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ค าน า 

บทสรุปผู้บริหาร 

ส่วนที่ 1 บทน า 
หลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ 
กระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผล 
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ปี 

ส่วนที ่2 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)
 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ผลการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 
           แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี  

ส่วนที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการด าเนินงานในช่วง 2 ปีแรกของแผนปฏิบัติการฯ 
 ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานระยะต่อไป  

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561 
ภาคผนวก ข แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 
ภาคผนวก ค แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 - 2564 
 ภาคผนวก ง  ผลการติดตามตัวชี้วัด 
 ภาคผนวก จ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
 ภาคผนวก ฉ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
 ภาคผนวก ช อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน 

สารบัญ 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย    
มีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของ      
กลุ่มประเทศอาเซียน” ผ่านการขับเคลื่อนใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนและการบูรณาการกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในฐานะเลขานุการ
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผล (ในปีที่ ๒) ระยะที่ ๒ การติดตามความก้าวหน้า 
(ในปีที่ 3 และ 4) ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ (ในปีที่ 5) 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 ปส. ในฐานะ
เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีโครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด โดยมีระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และปรับ
ทิศทางการด าเนินการในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

ส านักงานปรมาณู เพ่ือสันติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน        
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 เป็นการสร้างความเข้าใจผลการด าเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรคการด าเนินงาน น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานกิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖9 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดทิศทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สนับสนุน ส่งเสริม
การด าเนินงานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างปลอดภัยและ
ยั่งยืน และให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงานขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนก ากับดูแล ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ  โดยมอบหมายให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผลักดันให้เกิด
กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติด าเนินการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแผนปฏิบัติการฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ ให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคัญและสามารถก าหนดเป็นกรอบแผนงาน/
โครงการ และเตรียมการด้านงบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของ
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสามารถสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างสอดคล้อง 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 โดยมี
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและการติดตามประเมินผล  ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และปรับทิศทางการด าเนินการในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล โดยสรุปเป็น 4 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง : อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กระบวนการและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผล รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ปีแรกของการติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึง
ขอบเขตและวิธีการด าเนินงาน 

ส่วนