70.80 
    1.3 ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.28 65.60 
2. ภาพรวมทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณูของประชาชน 3.67 73.40 
3. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูของประชาชน 3.45 69.00 

ซึ่งจากผลการส ารวจท าให้ทราบว่า ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติด้าน
พลังงานปรมาณูน้อย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวเพ่ิมเติม 
 
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ     ปีงบประมาณ 2556  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ   
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

- เยาวชน สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ 
 -  ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในสถานที่ท่ีมีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณูท่ัวประเทศ  
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย      ประชาชนทั่วประเทศ  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  ครอบคลุมทั่วประเทศ  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)  ทุกสาขาอาชีพ/อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป /ทุ
กรดับการศึกษา/ทุกหน่วยงาน  
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
        - ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติต่อพลังงานปรมาณูน้อย   
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
        -  ต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลลงสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น  
 
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ    ปีงบประมาณ 2556  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ ความรู้ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ เท่ากับร้อยละ 65.60  
  ภาคเอกชน ระบุ   ความรู้ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ เท่ากับร้อยละ 70.80  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  ความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัย เท่ากับร้อยละ 69.00  
  ภาครัฐ ระบุ   -  
  อ่ืนๆ ระบุ   -  

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1. ภาคประชาชน  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    เพราะเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินการโครงการ
ใหญ่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ  
 

    เปิดโอกาสให้ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
และรับฟังแนวทางในการพัฒนาการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.  ภาคเอกชน  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   เพราะเป็นประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ ที่มี
ความส าคัญในการร่วมตัดสินใจในการด าเนินการ
โครงการใหญ่ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ และยังเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว  

   เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับฟังแนวทางในการพัฒนาการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง รณรงค์
ให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความปลอดภัยต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.  สื่อมวลชน  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   เพราะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อประชาชนของประเทศ และสามารถ
สร้างกระแสความเชื่อมั่นการด าเนินงานของ
หน่วยงานได้  
  

     เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าศึกษา และติดตาม
ความเคลื่อนไหวการด าเนินงานของหน่วยงานได้  
ต่อเนื่อง รวมทั้ง ให้สื่อมวลชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว   
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ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
  
  
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
  
  

ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 

- ได้สื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู
รูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสมต่อความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย 

- ประชาชนที่ได้รับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูมากยิ่งขึ้น 

- ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
1.2 ผลผลิต  
 ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณู จ านวน 1,000 ครั้ง 
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนความถี่ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณ ูและ
ความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู (1,000 ครัง้) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณ ูและความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
(ร้อยละ 80) 

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
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1.3 ผลลัพธ์ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูมากข้ึน                                                         
1.4 ผลกระทบ 
  
  
  
 
 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
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1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

สร้างความตระหนักและพัฒนา การเรียนรู้ด้าน วทน. ให้เป็น
สังคมฐานความรู้ 
 

2. ภารกิจ   
  

3. อ่ืนๆ  
 
 

  
  

 
1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ระดับหน่วยงาน ระบุ 
1. แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการสรา้งความตระหนักเชิงรุกด้าน
พลังงานปรมาณ ู
กลยุทธ ์ : ส่งเสรมิ และประสานงานให้เกิดการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูในทางสนัติให้แก่ คนไทย ทุกระดับ เกิดความ
มั่นใจในการก ากับดูแลของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ผลผลิต : ประชาชนไดร้ับความรู้ ด้านพลังงานปรมาณ ู
กิจกรรม  : ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณ ู
 

2. ภารกิจหน่วยงาน   
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที่ ระบุ 
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
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- ตัวชี้วัด   
  

2. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
 

ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ทีต่ั้งโครงการ 

ต าบล ลาดยาว          
อ าเภอ จตุจักร          
จังหวัด กรุงเทพฯ          
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)          
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1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 
  เผยแพร่กระจายทั่วประเทศไทย โดยมีจุดศูนย์กลางที่ กรุงเทพฯ     

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

            
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

  
  
  

  
  
  

 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

3. ด้านเศรษฐกิจ หากได้รับงบประมาณเพียงพอจะ
สามารถด าเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

มีบุคลากรเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 
 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พ้ืนที่ในต่างประเทศ 
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1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 
  กรุงเทพฯ          

 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

            
1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

  
  
  

   การด าเนินงานผ่านสื่อต้องซื้องาน
บริการด้านการด าเนินงานบางส่วน
เช่นการตัดต่อ เวลาในการ
ออกอากาศ  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

  
  
  

  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ   
  
  

  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน      เริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 
ความส าเร็จที่ผ่านมา 
  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ผลิตเอกสารเผยแพรรู่ปแบบต่าง ๆ และสื่อมัลติมีเดีย 11 รายการ 
2. ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่เกี่ยวข้อง 81 ครั้ง 
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2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน  ทีมงานในการตรวจทานข้อมูลมีความพร้อม  แต่ในส่วนการด าเนินการ
ด้านการผลิตต้องอาศัย ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชน มาช่วยด าเนินการแทน  
 
ประสบการณ์         เริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 

มีการจัดท าแผนการด าเนินงานก่อนทุกครั้ง  
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
มีการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรโดยตลอด  

2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
มีการว่าจ้างให้หน่วยงานที่สามด าเนินการส ารวจและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  

  
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดบิ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
            
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
            

3. ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ  276 ครั้ง 
4. ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน ์ 119 ครั้ง 
5. สื่อมวลชนสญัจร  จัดกิจกรรมน าสื่อมวลชนศึกษาดูงานก ากับดูแความปลอดภัยการใช้รังสี 

ณ กรมศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง และชมสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใน
น้ า ณ จังหวัดระยอง  1 ครั้ง สื่อมวลชน  45 คน 

6. ประเมินผลเชิงส ารวจ จ้างมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ประเมินผลเชิงส ารวจ :  ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภยัจากการใช้พลังงานปรมาณูของ
ประชาชน ร้อยละ 69 
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- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
            
            
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 

มีการจัดท าแผนการด าเนินงานก่อนทุกครั้ง  
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 

มีการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรโดยตลอด  
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 

มีการว่าจ้างให้หน่วยงานที่สามด าเนินการส ารวจและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  
 

ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบุ   
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้าม)ี 
ระบ ุ      
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ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

1. ผลิตเอกสารเผยแพร่ และสื่อ
มัลตมิีเดยีรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า 20 รายการ 

ต.ค.57–ก.ย.
58 

ต.ค.57   ก.ย.58    

2. ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่
เกี่ยวข้อง  ไม่น้อยกว่า 70 ครั้ง 

ต.ค.57–ก.ย.
58 

ต.ค.57   ก.ย.58    

3. ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ  
เผยแพรส่ปอตและสารคดี ไม่
น้อยกว่า 450 ครั้ง  

ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

4.ประชาสัมพันธผ์่านสื่อโทรทัศน ์ 
เผยแพรส่ปอต และสารคดี ไม่
น้อยกว่า 200 ครั้ง 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

5.New Thinks… New Attitude ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

6.สื่อมวลชนสัมพันธ ์ ต.ค.57–ก.ค.
58 

ต.ค.57   ก.ค.58    

7.ประเมินผลเชิงส ารวจ และ
สัมมนาเผยแพร่ผลการประเมิน 

ก.ค.58–ก.ย.
58 

ก.ค.58   ก.ย.58    

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  
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1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

1. ผลิตเอกสารเผยแพร่ และสื่อ
มัลตมิีเดยีรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 
20 รายการ 

ต.ค.57   ก . ย .
58 

2,000,000   

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่เกีย่วข้อง  
ไม่น้อยกว่า 70 ครั้ง 

ต.ค.57   ก . ย .
58 

2,500,000   

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ  
เผยแพรส่ปอตและสารคดี ไม่น้อย
กว่า 450 ครั้ง  

ต.ค.57   ส . ค .
58 

1,500,000   

4.ประชาสัมพันธผ์่านสื่อโทรทัศน ์ 
เผยแพรส่ปอต และสารคดี ไม่น้อย
กว่า 200 ครั้ง 

ต.ค.57   ส . ค .
58 

10,000,00
0 

  

5. New Thinks… New Attitude ต.ค.57   ส . ค .
58 

3,000,000   

6.สื่อมวลชนสัมพันธ ์ ต.ค.57   ก.ค.
58 

500,000   

7.ประเมินผลเชิงส ารวจ และสมัมนา
เผยแพรผ่ลการประเมิน 

ก.ค.58   ก.ย.
58 

500,000   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
 
ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   

ด าเนินการตามวิธีการ และระเบียบทางพัสดุทุกขั้นตอน 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  

ด าเนินการตามวิธีการ และระเบียบทางพัสดุทุกขั้นตอน และตรวจสอบการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบ
รายการใช้จ่ายกับราคากลางของกรมบัญชีกลางทุกรายการ 
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ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ(กลุ่มเผยแพร่

และการประชาสัมพันธ์ 
 ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่     ต.ค.57    สิ้นสุด   ก.ย.58  
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

1. ผลิตเอกสารเผยแพร่ และสื่อ
มัลตมิีเดยีรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า 20 รายการ 

ต.ค.57–ก.ย.
58 

ต.ค.57   ก.ย.58    

2.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่
เกี่ยวข้อง  ไม่น้อยกว่า 70 ครั้ง 

ต.ค.57–ก.ย.
58 

ต.ค.57   ก.ย.58    

3.ประชาสัมพันธผ์่านสื่อวิทยุ  
เผยแพรส่ปอตและสารคดี ไม่น้อย
กว่า 450 ครั้ง  

ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

4.ประชาสัมพันธผ์่านสื่อโทรทัศน ์ 
เผยแพรส่ปอต และสารคดี ไม่
น้อยกว่า 200 ครั้ง 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

5.New Thinks… New Attitude ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

6.สื่อมวลชนสัมพันธ ์ ต.ค.57–ก.ค.
58 

ต.ค.57   ก.ค.58    

7.ประเมินผลเชิงส ารวจ และ
สัมมนาเผยแพร่ผลการประเมิน 

ก.ค.58–ก.ย.
58 

ก.ค.58   ก.ย.58    
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1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่     ต.ค.57    สิ้นสุด   ก.ย.58  
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 
 
 

 

 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
1. ผลิตเอกสารเผยแพร่ และสื่อ
มัลตมิีเดยีรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า 20 รายการ 

ต.ค.57–ก.ย.
58 

2,000,000   

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่
เกี่ยวข้อง  ไม่น้อยกว่า 70 ครั้ง 

ต.ค.57–ก.ย.
58 

2,500,000   

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ  
เผยแพรส่ปอตและสารคดี ไม่น้อย
กว่า 450 ครั้ง  

ต.ค.57–ส.ค.
58 

1,500,000   

4.ประชาสัมพันธผ์่านสื่อโทรทัศน ์ 
เผยแพรส่ปอต และสารคดี ไม่
น้อยกว่า 200 ครั้ง 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

10,000,000   

5. New Thinks… New 
Attitude 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

3,000,000   

6.สื่อมวลชนสัมพันธ ์ ต.ค.57–ก.ค.
58 

500,000   

7.ประเมินผลเชิงส ารวจ และ
สัมมนาเผยแพร่ผลการประเมิน 

ก.ค.58–ก.ย.
58 

500,000   
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ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

ขาดบุคลากรในการเขียนเรื่องราวทาง
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ใหเ้ป็นเรื่องที่
น่าสนใจ เข้าใจง่าย  
  

จัดอบรมบุคลากรด้านทักษะในการเขียน
เรื่องราววิทยาศาสตร์นิวเคลยีร ์  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

  
  
  

  
  
  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  
    

  
  
  

  
  
  

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานด้านประชาสมัพันธ์ให้
ครอบคลมุพื้นท่ี  
  

หาช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ท่ีใช้
งบประมาณน้อย โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่น
ให้มากข้ึน  
 

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

  
  
  
 

  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

  
  
  
  
 

  
  
  
  

 
2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
 การประชาสัมพันธ์โดยการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาจเข้าถึงกลุ่มประชาชนไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น ควรด าเนินการเผยแพร่สื่อต่างๆ ให้มีความต่อเอง
มากยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินการลงสู่สื่อท้องถิ่นมากข้ึน เนื่องจากใช้งบประมาณน้อย หรืออาจไม่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  (X)   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1. เพื่อผลิตสื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

ปรมาณู 
2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีและความเช่ือมั่นต่อ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู 

  

ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
   - เยาวชน สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ 

- ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในสถานท่ีที่มีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณูทั่วประเทศ 
  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
  ปัจจุบันประสบปัญหาการต่อต้านเนื่องจากความไมเ่ข้าใจของประชาชน ประกอบกับมักมีข่าวสาร

จากแหล่งอ่ืนท่ีส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงลบ อาทิ ข่าวอุบัติเหตุนิวเคลยีร์จากต่างประเทศ การน า
เรื่องราวนิวเคลียรม์าสร้างเป็นภาพยนตร์เชิงลบ  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   มีการด าเนินการว่าจ้างหน่วยงานที่สาม เพื่อด าเนินการส ารวจและประเมินความ
คิดเห็นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   เอกสารสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

  -ไม่มี- 
 
 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการควบคุมงานให้ประสบความส าเร็จ 

โดยบางส่วนต้องมีการว่าจ้างเอกชนมาด าเนินการแทน เนื่องจากต้องมีการผลิตและ
ออกอากาศ 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

   มีการบูรณาการงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางส่วน 
 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
   มีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการนี้มา ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 

 
  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี          

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 

  ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณ ู

  

     
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

   กลุ่มเปา้หมายไดร้ับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูมากข้ึน                                                         
 

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
    มีการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ ปีงบประมาณ 2556 รับฟังความ

คิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนางานด้านการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ 

  

       
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ 

ปีงบประมาณ 2556 
  

      
ค าถาม ข 2 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขต

ของโครงการหรือไม่  
การมีส่วนร่วม  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วม  

   
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ

โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

     
 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 

   
  
 

ภาค  

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
   

 
 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
    

 
  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 
  กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์  
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  ประชาชนท่ีได้รบัข่าวสารผ่านสื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และเช่ือมั่นต่อการบริหารจดัการด้านความปลอดภัยของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ อีกทั้ง ยังเป็นการลดการต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือก
ในอนาคต และสร้างแนวร่วมที่จะสนับสนุนให้มีการน าพลังงานนิวเคลียรไ์ปใช้ในทางสันติ ซึ่งจะ
ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติใหม้ีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ขึ้น 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

     
ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  ( X )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการ   
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 ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค 1.2 ระบุความส าคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 
ของความคุ้มค่า 

  

     
ค าถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
ค าถาม ง 1 มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

  
โครงการ 

ระยะเวลา 
(Duration) 

1. ผลิตเอกสารเผยแพร่ และสื่อมลัติมเีดียรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 
20 รายการ 

ต.ค.57–ก.ย.58 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่เกี่ยวข้อง  ไม่
น้อยกว่า 70 ครั้ง 

ต.ค.57–ก.ย.58 

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ  เผยแพร่สปอตและสารคดี ไม่น้อยกว่า 
450 ครั้ง  

ต.ค.57–ส.ค.58 

4.ประชาสัมพันธผ์่านสื่อโทรทัศน ์ เผยแพรส่ปอต และสารคดี ไม่น้อย
กว่า 200 ครั้ง 

ต.ค.57–ส.ค.58 

5. New Thinks… New Attitude ต.ค.57–ส.ค.58 

6.สื่อมวลชนสัมพันธ ์ ต.ค.57–ก.ค.58 
7.ประเมินผลเชิงส ารวจ และสมัมนาเผยแพร่ผลการประเมิน ก.ค.58–ก.ย.58 

 

  

ค าถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   
  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้   
ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 
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 ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค าถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่  รับผิดรับ
ชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

  ด าเนินการตามวิธีการ และระเบียบทางพัสดุทุกขั้นตอน และตรวจสอบการ
ด าเนินงานโดยเปรียบเทียบรายการใช้จ่ายกับราคากลางของกรมบัญชีกลางทุก
รายการ 
 

  

 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  (  )    มี    (X )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
    

 
  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

    
 

  

ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 

 รับผิดรับ
ชอบ  

  (  )   ใช่    (X )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน

การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  
 รับผิดรับชอบ 

     
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

    
 
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
    

 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  ( X )    มี    (  )   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
   กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 

 
  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   

  
 มีการด าเนินการว่าจ้างหน่วยงานที่สาม เพื่อด าเนินการส ารวจและประเมินความ
คิดเห็นอย่างต่อเนื่องทุกปี   
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ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

1. ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม       
( / ) ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล   สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

( / ) การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (บุคคลภายนอก หมายถึง 
องค์การNGOs ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจในพ้ืนที่ ผู้มี
อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น)  

 สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลางและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     

(  ) ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์การ       

(  ) ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร       

( / ) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

 สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ      
(  ) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย      

(  ) ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ      

(  ) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน      

( / ) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ ามัน เหล็ก ฯลฯ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย      
(  ) ความคลุมเครือของกฎหมายที่เก่ียวข้อง      

( / ) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย      

(  ) กฎหมายไม่ครอบคลุม      
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ตารางท่ี 7  แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 
 

ระบุความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

(  ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

     

(  ) การเปลี่ยนแปลงมติที่เก่ียวข้อง      

(   ) อ่ืน ๆ       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี    

(  ) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม      

( / ) ความล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

 ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป      

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ    

( / ) การขาดแคลนบุคลากร  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

( / ) การขาดแคลนทรัพยากร  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

( / ) การขาดแคลนวัตถุดิบ  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต
ในโครงการ  

     

( / ) ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ      

(  ) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ด าเนินการ      

(  ) กลไกในการด าเนินงานไม่เหมาะสม      

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….        

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 
 

ระบุความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ    

(  ) การก่อความไม่สงบ      

(  ) สงคราม      

(  ) น้ าท่วม      

(  ) พายุไต้ฝุ่น      

(  ) โคลนถล่ม      

(  ) แผ่นดินไหว      

(  ) ภัยแล้ง      

(  ) โรคระบาด      

(/  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...……. ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 

 
 



 
ก  

บทสรุปผู้บริหาร 

(Executive summary) 
 

โครงการส ารวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติต่อเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ประจ าปี พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน เกี่ยวกับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

สุ่มตัวอย่างจาก ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติและพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ได้ตัวอย่างจากการส ารวจรวมทั้งสิ้น 1,011 
ตัวอย่าง  สรุปผลการส ารวจได้ ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 25 ปีมากที่สุด รองลงมาคือ อายุระหว่าง         
26 – 35 ปี การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย   

 
ผลการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.63 72.60 

    1.1 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4.20 84.00 

    1.2 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มผู้ประกอบการต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.54 70.80 

    1.3 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.28 65.60 

2. ภาพรวมทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณูของประชาชน 3.67 73.40 

3. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูของ

ประชาชน 
3.45 69.00 

 
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู่ในระดับมาก จากคะแนน     

เต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 3.63 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.60 เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก จากคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 4.20 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ 
ผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย 3.54 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.80 และประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.28 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65.60  ตามล าดับ   

 ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดี ต่อ “พลังงานปรมาณู” จากคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 3.67 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.40 เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อ พลังงานปรมาณู

เอกสารประกอบ 



 
ข  

มากที่สุด จากคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 4.22 หรือคิดเป็นร้อยละ  84.40 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ 
ค่าเฉลี่ย 3.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.60  และประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.80
ตามล าดับ  

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู”   
อยู่ในระดับปานกลาง จากคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 3.45 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.00 เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม 
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู”       
มากที่สุด จากคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ย 4.04 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.80 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ 
ค่าเฉลี่ย 3.47 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.40 และประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.06 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.20 
ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะจากการส ารวจที่ส าคัญ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการต่างๆให้มากขึ้น     
ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงพ้ืนที่พบปะหรือท ากิจกรรมร่วมกับประชาชนหรือตามหน่วยงานต่างๆ         
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู เช่นบทบาทหน้าที่ ประโยชน์หรือโทษที่อาจได้รับ ประโยชน์ และความส าคัญ    
เป็นต้น 
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จากการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตพ้ืนที่ทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมจัดเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ และน าไปสู่
การผลักดันให้มีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ทุกภาคของประเทศไทย 
ภายในเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้  

 

 ภาคใต้ :  ประกอบด้วยจังหวัด กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยจัดในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

 ภาคเหนือ :  ประกอบด้วยจังหวัด ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี โดยจัดในจังหวัดแพร่   

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา   
บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ โดยจัดในจังหวัดอุบลราชธานี   

 ภาคกลาง/ตะวันออก : ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจัดในจังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
จากการรับฟงัความคิดเห็นในกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันต ิ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

Administrator
Typewritten text
เอกสารประกอบ
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สรุปการจัดกิจกรรม รวมจ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในการรับฟังความคิดเห็นภายในการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๔ ครั้ง 

ดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้เห็นถึงมุมมอง ทัศนคติของแต่ละกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่แต่ละสถานที่ในแต่ละภาคได้อย่างเด่นชัด ซึ่งครอบคลุมกลุ่มนักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
เอกชน พ่อค้าแม่ค้า ผู้น าชุมชน นักศึกษา/ผู้น าเยาวชน ตลอดจนกลุ่ม NGO ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นสามารถสรุป 
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานส านักงานปรมาณูเพื่อสันติในอนาคต เป็นภาพรวมได้ดังนี้  

 

ด้านนโยบาย 
 

 นโยบายภาครัฐควรมีความชัดเจน ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ส าคัญและ 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนั้น หากในอนาคตจะมีการน าพลังงานเหล่านี้มาใช้จริง 

เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดแผนการใช้

พลังงานเหล่านี้ให้ชัดเจน และควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงคุณและโทษ สร้างทัศนคติเชิงบวก  การ

ป้องกันดูแลตนเอง ความเชื่อมั่น และควรพูดความจริงว่าจะสร้างที่ไหน อย่างไร และควรเปิดเวทีรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนก่อนเสมอ 
 

 ภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย การใช้งาน การจัดเก็บ การ

ป้องกัน การแก้ไขเยียวยา การป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นสากลอยู่

เสมอ 

 

 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๖ ก.ค. ๕๖ ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช ๑๙๖ 

 ๒๖ ก.ค. ๕๖ ภาคเหนือ : แพร่ ๑๙๓ 

  ๒๓ ส.ค. ๕๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
อุบลราชธานี 

๑๘๐ 

 ๓๐ ส.ค. ๕๖ ภาคกลาง/ตะวันออก : ปราจีนบุรี ๑๗๙ 

รวม     ๗๔๘   คน 
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ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 

 การท างานในเชิงรุก เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์องค์กรในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะ

ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติในแง่ลบต่อพลังงานปรมาณู นิวเคลียร์และรังสี ดังนั้นการสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ขององค์กรและการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลดีและผลเสียแก่ประชาชนจะช่วยลด

ทัศนคติดังกล่าวและลดความกลัวลงได ้
 

 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ดึงองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงประชาชน 
 

 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพ่ือสร้างแนวทางการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกิดประสิทธิภาพ  และประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

 หลักสูตรการเรียนรู้ บรรจุความรู้เรื่องพลังงานปรมาณูไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 

เพ่ือสร้างทัศนคติในเชิงบวกและเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้พลังงานปรมาณูในอนาคต 
 

 เนื้อหาในการสื่อสาร ควรครอบคลุมตั้งแต่การให้ค าจ ากัดความของพลังงานปรมาณูประโยชน์และโทษ 

ประเทศไทยน าพลังงานเหล่านี้มาใช้แล้วในด้านใดบ้าง ความเกี่ยวโยงในชีวิตประจ าวัน การป้องกัน การก ากับ

ดูแลความปลอดภัย มาตรการทางกฎหมาย การแก้ไขเยียวยา และผลงานที่เป็นรูปธรรมในการก ากับดูแล

ความปลอดภัยของ ปส. 
 

 การใช้ภาษาที่ง่ายในการเข้าถึงประชาชน  วิทยากรควรใช้ภาพประกอบในการบรรยายหรือในบางกรณีควร

จัดท าเป็นโมเดลเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนขึ้น 
 

 การจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ เช่น ในลักษณะเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ ควรท าอย่างต่อเนื่องทุกปี           

โดยในครั้งต่อไปเห็นว่าควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดงาน เชิญชวนประชาชนให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วน รวมถึง

กลุ่มนักเรียน นักศึกษาด้วย ทั้งนี้ภายหลังเข้าร่วมงานแล้วผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติ ที่ดีขึ้น

ทั้งต่อองค์กรและพลังงานปรมาณู 

ทั้งนี้ ในพ้ืนที่แต่ละภาคที่มีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลาย และมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละภาค และผลกระทบที่เคย
เกิดข้ึนในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยหากแยกเป็นพ้ืนที่ในแต่ละภาค สามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ดัง ต่อไปนี้ 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ 

ภาคใต้: ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 ประชาชนไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐโดยเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แอบแฝงใน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 ก่อนการจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติควรมีการให้ความรู้เรื่องพลังงานปรมาณู แก่ประชาชนในวงกว้างให้

ได้รับทราบก่อนจึงจะจัดให้มีการเสวนาถามตอบและแสดงความคิดเห็น ผลที่ได้รับจึงจะมีประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการท างานของ ปส. ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ

เชื่อมั่นในตัวองค์กรว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมาย ควบคุม ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในการใช้พลังงาน
เหล่านี้ไม่ให้เกิดผลเสียต่อ ประชาชน 

 พลังงานปรมาณูมีทั้งคุณและโทษ ดังนั้นการน ามาใช้ควรให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก และ
ภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย  การใช้งาน การจัดเก็บ การ
ป้องกัน การแก้ไขเยียวยา การป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นสากลอยู่
เสมอ 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ 

ภาคเหนือ: ณ โรงแรมภูมิไทย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 ควรท างานในเชิงรุก สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนให้มากขึ้นผ่านสื่อมวลชน (Mass Media) 

และการเสวนา รวมถึงควรบรรจุความรู้เรื่องพลังงานปรมาณูไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา 
เพ่ือสร้างทัศนคติในเชิงบวกและเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้พลังงานปรมาณูในอนาคต 

 ประชาชนยังคงมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย และมาตรการในการรับมือแก้ไขหากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ 
และเห็นว่าภาครัฐควรวางแผนนโยบายใช้พลังงานทางเลือกให้มากที่สุด 

 โดยรวมแล้ว ประชาชนเห็นว่าพลังงานปรมาณูจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตหากแต่ผลกระทบ
ที่เกิดจากการรั่วไหล ทั้งจากการไม่ได้มาตรฐานในการผลิตและการขาดบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผล
เสียหายอันใหญ่หลวงได้เช่นกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง การสูญเสียพันธุ์แท้ของพืชผล
บางชนิด เป็นต้น ดังนั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือประมวลข้อมูลผลดีและผลเสีย
และน าไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป 
 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจให้มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ เพราะพลังงานปรมาณูเป็น

เรื่องส าคัญและใกล้ตัว  โดยผ่านการจัดอบรม การให้ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนในรูปแบบ

การเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับต่างๆ และควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี 

 เนื้อหาควรมุ่งเน้นไปที่คุณประโยชน์และโทษของพลังงานปรมาณูความเกี่ยวโยงกับชีวิตประจ าวันของประชาชน 

เช่น ด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการก ากับดูแลความปลอดภัย และในการสื่อสาร

ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชน 

 ส าหรับกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หากภาครัฐมีแผนการอย่างไรแล้วควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

รับทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจัดกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ 

  ภาคตะวันออก/ภาคกลาง: ณ โรงแรมวังส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 ควรประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ขององค์กร รวมถึงให้ความรู้เรื่องคุณและโทษของพลังงานปรมาณู การ

ป้องกันและมาตรการการดูแลความปลอดภัยผ่านสื่อโทรทัศน์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าพลังงานเหล่านี้จะไม่
เป็นอันตรายแก่ประชาชน  

 ควรดึงองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงประชาชน 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจจะสามารถช่วยลดความกลัวที่มีต่อพลังงานปรมาณูได ้
 ประชาชนอยากทราบถึงความชัดเจนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด  แผนการใช้พลังงาน

เหล่านี้ในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องการผลิตไฟฟ้า รวมถึงความรัดกุมของกฎหมายจะน ามาที่บังคับใช้ และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประเทศฉบับล่าสุดที่ระบุว่าประเทศ ไทยจะต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ให้ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 โดยรวมแล้ว ประชาชนเห็นว่าพลังงานปรมาณูจะมีบทบาทและเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตให้กับประเทศไทย 
เช่น การน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณู 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
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ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณู    
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ(กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์)   
ค. ระยะเวลาด าเนินการ   12 เดือน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2557  สิ้นสุด 30 กันยายน 
2558   
ง. งบประมาณ   20,074,800  บาท         
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ  

จากภารกิจที่เป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังของความปลอดภัย คนทั่วไปอาจยังไม่รู้จักส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติเท่าที่ควร อีกท้ัง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบการที่มีการขอ
อนุญาตครอบครองหรือใช้สารกัมมันตรังสี ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติต้องด าเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือขยายการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง ความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมากข้ึน    
1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
   -          
              
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ 
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จากการประเมินผลเชิงส ารวจ โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตประเมินผลเชิงส ารวจข้อมูลใน
ปีงบประมาณ 2556 ปรากฏผล ดังนี้   

ผลการส ารวจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.63 72.60 
    1.1 ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 4.20 84.00 
    1.2 ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มผู้ประกอบการต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.54 70.80 
    1.3 ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 3.28 65.60 
2. ภาพรวมทัศนคติที่ดีด้านพลังงานปรมาณูของประชาชน 3.67 73.40 
3. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูของประชาชน 3.45 69.00 

ซึ่งจากผลการส ารวจท าให้ทราบว่า ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติด้าน
พลังงานปรมาณูน้อย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวเพ่ิมเติม 
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ     ปีงบประมาณ 2556  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบุ   การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ สื่อมวลชน และ
ประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมนิทรรศการสัญจร เสวนาให้ความรู้ ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ 
เวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ รวมทั้ง ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่กลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแนวร่วมที่จะมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนให้มีการน า
พลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

- เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ  
- ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในสถานที่ที่มีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณูทั่วประเทศ 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย      ประชาชนทั่วประเทศ  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  ครอบคลุมทั่วประเทศ  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)  ทุกสาขาอาชีพ/อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป /  
ทุกระดับการศึกษา/ทุกหน่วยงาน  
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
        - ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทัศนคติต่อพลังงานปรมาณูน้อย  
  
2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
        -  ต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลลงสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น  
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2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ    ปีงบประมาณ 2556  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ ความรู้ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ เท่ากับร้อยละ 65.60  
  ภาคเอกชน ระบุ   ความรู้ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ เท่ากับร้อยละ 70.80  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  ความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัย เท่ากับร้อยละ 69.00  
  ภาครัฐ ระบุ   -  
  อ่ืนๆ ระบุ   -  

 
 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1. ภาคประชาชน  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    เพราะเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินการโครงการ
ใหญ่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ  
 

    เปิดโอกาสให้ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
และรับฟังแนวทางในการพัฒนาการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.  ภาคเอกชน  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   เพราะเป็นประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ ที่มี
ความส าคัญในการร่วมตัดสินใจในการด าเนินการ
โครงการใหญ่ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ และยังเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว  
 

   เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับฟังแนวทางในการพัฒนาการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง รณรงค์
ให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความปลอดภัยต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.  สื่อมวลชน  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   เพราะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อประชาชนของประเทศ และสามารถ
สร้างกระแสความเชื่อมั่นการด าเนินงานของ
หน่วยงานได้  
  

     เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าศึกษา และติดตาม
ความเคลื่อนไหวการด าเนินงานของหน่วยงานได้  
ต่อเนื่อง รวมทั้ง ให้สื่อมวลชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว   

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
  
  
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
  
  
 

ฟอร์มที่ ก-2  เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติท่ีดี และเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ลดการต่อต้าน และสร้างแนวร่วม  ส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ จะมีการต่อยอดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น  สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องสู่ภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง 

- ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
1.2 ผลผลิต  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักเรื่องการใช้พลังงานปรมาณู 
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (50,000 คน) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานปรมาณ ูและความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
(ร้อยละ 80) 
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ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

  
  

 

1.3 ผลลัพธ์ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูมากข้ึน                                                         
1.4 ผลกระทบ 
  
  
  
 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
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1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

สร้างความตระหนักและพัฒนา การเรียนรู้ด้าน วทน. ให้เป็น
สังคมฐานความรู้ 
 

2. ภารกิจ   
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ระดับหน่วยงาน ระบุ 
1. แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการสรา้งความตระหนักเชิงรุกด้าน
พลังงานปรมาณ ู
กลยุทธ ์ : ส่งเสรมิ และประสานงานให้เกิดการด าเนินการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูในทางสนัติให้แก่ คนไทย ทุกระดับ เกิดความ
มั่นใจในการก ากับดูแลของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ผลผลิต : ประชาชนไดร้ับความรู้ ด้านพลังงานปรมาณ ู
กิจกรรม  : ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณ ู
 

2. ภารกิจหน่วยงาน   
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 

ระดับพื้นที่ ระบุ 
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
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- ตัวชี้วัด   
  

2. อ่ืนๆ    
  
 

ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
 

ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น  หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์  (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล ลาดยาว          
อ าเภอ จตุจักร          
จังหวัด กรุงเทพฯ          
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)          
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1.1.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ 
  เผยแพร่กระจายทั่วประเทศไทย โดยมีจุดศูนย์กลางที่ กรุงเทพฯ     

 
1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

            
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

  
  
  

  
  
  

 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

3. ด้านเศรษฐกิจ หากได้รับงบประมาณเพียงพอจะ
สามารถด าเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

มีบุคลากรเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 
 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

   ระดับท้องถิ่น 
   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พ้ืนที่ในต่างประเทศ 
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1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 
  กรุงเทพฯ          

 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

            
1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

  
  
  

  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

  
  
  

  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ   
  
  

  
  
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
  
  
  

  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

  
  
  

  
  
  

ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน      เริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 
ความส าเร็จที่ผ่านมา 
  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ (รักอะตอม) 
 

จัดค่ายเยาวชนนิวเคลยีร์ฯ จ านวน 5 ครั้ง คือ ตาก สงขลา 
อุดรธานี  และค่ายอาเซียนรักอะตอม 1 ครั้ง รวมจ านวน 
1,028 คน 
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2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน  ทีมงานในการตรวจทานข้อมูลมีความพร้อม  แต่ในส่วนการด าเนินการ
ด้านการผลิตต้องอาศัย ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชน มาช่วยด าเนินการแทน  
 
ประสบการณ์         เริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 

มีการจัดท าแผนการด าเนินงานก่อนทุกครั้ง  
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
มีการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรโดยตลอด  

2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
มีการว่าจ้างให้หน่วยงานที่สามด าเนินการส ารวจและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  

  
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
            
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
            
 

2. นิทรรศการสัญจร และนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556 

32 ครั้ง (68,440 คน)   

3. กิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภัยกับรังส”ี 11 แห่ง (1,049 คน) 
4. กิจกรรมติดฉลาก “ปลอดภัยมั่นใจกับ ปส.” จัดท าฉลากจดัส่งให้ สร. เพื่อมอบสถานประกอบการแล้ว 
5. เวทีชุมชนปรมาณเูพื่อสันต ิ
- ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 6 จังหวัด คอื อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ 
พัทลุง พังงา ระยอง 

ลงพื้นที่ 4 ภาค เจ้าภาพคือ แพร่ อุบลราชธานี ปราจีนบรุี 
นครศรีธรรมราช จ านวน 748 คน 
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- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
 แล้วแต่เนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง อาจจะต้องมีการจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือความทันสมัยของ
การน าเสนอ    
2.4 มวลชนสัมพันธ์  (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 

มีการจัดท าแผนการด าเนินงานก่อนทุกครั้ง  
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 

มีการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรโดยตลอด  
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 

มีการว่าจ้างให้หน่วยงานที่สามด าเนินการส ารวจและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  
 

ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้าม)ี 
ระบ ุ      
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ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 จัดกิจกรรมต่างๆ  
- คาราวานวิทยาศาสตร์ 

(Road Show)  ไม่น้อย
กว่า 10 จังหวัด 20 
โรงเรียน     
- ค่ายอาเซียนรักอะตอม    

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง    
- สร้างเครือข่ายครผูู้สอน

ด้าน วทน. 
- สร้างเครือข่ายส่วนร่วม

ภาคประชาชน 
- จัดกิจกรรมการสื่อสารใน

สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

          

ต.ค.57–ก.ย.
58 

ต.ค.57   ก.ย.58    

2. นิทรรศการสัญจร ไม่น้อยกว่า 
30 ครั้ง และนิทรรศการงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 และ
งานวันเทคโนโลยีไทย 2558 

ต.ค.57–ก.ย.
58 

ต.ค.57   ก.ย.58    

3. นิทรรศการถาวร รองรับการ ต.ค.57–ส.ค. ต.ค.57   ส.ค.58    
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กจิกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

เรียนรูจ้ากผูส้นใจที่เข้ามาเยี่ยม
ชม/ติดต่อราชการ 

58 

4. กิจกรรมรณรงค์ “อยู่
ปลอดภัยกับรังส”ี 
 เลือกสถานประกอบการทีม่ี

การขออนุญาตใช้สารรังสีทั่ว
ประเทศ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 จัดกิจกรรมรณรงค์แห่งละ 1 
วัน 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

5. เวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

ต.ค.57   ส.ค.58    

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
 จัดกิจกรรมต่างๆ  
- คาราวานวิทยาศาสตร์ 

(Road Show)  ไม่น้อยกว่า 
10 จังหวัด 20 โรงเรยีน     
- ค่ายอาเซียนรักอะตอม    ไม่

น้อยกว่า 1 ครั้ง    
- สร้างเครือข่ายครผูู้สอนด้าน 

วทน. 
- สร้างเครือข่ายส่วนร่วมภาค

ประชาชน 
- จัดกิจกรรมการสื่อสารใน

ต.ค.57   ก . ย .
58 

6,190,000   
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กิจกรรม การด าเนินการ งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

          
2. นิทรรศการสัญจร ไม่น้อยกว่า 
30 ครั้ง และนิทรรศการงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ 2558 และงานวัน
เทคโนโลยีไทย 2558 

ต.ค.57   ก . ย .
58 

4,170,000   

3. นิทรรศการถาวร รองรับการ
เรียนรูจ้ากผูส้นใจที่เข้ามาเยี่ยมชม/
ติดต่อราชการ 

ต.ค.57   ส . ค .
58 

3,000,000   

4. กิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภยั
กับรังส”ี 
 เลือกสถานประกอบการทีม่ีการ

ขออนุญาตใช้สารรังสีทั่วประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 จัดกิจกรรมรณรงค์แห่งละ 1 วัน 

ต.ค.57   ส . ค .
58 

616,000   

5. เวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

ต.ค.57   ส . ค .
58 

6,098,800   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  
 
ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   

ด าเนินการตามวิธีการ และระเบียบทางพัสดุทุกขั้นตอน 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  

ด าเนินการตามวิธีการ และระเบียบทางพัสดุทุกขั้นตอน และตรวจสอบการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบ
รายการใช้จ่ายกับราคากลางของกรมบัญชีกลางทุกรายการ 

 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ(กลุ่มเผยแพร่

และการประชาสัมพันธ์ 
 ความถีใ่นการติดตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่  ต.ค. 57    สิ้นสุด   ก.ย. 58  
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
 จัดกิจกรรมต่างๆ  
- คาราวานวิทยาศาสตร์ 

(Road Show)  ไม่น้อย
กว่า 10 จังหวัด 20 
โรงเรียน     
- ค่ายอาเซียนรักอะตอม    

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง    
- สร้างเครือข่ายครผูู้สอน

ด้าน วทน. 
- สร้างเครือข่ายส่วนร่วม

ภาคประชาชน 
- จัดกิจกรรมการสื่อสารใน

สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

          

 ต.ค.57   ก.ย.58    

2. นิทรรศการสัญจร ไม่น้อยกว่า 
30 ครั้ง และนิทรรศการงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และ

 ต.ค.57   ก.ย.58    
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

เทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 และ
งานวันเทคโนโลยีไทย 2558 
3. นิทรรศการถาวร รองรับการ
เรียนรูจ้ากผูส้นใจที่เข้ามาเยี่ยม
ชม/ติดต่อราชการ 

 ต.ค.57   ก.ย.58    

4. กิจกรรมรณรงค์ “อยู่
ปลอดภัยกับรังส”ี 
 เลือกสถานประกอบการทีม่ี

การขออนุญาตใช้สารรังสีทั่ว
ประเทศ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 จัดกิจกรรมรณรงค์แห่งละ 1 
วัน 

 ต.ค.57   ก.ย.58    

5. เวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ   ต.ค.57   ก.ย.58    
1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่      สิ้นสุด   
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 
 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
 จัดกิจกรรมต่างๆ  
- คาราวานวิทยาศาสตร์ 

(Road Show)  ไม่น้อย
กว่า 10 จังหวัด 20 
โรงเรียน     
- ค่ายอาเซียนรักอะตอม    

ต.ค.57–ส.ค.
58 

6,190,000   
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โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง    
- สร้างเครือข่ายครผูู้สอน

ด้าน วทน. 
- สร้างเครือข่ายส่วนร่วม

ภาคประชาชน 
- จัดกิจกรรมการสื่อสารใน

สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

2. นิทรรศการสัญจร ไม่น้อยกว่า 
30 ครั้ง และนิทรรศการงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 และ
งานวันเทคโนโลยีไทย 2558 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

4,170,000   

3. นิทรรศการถาวร รองรับการ
เรียนรูจ้ากผูส้นใจที่เข้ามาเยี่ยม
ชม/ติดต่อราชการ 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

3,000,000   

4. กิจกรรมรณรงค์ “อยู่
ปลอดภัยกับรังส”ี 
 เลือกสถานประกอบการทีม่ี

การขออนุญาตใช้สารรังสีทั่ว
ประเทศ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 จัดกิจกรรมรณรงค์แห่งละ 1 
วัน 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

616,000   

5. เวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

ต.ค.57–ส.ค.
58 

6,098,800   

 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
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2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

บุคลากรในกลุ่มงานไม่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรม  
  

- ขอความร่วมมือจากกลุ่มงานอ่ืน  
- รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการจัด
กิจกรรม  
  

- จัดหางบสนับสนุนจากกลุ่มงานอ่ืนหรือ
แหล่งอื่น  
  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  
    

  
  
  

  
  
  
 
 
 
 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการจัด
กิจกรรม  
  

- จัดหางบสนับสนุนจากกลุ่มงานอ่ืนหรือ
แหล่งอื่น  
  

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

  
  
  
 

  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

สถานท่ีการจัดกจิกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายอยูไ่กลจากแหล่งชุมชน   
  
  

อ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่
กลุ่มเป้าหมาย  
  
  

 
2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
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ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหลายประการ เช่น สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหลายประการ เช่น สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 
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ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  (X)   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
      1  เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นต่อ

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณ ู
    2 เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณู  
    3 เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 

  

ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
  ประชาชนทั่วไปผู้สนใจทั่วไป ผู้สนใจที่เข้ามาติดต่อราชการภายในหน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในสถานที่ที่มีการขออนุญาตใช้พลังงานปรมาณูทั่วประเทศ  
จนท.ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้น าชุมชน นักวิชาการ 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
   กลุ่มเป้าหมาย ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความวิตก กังวล เรื่องพลังงาน

ปรมาณู รวมถึงยังไม่ทราบบทบาท หน้าที่ของ ส านักงานฯ อย่างแท้จริง ซึ่งอาจส่งผล
ถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ หากมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
 
 

  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 



22 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
   จัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็น เช่น เวทีชุมชน กิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ เพ่ือให้

ความรู้เรื่องพลังงานปรมาณู เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมจะมีการประเมินผลโครงการ
อย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามหลักวิชาการโดยหน่วยงานที่สาม ที่มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับในการติดตามและประเมินผล 
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเวทีชุมชน 

- แบบสอบถามการจัดกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ  
  

      
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

   
ไม่มี 
 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ก 2.1 สรุปศกัยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรในองค์กร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องพลังงานปรมาณู  
 
 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

  บางกิจกรรมหน่วยงานสามารถท าเองได้ แต่บางกิจกรรมต้องมีการบูรณาการร่วมกับ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
หน่วยงานอื่น เพื่อความเป็นสมบูรณ์และประสิทธิผลของโครงการที่เพ่ิมข้ึน เช่น 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ 
มหาวิทยาลัย หรือ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น  
 
 

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
    

 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 

  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก 

  

     
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

   เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน
มีความความรู้เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู 
 

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  การจัดกิจกรรมจะมีการประเมินผลโครงการอย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามหลัก

วิชาการโดยหน่วยงานที่สาม ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการติดตามและ
ประเมินผล 

  

     



24 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
    - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเวทีชุมชน 

- แบบสอบถามการจัดกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ 
  

     
ค าถาม ข 2 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขต

ของโครงการหรือไม่  
การมีส่วนร่วม  

  (X  )    มี      (  )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วม  

  การจัดกิจกรรมจะมีการประเมินผลโครงการอย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามหลัก
วิชาการโดยหน่วยงานที่สาม ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการติดตามและ
ประเมินผล 
  

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเวทีชุมชน 

- แบบสอบถามการจัดกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ 
  

ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  

ความโปร่งใส 

 (  )    มี      (X  )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

ความโปร่งใส 

     
 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 

   
  
 

ภาค  
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 

   
 
 

ภาค  

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 
    

 
 

  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  

  ()    มี      (X  )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 
  

 
  

ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน 

 

 * กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มคน ทุกสาขา
อาชีพ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มีความส าคัญในการร่วมตัดสินใจในการด าเนินการโครงการ
ใหญ่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ และยังเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึง 
มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนของประเทศ และสามารถสร้าง
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
กระแสความเชื่อม่ันการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
 
 

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
* กรณีโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ 
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการด าเนิน
โครงการนี้ 

ความคุ้มค่า 

  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มคน ทุกสาขา
อาชีพ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มีความส าคัญในการร่วมตัดสินใจในการด าเนินการโครงการ
ใหญ่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ และยังเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึง 
มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนของประเทศ และสามารถสร้าง
กระแสความเชื่อม่ันการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
 
 

  

ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  ( X )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการ   

  

  
 

  

ค 1.2 ระบุความส าคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 
ของความคุ้มค่า 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
ค าถาม ง 1 มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   

  

  
โครงการ 

ระยะเวลา 
(Duration) 

1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์  จัดกิจกรรมตา่งๆ  ดังนี ้

 คาราวานวิทยาศาสตร์ (Road Show)  ไม่น้อย
กว่า 10 จังหวัด 20 โรงเรียน     

 ค่ายอาเซียนรักอะตอม    ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง    
 สร้างเครือข่ายครผูู้สอนด้าน วทน. 
 สร้างเครือข่ายส่วนร่วมภาคประชาชน 

ต.ค.57–ก.ย.58 

2. นิทรรศการสญัจร ต.ค.57–ก.ย.58 

3. นิทรรศการถาวร ต.ค.57–ส.ค.58 

4. กิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภัยกับรังส”ี ต.ค.57–ส.ค.58 

5. เวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันต ิ 
 

ต.ค.57–ส.ค.58 

 

  

     
ค าถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้   

ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 
   

 
  

     

ค าถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่  รับผิดรับชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

  ด าเนินการตามวิธีการ และระเบียบทางพัสดุทุกขั้นตอน และตรวจสอบการ
ด าเนินงานโดยเปรียบเทียบรายการใช้จ่ายกับราคากลางของกรมบัญชีกลางทุก
รายการ 
 

  

 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  (  )    มี    (X )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปวา่ได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
    

 
 

  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 

    
 
 

  

ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 

 รับผิดรับ
ชอบ  

  (  )   ใช่    (X )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
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ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 

    
 
 

  

ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

    
 
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
    

 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  ( X )    มี    (  )   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
   กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 

 
  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   

  
 มีการด าเนินการว่าจ้างหน่วยงานที่สาม เพื่อด าเนินการส ารวจและประเมินความ
คิดเห็นอย่างต่อเนื่องทุกปี   
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ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

1. ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม       
( / ) ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล   สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

( / ) การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (บุคคลภายนอก หมายถึง 
องค์การNGOs ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจในพ้ืนที่ ผู้มี
อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น)  

 สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลางและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     

(  ) ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์การ       

(  ) ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร       

( / ) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

 สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ      
(  ) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย      

(  ) ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ      

(  ) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน      

( / ) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ ามัน เหล็ก ฯลฯ  ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย      
(  ) ความคลุมเครือของกฎหมายที่เก่ียวข้อง      

( / ) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย      

(  ) กฎหมายไม่ครอบคลุม      
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ตารางท่ี 7  แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

(  ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

     

(  ) การเปลี่ยนแปลงมติที่เก่ียวข้อง      

(   ) อ่ืน ๆ       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี    

(  ) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม      

( / ) ความล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

 ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป      

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ    

( / ) การขาดแคลนบุคลากร  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

( / ) การขาดแคลนทรัพยากร  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

( / ) การขาดแคลนวัตถุดิบ  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต
ในโครงการ  

     

( / ) ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี  สูง ยอมรับได้  จัดการได้ 

(  ) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ      

(  ) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ด าเนินการ      

(  ) กลไกในการด าเนินงานไม่เหมาะสม      

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….        

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ    

(  ) การก่อความไม่สงบ      

(  ) สงคราม      

(  ) น้ าท่วม      

(  ) พายุไต้ฝุ่น      

(  ) โคลนถล่ม      

(  ) แผ่นดินไหว      

(  ) ภัยแล้ง      

(  ) โรคระบาด      

(/  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...……. ต่ า ยอมรับได้  จัดการได้ 

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาผลกระทบและการป้องกัน
อันตรายจากนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน 
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แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม 
 
  ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

ฟอร์มที่ ก-3  ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์  
ฟอร์มที่ ก-4  การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ 
ฟอร์มที่ ก-5  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
ฟอร์มที่ ข-1  การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ฟอร์มที่ ง-1  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ฟอร์มที่ ง-2  การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
***ข้อมูลชุดค าถามในระบบ ประกอบด้วย** 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
                    1. ความเป็นมาของโครงการ 

          2. ความส าคัญ / เรง่ด่วนของโครงการ 
 
          ชุดค าถาม  ชุด ก – ชุด จ 
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ฟอร์มที่ ก-1  ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้รู้ถึงสถานภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

 
ก. ชื่อโครงการ    โครงการศึกษาผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน  
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู      
ค. ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี  เริ่มต้น พ.ศ.2556  สิ้นสุด  พ.ศ.2559    
ง. งบประมาณ   11,901,220 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)      
จ. ลักษณะโครงการ  
  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสังคม    ด้านสิ่งแวดล้อม   
  ด้านความมั่นคง   ด้านคุณภาพชีวิต 
 
 
ส่วนที่  1 ที่มาของความต้องการและความส าคัญของโครงการ 
1.1 ที่มา 
   ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
   ความต้องการแก้ปัญหาหรือการด าเนินภารกิจโดยส่วนราชการ 
   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
1.2.1 ระบุปัญหา/ความต้องการ                       
          จากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมาไดอิจิ ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิด
การปนเปื้อนทางรังสีขึ้นในอากาศ และในทะเลเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นในหลายประเทศที่อาจจะ
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปนเปื้อนของระบบนิเวศทางทะเล การปนเปื้อน
ในอาหารทะเล และประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเลที่เปื้อนรังสีอาจจะได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าปกติ นอกจากนี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนตามมาคือ อาหารทะเลที่ปนเปื้อนรังสีไม่สามารถส่งออกไปขายได้ และพ้ืนที่ที่
ปนเปื้อนรังสีไม่สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตามปกติ ดังนั้นการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี และการ
ประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือป้องกันผลกระทบทาง
รังสีที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในครั้งนี้รวมถึงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต     
              



3 
 

1.2.2 ความจ าเป็นเร่งด่วน 
          เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเทคนิคการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบทางรังสี ศักยภาพ
ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ
ไทย ทั้งในกรณีปกติและเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือประกันความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเลของประเทศไทย จากการปนเปื้อนทางรังสี    
1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ 
   มี    ไม่มี 

ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ     กรมประมง   
  
1.2.4 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ     8 มิถุนายน 2554  
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ    ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 

1.3 ลักษณะโครงการ 
 โครงการด้านกายภาพ  โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ระบ ุ   โครงการด้านสิ่งแวดล้อม  
  
 

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers) 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย     หนว่ยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล ก าหนดเกณฑ์ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนไทย  
  
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย     อย่างน้อย 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล  
2.1.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย     พ้ืนที่ทางทะเลของประเทศไทย  
  
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)   
           อย่างน้อย 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล  
  
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ 
               ความล่าช้าในการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของผู้บริหาร  
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2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
           ติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
  
2.1.7 ส ารวจ/ตรวจสอบเมื่อ       8 มิถุนายน 2554  
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ               ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 
2.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ 
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ภาคประชาชน ระบุ    ประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล  
  ภาคเอกชน ระบุ   ภาคเอกชนด้านการส่งออกอาหารทะเล และการท่องเที่ยวทางทะเล  
  ภาคท้องถิ่น ระบุ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีมีรายรับจากการท่องเที่ยวทางทะเล  
  ภาครัฐ ระบุ     กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ และส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ  
  อ่ืนๆ ระบุ   

 
2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.    ประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    เป็นผู้ให้ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล
ในชีวิตประจ าวัน  
 

    อธิบายท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังกล่าวในการขอข้อมูลการบริโภคอาหารทะเล      
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.     ภาคเอกชนด้านการส่งออกอาหารทะเล และการท่องเที่ยว
ทางทะเล  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   เป็นผู้น าผลการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์หากเกิด
การปนเปื้อนทางรังสีขึ้นในสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และอาจเป็นแหล่งที่สามารถขอรับการสนับสนุน
เงินทุนในการด าเนินงานโครงการได้        
 

    ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของโครงการและผลลัพธ์
ที่จะได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.    องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีมีรายรับจากการท่องเที่ยวทาง
ทะเล  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    เป็นเจ้าของพ้ืนที่ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลมาท าการศึกษา  
 

    ให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของ
โครงการ และความจ าเป็นของการเก็บตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  
 

 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5.    หน่วยงานภาครัฐ  

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการในด้าน
ของการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ
ข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้อง  
 

   ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของโครงการและผลลัพธ์ที่
จะได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ และท างานแบบ
บูรณการระหว่างหน่วยงาน เช่น การท าบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) หรือจดหมายขอความอนุเคราะห์
ต่างๆ เป็นต้น  
 

 
ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม 
        ผลการด าเนินงานของโครงการสามารถเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน  
  
 
3.2 ความเป็นธรรมในสังคม 
       เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเลในทุกภูมิภาคได้รับการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเท่าเทียมกัน  
  
 

ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ 
1.1 เป้าหมายโครงการ 
      - เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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      - เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการประเมินผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและประชาชนผู้บริโภค
อาหารทะเล 
          - เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย  และสนับสนุนข้อมูลให้กับ
ฐานข้อมูลระดับภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก และระดับนานาชาติ  
 -  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดเกณฑ์ความปลอดภัยของกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย 
 - เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการลดผลกระทบและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนทางรังสี                                     
1.2 ผลผลิต  
  
  
 

ประเภท ตัวช้ีวัด (Indicators) และ เป้าหมาย (Target) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: 1.ผลการศึกษาการสะสมของสารกัมมันตรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อ
สิ่งมีชีวิตในทะเล จ านวน 2 ชนิด 
2.เทคนิคเคมีรังสีในการตรวจวัดกมัมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดลอ้มทาง
ทะเล จ านวน 5 เทคนิค 
3.เทคนิคในการป้องกันและลดระดับการปนเปื้อนทางรังสีในระบบนิเวศทาง
ทะเล จ านวน 2 เทคนิค 
4.ฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย และแผนท่ีระดับ
กัมมันตภาพรังสีในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จ านวน 1 ระบบ  
  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 
 

  
  

ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา: 
 

  
  

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน: 
 

การประเมินและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของโครงการ จ านวน 1 ครั้ง  
  

 

1.3 ผลลัพธ์ 
     - ปริมาณรังสีที่สิ่งมีชีวิตในทะเลได้รับไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับกันในระดับสากล 
     - ปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับจากการบริโภคอาหารทะเลจะต้องไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัย 
     - จ านวนบุคลากรของประเทศไทยที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับประเทศ 
     - จ านวนบุคลากรของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค                                                                                                                                       
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1.4 ผลกระทบ 
      - สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยได้รับการป้องกันอันตรายหรือผลกระทบทางรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งในสถานการณ์ปกติและอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี 
      - ความปลอดภัยของประชาชนจากรังสีเนื่องจากการบริโภคอาหารทะเล 
      - บุคลากรของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี การประเมินปริมาณรังสี และการประเมินผลกระทบทางรังสีในสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล  
 
 

ฟอร์มที่ ก-3 ความสอดคล้องในเชิงมิติยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ  
 
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ระดับชาติ ระบุ 
1. นโยบายรัฐบาล 
 

การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ 1 
ของ GDP  
  
  

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
- ประเด็นยทุธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  
  

3. มติคณะรัฐมนตรี 
 

  
  

4. อ่ืนๆ  
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1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
ระดับกระทรวง ระบุ 

1. แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

วิทยาศาสตร์สร้างอนาคต   
   
  
  
  

2. ภารกิจ   
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

 
1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ระดับหน่วยงาน ระบุ 
1. แผนปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

การควบคุมการใช้สารรังสีเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน   
   
  
  
  

2. ภารกิจหน่วยงาน   
  

3. อ่ืนๆ  
 

  
  

1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 
ระดับพื้นที่ ระบุ 

1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- เป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด 

   
   
  
  

2. อ่ืนๆ  
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ฟอร์มที่ ก-4 การส ารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ  

วัตถุประสงค์ :    เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการ
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  

 
ก) ให้ส ารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตหรือไม่ 
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จ าแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน

ด าเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการด าเนินงาน  ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงท่ี อะไรคือต้นทุน
ผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา 

ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จ) ควรก าหนดข้อสมมุติฐานเพ่ือเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพ่ือจะได้สามารถ

วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้  (Scenario Analysis) 
 
 

ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการด าเนินงานในมิติต่างๆ เช่น หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ ์(Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที่ 
1.1 พื้นที่โครงการ 
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

ต าบล    ลาดยาว           
อ าเภอ จตุจักร          
จังหวัด กรุงเทพฯ         
อ่ืนๆ (ต่างประเทศ)          

 
1.1.2 ขนาดพ้ืนทีโ่ครงการ 

 ขนาดพ้ืนที่ตั้ง ประมาณ 150 ตารางเมตร       
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1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
   ไม่มี                                              
            

 
1.1.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพ

และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม 

เป็นห้องที่ไม่มีคนปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาปรับปรุงเป็น
ห้องปฏิบัติการได้ 
  
 

- ต้องท าการรื้อถอนและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
- อยู่ไกลจากแหล่งน้ าทะเล          
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม     
เชื้อชาติ และ
ศาสนา 

                          -  
  
  

                           -  
  
  

 
ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 

3. ด้านเศรษฐกิจ ห้องปฏิบัติการอยู่ภายในหน่วยงาน
ไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในที่ที่
ห่างไกลออกไป เป็นการประหยัด
งบประมาณในการเดินทาง เบี้ย
เลี้ยง และค่าที่พัก เป็นต้น 
  

ต้องลงทุนในการปรับปรุงห้องให้
สามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการได้
อย่างเหมาะสม  
  
  

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์ 

                        -  
  
  

ต้องมีการควบคุมการปล่อยของเสีย
จากห้องปฏิบัติการออกสู่
สิ่งแวดล้อม  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

                        -  
  
  

                             -  
  
  

 
1.2 พื้นที่ให้บริการ  
1.2.1 พ้ืนที่ให้บริการ 
 ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

   ระดับท้องถิ่น 
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   ระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
   ระดับประเทศ 
   ระดับนานาชาติ/พ้ืนที่ในต่างประเทศ 
1.2.2 ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ 

 อ่าวไทย และทะเลอันดามัน        
            

 
1.2.3โครงการอื่นๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

  โครงการของหน่วยงานภายนอก         
            

 
1.2.4 ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ให้บริการ 

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
1. ด้านกายภาพและ

ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม 

บริเวณศึกษาเป็นบริเวณท่ีเป็น
ตัวแทนของพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี
  
  
  

                          -  
  
  

2. ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา 

                        -  
  
  

                          -  
  
  

3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท า
การประมง  
  

มีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรส าหรับ
การเก็บตัวอย่างในแต่ละบริเวณ 
  

ด้าน ระบุศักยภาพ ระบุข้อจ ากัด 
4. ด้านชีวภาพและ

ระบบนิเวศน์ 
เป็นบริเวณท่ีมีความเหมาะสมใน
การศึกษาและตรวจวัด  
  

                         -  
  
  

5. ด้านการเมือง 
   การปกครอง 

                      -  
  
  

                         -  
  
  

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man) 
 สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man) 
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  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 
2.1.1 หวัหน้าโครงการ 
ประสบการณ์ในการท าโครงการลักษณะเดียวกัน เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของ
ประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)        
              
ความส าเร็จที่ผ่านมา จัดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศในการติดตาม ตรวจวัดปริมาณรังสีใน
อากาศ จ านวน 15 สถานี ในน้ าทะเล จ านวน 2 สถานี รวมถึงจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ  
              
2.1.2  ทีมงาน 
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน  ทีมงานประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (3 คน) นักนิวเคลียร์
เคมี (3 คน) วิศวกรนิวเคลียร์ (1 คน) นักชีววิทยารังสี (1 คน) และเจ้าหน้าที่เทคนิค (3 คน)    
             
ประสบการณ์  ทีมงานแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบมาเป็นระยะเวลาหลายปี 
และผ่านการฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมาแล้ว      
             
 
2.2 การบริหารจัดการ (Management) 
 สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.2.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
          มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปีงบประมาณ  
          มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ    
 

2.2.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
          มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอของหน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน  
  
            
2.2.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
          มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน       
  
            
2.3 วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

2.3.1 วัตถุดิบ 
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- ความเพียงพอของวัตถุดิบ     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ 
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม     ในประเทศ   ต่างประเทศ 
            
            
            
2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน     ไม่มีต้องจัดหาใหม่   มีพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 
 มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตาใหม่ เนื่องจากท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มมี
ปัญหาในเรื่องของการวัด และหัววัดบางหัววัดช ารุดไม่สามารถใช้งานได้      
            
- การเตรียมการในการจัดหาเพ่ิมเติม 
 จัดหาใบเสนอราคา พร้อมทั้งก าหนดคุณลักษณะของเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตา   
            
 
2.4 มวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  (Material/Machine) 
  ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง   สูง  สูงมาก 

 
2.4.1 ระบบการวางแผน    มี   ไม่มี 
          มีการวางแผนที่จะท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เวบไซด์ส านักงาน รายงานวิชาการ การประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
เป็นต้น 
            
 
2.4.2 ระบบการควบคุม    มี   ไม่มี 
          การน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบของรายงาน และการน าเสนอในงานประชุมวิชาการเป็นตัวชี้วัด
ของโครงการอยู่แล้ว            
            
2.4.3 ระบบการประเมินผล    มี   ไม่มี 
            
            

ฟอร์มที่ ข-1 การด าเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระส าคัญและขอบเขตของโครงการ และกฎระเบียบของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
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1.  มีประเด็นเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
        ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
        เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  
 
1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก. 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ  
  
  
 
1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ 
   มี     ไม่มี 
ระบ ุ    เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  
 
2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการด าเนินการโครงการ พร้อมแนวทางการ
แก้ไข (ถ้าม)ี 

 
ระบ ุ      
  
 
 

ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ :   เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
1.1 แผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

การจัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยารังสีทาง
ทะเลแห่งชาต ิ

4 2556 2559    

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการทาง
นิเวศวิทยารังส ี

4 2556 2559    

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการเคมรีังสี 
(สิ่งแวดล้อมทางทะเล) 

4 2556 2559    

ศึกษาการสะสมของสาร
กัมมันตรังสีและผลกระทบทางรังสี
ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล 

4 2556 2559    

พัฒนาเทคนิคเคมรีังสีในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

4 2556 2559    

พัฒนาเทคนิคอย่างเร็วในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

4 2556 2559    

การประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน
ไทยจากการบริโภคอาหารทะเล 

4 2556 2559    

พัฒนาเทคนิคในการป้องกันและ
ลดระดับการปนเปื้อนทางรังสีใน
ระบบนิเวศทางทะเล 

4 2556 2559    

จัดท าแผนปฏิบัติงานในสภาวะ
ฉุกเฉินทางรังสี และแนวทางการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

2 2558 2559    

จัดท าฐานข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ
ไทย และแผนท่ีระดับ
กัมมันตภาพรังส ี

4 2556 2559    

จัดการฝึกอบรมกมัมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ใน
ระดับประเทศ 

4 2556 2559    
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล

(Schedule 
Variance) 
(ล่าช้า/ตาม

แผน/ 
เร็วกว่าแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

การฝึกอบรมร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ ในระดับภมูิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก 

2 2556 2558    

จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่
ผลการด าเนินงานของโครงการ 

2 2557 2559    

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัใน
การประชุมวิชาการระดับประเทศ 

4 2556 2559    

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัใน
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2 2557 2559    

ประเมินและวิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 
 

1 2559 2559    

       

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ            นายยุทธนา ตุ้มน้อย  
1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost) 

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

การจัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยารังสีทาง
ทะเลแห่งชาต ิ

2556 2559 715,000.0
0 
 

  

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการทาง
นิเวศวิทยารังส ี

2556 2559 70,000.00 
 

  

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการเคมรีังสี 
(สิ่งแวดล้อมทางทะเล) 

2556 2559 100,000.0
0 
 

  

ศึกษาการสะสมของสารกัมมันตรังสี
และผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล 

2556 2559 623,680.0
0 
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กิจกรรม 

การด าเนินการ 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใชจ้่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/ผล 
(Cost Variance) 

(มากกว่าแผน/ต่ ากว่า
แผน/เป็นไปตามแผน) 

เริ่มต้น สิ้นสุด 

พัฒนาเทคนิคเคมรีังสีในการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

2556 2559 7,850,000.
00 

 

  

พัฒนาเทคนิคอย่างเร็วในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอยา่ง
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

2556 2559 556,080.0
0 
 

  

การประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนไทย
จากการบรโิภคอาหารทะเล 

2556 2559 1,050,000 
 

  

พัฒนาเทคนิคในการป้องกันและลด
ระดับการปนเปื้อนทางรังสีในระบบ
นิเวศทางทะเล 

2556 2559 250,000.0
0 
 

  

จัดท าแผนปฏิบัติงานในสภาวะ
ฉุกเฉินทางรังสี และแนวทางการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

2556 2559 0.00   

จัดท าฐานข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ
ไทย และแผนท่ีระดับ
กัมมันตภาพรังส ี

  150,000.0
0 
 

  

จัดการฝึกอบรมกมัมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ใน
ระดับประเทศ 

2556 2559 127,000.0
0 
 

  

การฝึกอบรมร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ในระดับภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

2558 2558 379,060.0
0 

  

จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่
ผลการด าเนินงานของโครงการ 

2559 2559 0.00   

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัในการ
ประชุมวิชาการระดับประเทศ 

2556 2559 30,400.00 
 

  

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

2559 2559 0.00   

ประ เ มิ นแ ละ วิ เ ค ร า ะห์ ผ ลกา ร
ด าเนินงานของโครงการ 
 

2559 2559 0.00   

ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงบประมาณ    นายยุทธนา ตุ้มน้อย  
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ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต   
………ระบบการตรวจสอบภายใน ระเบียบพัสดุในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน  
………ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่กับการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบด้าน
การเงิน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้
จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า  
 ความถี่ในการตดิตามความก้าวหน้า 

   ทุกอาทิตย์    ทุกเดือน   ทุกไตรมาส    อ่ืนๆ   
 
1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) 
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่     2556    สิ้นสุด    2556  
  สถานภาพโครงการ 

   ล่าช้ากว่า    ตามแผน   เร็วกว่าแผน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

การจัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยารังสีทาง
ทะเลแห่งชาต ิ

1 2556 2556 2556 2557 ล่าช้า 

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการทาง
นิเวศวิทยารังส ี

1 2556 2556 2556 2557 ล่าช้า 

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการเคมรีังสี 
(สิ่งแวดล้อมทางทะเล) 

1 2556 2556 2556 2557 ล่าช้า 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

ศึกษาการสะสมของสาร
กัมมันตรังสีและผลกระทบทางรังสี
ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล 

4 2556 2559 2557 2559 ล่าช้า 

พัฒนาเทคนิคเคมรีังสีในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

4 2556 2559 2556 2559 ตามแผน 

พัฒนาเทคนิคอย่างเร็วในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

4 2556 2559 2556 2559 เร็วกว่าแผน 

การประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน
ไทยจากการบริโภคอาหารทะเล 

4 2556 2559 2556 2559 ล่าช้า 

พัฒนาเทคนิคในการป้องกันและ
ลดระดับการปนเปื้อนทางรังสีใน
ระบบนิเวศทางทะเล 

4 2556 2559 2556 2559 ตามแผน 

จัดท าแผนปฏิบัติงานในสภาวะ
ฉุกเฉินทางรังสี และแนวทางการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

2 2558 2559 2558 2559 ตามแผน 

จัดท าฐานข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ
ไทย และแผนท่ีระดับ
กัมมันตภาพรังส ี

4 2556 2559 2556 2559 ตามแผน 

จัดการฝึกอบรมกมัมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ใน
ระดับประเทศ 

4 2556 2559 2556 2559 ล่าช้า 

การฝึกอบรมร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ ในระดับภมูิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก 

2 2556 2558 2556 2558 ตามแผน 

จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่
ผลการด าเนินงานของโครงการ 

2 2557 2559 2557 2559 ตามแผน 

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัใน
การประชุมวิชาการระดับประเทศ 

4 2556 2559 2556 2559 เร็วกว่าแผน 

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัใน 2 2557 2559 2557 2559 ตามแผน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(Duration) 

แผนปฏิบัติการ 
(Schedule) 

ผลการด าเนินงาน 
(Actual) 

เปรียบเทียบแผน/
ผล(Schedule 

Variance) 
(ล่าช้า/ตามแผน/ 

เร็วกว่าแผน) 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
ประเมินและวิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 
 

1 2559 2559 2559 2559 ตามแผน 

 
 
 
 

1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)  
 รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่     2556    สิ้นสุด     2556  
  สถานภาพงบประมาณโครงการ 

   เกินกว่าแผน    ตามแผน   ต่ ากว่าแผน 
 
 

โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
การจัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยารังสีทาง
ทะเลแห่งชาต ิ

1 ๑,๑๐๗,๐๐๐ ๖๐๗,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการทาง
นิเวศวิทยารังส ี

1 ๒,๔๑๑,๗๐๐ ๔๔๐,๓๐๐ ๑,๙๗๑,๔๐๐ 

การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการเคมรีังสี 
(สิ่งแวดล้อมทางทะเล) 

1 ๑,๕๕๕,๙๐๐ ๕๙๒,๗๐๐ ๙๖๓,๒๐๐ 

ศึกษาการสะสมของสาร
กัมมันตรังสีและผลกระทบทางรังสี
ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล 

4 ๒,๕๔๖,๖๘๐ ๒,๑๔๕,๖๘๐ 
 

๔๐๑,๐๐๐ 

พัฒนาเทคนิคเคมรีังสีในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

4 ๘,๓๘๐,๒๐๐ 
 

๘,๐๑๖,๒๐๐ 
 

๓๖๔,๐๐๐ 
 

พัฒนาเทคนิคอย่างเร็วในการ
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

4 ๔๕๖,๐๘๐ 
 

๔๔๘,๓๒๔.๕๐ 
 

๗,๗๕๕.๕๐ 
 

การประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน

4 ๗๐๐,๐๐๐ 
 

๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ 
ระยะเวลา 

(Duration) 
งบประมาณ 
(Budget) 

ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
(Actual) 

เปรียบเทียบ
แผน/ผล 
(Cost 

Variance) 
ไทยจากการบริโภคอาหารทะเล 
พัฒนาเทคนิคในการป้องกันและ
ลดระดับการปนเปื้อนทางรังสีใน
ระบบนิเวศทางทะเล 

4 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๔๙,๙๙๙.๒๐ ๐.๘๐ 
 

จัดท าแผนปฏิบัติงานในสภาวะ
ฉุกเฉินทางรังสี และแนวทางการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

2 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จัดท าฐานข้อมูลทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศ
ไทย และแผนท่ีระดับ
กัมมันตภาพรังส ี

4 ๔๘๓,๙๔๐ 
 

๕๙๗,๐๖๐ -๑๑๓,๑๒๐ 
 

จัดการฝึกอบรมกมัมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ใน
ระดับประเทศ 

4 ๑๓๔,๐๐๐ 
 

๐.๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ 

การฝึกอบรมร่วมกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ ในระดับภมูิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก 

2 ๑๘๗,๓๐๐ 
 

๒๓๐,๐๕๘.๒๐ 
 

-๔๒,๗๕๘.๒๐ 
 

จัดท ารายงานหรือเอกสารเผยแพร่
ผลการด าเนินงานของโครงการ 

2 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัใน
การประชุมวิชาการระดับประเทศ 

4 ๓๐,๔๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๔๐๐ 

การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัใน
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ประเมินและวิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 
 

1 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
2.1 ปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
   ด้านบุคลากร (Man) 
   ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
   ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) 
   ด้านงบประมาณ (Money) 
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   ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) 
   ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) 
 
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บุคลากร 
   (Man) 

  
  
  

  
  
  

2. การบริหารจัดการ   
   (Management) 

   มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ผู้บริหารบ่อยครั้งส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับเปลีย่นแผนการด าเนินงานอยู่
ตลอดเวลา  

   -ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อผูบ้ริหาร
ชุดใหม่ 
    -เตรียมความพร้อมและแผนส ารอง  
  

3. วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์     
   (Material/Machine)  
    

    ไม่สามารถปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารได้
ตามเป้าหมาย  
  
  

    ปรับเปลี่ยนวิธีการทดลอง และ
อาจจะขอใช้พื้นที่ของส่วนงานอ่ืนในการ
ด าเนินงานไปพลางก่อน  
  

ปัจจัย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. งบประมาณ 
   (Money) 

  
  
  
 

  
  
  

5. เทคโนโลยี 
   (Technology) 

  
  
  
 

  
  
  
 

6. สภาวะแวดล้อม    
   (Environment)  

  
  
  

  
  
  

2.2 สรุปบทเรียนส าคัญระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation) 
       ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานจะต้องมีแผนส ารอง เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานติดขัดและเป็นไปตามวัตถุ 
ประสงค์ของโครงการ  
  



23 
 

ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
 
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  มี    ไม่มี 
          อาจจะต้องมีการด าเนินงานศึกษาภาคสนามทดแทนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
หาผู้รับเหมาในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  
  
3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ 

  มี    ไม่มี 
  
  
  
 

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  มี    ไม่มี 
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ชุดค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 
 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น   

ประเด็นที่ 1  พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าถาม ก 1  โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
สนองตอบรับ 

  ( x )   ใช่                             (   )   ไม่ใช่   
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

 ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ  รับผิดรับชอบ 
  1.เพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

2.เพ่ือประเมินปริมาณรังสีที่สิ่งแวดล้อมและประชาชนได้รับจากการบริโภคอาหาร
ทะเล 
3.เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทางรังสีในทะเลของประเทศไทย  
4.เพ่ือพัฒนาเทคนิคการลดระดับการปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 

  

ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ  สนองตอบรับ 
  1.หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย 

2.หน่วยงานที่ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนไทย 
3.ประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล 
4.ภาคเอกชน เช่น ธุรกิจส่งออกอาหารทะเล และธุรกิจการท่องเที่ยว 
5.ประชาชนผู้มีอาชีพท าการประมง 
 

  

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนองตอบรับ 
    ความมั่นใจในความปลอดภัยทางรังสีในอาหารทะเลของประเทศไทย 

 
  

ก 1.4 ระบุวิธีการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง 

การมีส่วนร่วม 

   การสื่อสารระหว่างองค์กร 
 

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
   หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจวัดรังสีในน้ าทะเลของประเทศไทย จากกรมประมง   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ ความเสมอ 

  ภาคเอกชนและชาวประมง 
 
 

ภาค  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  

 

  

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ    
ค าถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่  รับผิดรับชอบ 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้อย่างไร”  รับผิดรับชอบ  
  บุคลากรภายใต้โครงการมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีตรงกับกิจกรรม

ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น นักนิวเคลียร์เคมี นักชีววิทยารังสี นักวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่เทคนิค 

  

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน กรณีท่ีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย  

นิติธรรม 

   บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

  

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน  รับผิดรับชอบ  
   เคยเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย ระยะเวลา 

4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552-2555 
 

  

  * กรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด ข    การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ประเด็นที่  3  พิจารณาขอบเขตของโครงการ    

ค าถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่  รับผิดรับ  
  ( X )    มี      (   )   ไม่มี         ชอบ  

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้   
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ คุ้มค่า 

  1.ผลการศึกษาการสะสมของสารกัมมันตรังสีและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล จ านวน 
2 ชนิด 
2.เทคนิคเคมีรังสีในการตรวจวัดกมัมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดลอ้มทางทะเล จ านวน 5 
เทคนิค 
3.เทคนิคในการป้องกันและลดระดับการปนเปื้อนทางรังสีในระบบนิเวศทางทะเล จ านวน 2 
เทคนิค 
4.ฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย และแผนท่ีระดับกัมมันตภาพรังสี
ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จ านวน 1 ระบบ 

  

     
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ คุ้มค่า 

   - ปริมาณรังสีที่สิ่งมีชีวิตในทะเลได้รับไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับกันใน
ระดับสากล 
     - ปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับจากการบริโภคอาหารทะเลจะต้องไม่เกินเกณฑ์
ความปลอดภัย 
     - จ านวนบุคลากรของประเทศไทยที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับประเทศ 
     - จ านวนบุคลากรของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค                                                             
 
 

  

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ การมีส่วนร่วม  
  

การเก็บตัวอย่างน้ าทะเล ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมประมง 
  

       
  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
  1.จดหมายให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมเก็บตัวอย่างน้ าทะเลจากกรมควบคุม 

2.บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมประมงและส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ข 2 มีการน าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดขอบเขต

ของโครงการหรือไม่  
การมีส่วนร่วม  

  ( )    มี      (X )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการต่อไปนี้   

ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วม  

   
 
  

  

  * โปรดระบุเอกสารประกอบ   
     

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ข 3 ได้มีการน าผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 3.1  ระบุวิธีการที่ได้ด าเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ

โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ความโปร่งใส 

    เผยแพร่ผ่านรายงานผลการด าเนินงาน ผ่านทางการประชุมวิชาการ ผ่านทาง
เอกสารเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และช่องทางอ่ืนๆ 
 
 

  

ค าถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่ คุณธรรม 
  (  )    มี      (  X )   ไม่มี           

  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินโครงการ   ความเสมอ 

   
  
 

ภาค  

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร   ความเสมอ 
   

 
ภาค  
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร   นิติธรรม 

    
 
 

  

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่   

ความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ข 5 มีการก าหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะด าเนินงานประจ าเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแล้วหรือไม่ 
 รับผิดรับชอบ  

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน"  โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะด าเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    รับผิดรับชอบ 
  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ   
ค าถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่ ความคุ้มค่า 

  ( X )    มี      (   )   ไม่มี           
  ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้   

ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ ความคุ้มค่า 
 *กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 

ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เปน็ตัวเงิน 

 

 เพ่ือลดผลกระทบทางรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจการประมง อาหารส่งออก และ
การท่องเที่ยว ที่ท ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมหาศาลในแต่ละปี 

 

   
 

  

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ 
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการนี้ประมาณ 42,000,000 ล้านบาท ซึ่งถือ
ว่าคุ้มค่ากับการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจ
อาหารทะเลส่งออก การท่องเที่ยว และการประมง และเพ่ิมความเชื่อมั่นต่อการ
บริโภคอาหารทะเลไทยที่ปลอดจากผลกระทบทางรังสี 

ความคุ้มค่า 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถามชุด ค การจัดล าดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ     
ประเด็นที่  6 วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน  จัดล าดับความส าคัญ

ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อ
จัดท าค าของบประมาณ 

  

ค าถาม ค 1 ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการหรือไม่  

  

  ( X )    ใช้     (   )   ไม่ใช้           
  ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ค 1.1 ระบุโครงการอ่ืนที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการ   

  

 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี 
 

  

 ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค 1.2 ระบุความส าคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอ่ืนในด้าน 
ของความคุ้มค่า 

  

  ผลการด าเนินงานของโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม แต่
ยังเป็นการจัดท าฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อม การประเมินปริมาณรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน รวมไปถึงการลดระดับการปนเปื้อน
ทางรังสีในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งโครงการอื่นจะเป็นเพียงแค่การติดตาม ตรวจวัด
เท่านั้น 

  

     
     

ค าถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ   

ประเด็นที่ 7   พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ    
ค าถาม ง 1 มีการก าหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการด าเนินโครงการต่อไปนี้   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้   

ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่น าส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา" 
*  จัดท าเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน   
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
         กิจกรรม                       ระยะเวลา                        ผลงานที่น าส่ง  
 ศึกษาการสะสมของสาร                ต.ค.57 – ก.ย.58                       สิ่งมีชีวิต 1 ชนิด 

กัมมันตรังสีและผลกระ 
ทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล 

 

 พัฒนาเทคนิคเคมรีังสีในการ            ต.ค.57 – ก.ย.58             เทคนิคการตรวจวัด 1 
เทคนิคตรวจวดักัมมันตภาพรังสีใน 
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 

 พัฒนาเทคนิคอย่างเร็วในการ           ต.ค.57 – ก.ย.58             เทคนิคการตรวจวัด 1 
เทคนิคตรวจวดักัมมันตภาพรังสีใน 
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 

 การประเมินปริมาณรังสีและ          ต.ค.57 – ก.ย.58                        รายงาน 1 เล่ม 
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน 
ไทยจากการบริโภคอาหารทะเล 

 

 พัฒนาเทคนิคในการป้องกัน           ต.ค.57 – ก.ย.58    เทคนิคการลดการปนเปื้อน 1 
เทคนิค 
และลดระดับการปนเปื้อนทาง 
รังสีในระบบนเิวศทางทะเล 

 

 จัดท าแผนปฏิบัติงานในสภาวะ        ต.ค.57 – ก.ย.58                แผนการปฏิบตัิงาน 1 
แผน 
ฉุกเฉินทางรังสี และแนวทางการ 
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 

 จัดท าฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่ง          ต.ค.57 – ก.ย.58            ฐานข้อมูลและแผนที่ 1 
ระบบ 
แวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย  
และแผนทีร่ะดบักัมมันตภาพรังส ี
ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

 

 จัดการฝึกอบรมกมัมันตภาพรังสี          ต.ค.57 – ก.ย.58                การฝึกอบรม 1 ครั้ง 
ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
ในระดับประเทศ 

 

 จัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการ          ต.ค.57 – ก.ย.58               การฝึกอบรม 1 ครั้ง 
พลังงานปรมาณูระหวา่งประเทศ  
ในระดับภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 

 การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัในการ       ต.ค.57 – ก.ย.58                     จ านวน 1 ครั้ง 
ประชุมวิชาการระดับประเทศ 

 

  การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยัในการ       ต.ค.57 – ก.ย.58                      จ านวน 1 ครั้ง 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ค าถาม ง 2 "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่   

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          
  * ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้   

ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"    รับผิดรับชอบ 
  รายงานความก้าวหน้าของโครงการในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 

  

     

ค าถาม ง 3 ในแผนปฏิบัติการได้มีการค านึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่ 

 รับผิดรับชอบ  

  ( X )    มี    (   )   ไม่มี          

    ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้   

ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว.......... นิติธรรม  

    ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
   ด าเนินการตามระเบียบการเงิน 
   มีการตรวจสอบการด าเนินงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

  

 

ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 8   ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)   
ค าถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่  
 รับผิดรับ

ชอบ  
  ( X )    มี    (  )   ไม่มี          

  * ถ้าตอบว่า "มี" โปรดสรุปว่าได้ก าหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.   
   - การใช้งานพื้นท่ีร่วมกับห้องปฏิบัติการเดิม หรือหน่วยงานภายนอก 

 - เปลี่ยนแปลงวิธีการในการศึกษา 
  

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก.............. 
* ให้สรุปว่า (1)  แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2)  เรียงล าดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล   

 รับผิดรับชอบ 
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   1.การจัดตั้งห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี ถ้าไม่สามารถจัดตั้งได้ตามแผนเดิมก็จะ
ไปขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน และอาจจะ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการศึกษาเป็นการศึกษาภาคสนามแทนการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ 
2.การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเคมีรังสี ถ้าไม่สามารถจัดตั้งได้ตามแผนเดิมก็จะขอใช้
พ้ืนที่ร่วมกับห้องปฏิบัติการเคมีรังสีเดิมในการด าเนินงาน  
3.การจัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยารังสีทางทะเลแห่งชาติ ถ้าไม่สามารถจัดตั้งได้ตามแผน
เดิมก็จะขอใช้พื้นที่ร่วมกับศูนย์ข้อมูลทางรังสีแห่งชาติในการด าเนินงาน 
 

  

ค าถาม ง 5 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น ใช่หรือไม่ 

 รับผิดรับ
ชอบ  

  (  )   ใช่    (X )   ไม่ใช่          
  ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด   
    

 
 

  

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีท่ีมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่ก าหนดขึ้น  

 รับผิดรับชอบ 
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ค าถามส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
หลัก 

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการด าเนินโครงการ    
ค าถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ

ด าเนินโครงการหรือไม่  
ความโปร่งใส 

  (  )    มี    (X )   ไม่มี          
  ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไปนี้   

ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนักระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

ความโปร่งใส 

    
 
 

  

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ 
    

 
 

  

ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ท าเสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ    

  

ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ    
ค าถาม จ 1   หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่   รับผิดรับ  

  ( X )    มี    (  )   ไม่มี        ชอบ  
  ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้   

1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ    รับผิดรับชอบ 
   นายยุทธนา ตุ้มน้อย 

 
 

  

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รับผิดรับชอบ 

  *กรณีท่ีไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ   
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ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

1. ความเสี่ยงดา้นการเมืองและสังคม       
(/) ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล  สูง ยอมรับได้ จัดการได้ 

(/) การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (บุคคลภายนอก หมายถึง 
องค์การNGOs ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจในพ้ืนที่ ผู้มี
อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น)  

สูง ยอมรับได้ จัดการได้ 

(  ) การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลางและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     

(/) ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์การ  สูง ยอมรับได้ จัดการได้ 

(  ) ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร       

(/) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้แนวทางในการลดความรุนแรงของความเสี่ยงและการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ      
(  ) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย      

(  ) ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ      

(/) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

(/) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ ามัน เหล็ก ฯลฯ ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้แนวทางในการถ่ายโอนความเสี่ยงและการแบ่งรับ
ความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย      
(  ) ความคลุมเครือของกฎหมายที่เก่ียวข้อง      

(  ) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ      

(  ) ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย      

(  ) กฎหมายไม่ครอบคลุม      
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ตารางท่ี 7  แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 

ระบุความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รนุแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

(  ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

     

(  ) การเปลี่ยนแปลงมติที่เก่ียวข้อง      

(/) อ่ืน ๆ ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้แนวทางในการลดความรุนแรงของความเสี่ยงและ
การแบกรับความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี    

(  ) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม      

(  ) ความล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

     

(  ) ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป      

(/) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…เทคโนโลยีมีความซับซ้อนและราคาแพง
แพง...……. 

ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้แนวทางในการลดความรุนแรงของความเสี่ยงและ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ    

(/) การขาดแคลนบุคลากร ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

(/) การขาดแคลนทรัพยากร ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

(/) การขาดแคลนวัตถุดิบ ต่ า ยอมรับได้ จัดการได้ 

(  ) ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต
ในโครงการ  

     

(/) ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการได้ 

(/) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ สูง ยอมรับได้ จัดการได้ 

(  ) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ด าเนินการ      

(  ) กลไกในการด าเนินงานไม่เหมาะสม      

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….        
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ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้แนวทางในการลดความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ถ่ายโอนความเสี่ยง การแบ่งรับความเสี่ยง และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ตารางท่ี 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (ต่อ) 

ระบุความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ความสามารถ
จัดการ 

6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ    

(/) การก่อความไม่สงบ ต่ า ยอมรับไม่ได้ จัดการได้ 

(  ) สงคราม      

(/) น้ าท่วม ต่ า ยอมรับไม่ได้ จัดการได้ 

(  ) พายุไต้ฝุ่น      

(  ) โคลนถล่ม      

(  ) แผ่นดินไหว      

(  ) ภัยแล้ง      

(  ) โรคระบาด      

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…...…….       

ค าอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง จะใช้แนวทางในการลดความรุนแรงของความเสี่ยงและ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 
 



เอกสารประกอบ

Administrator
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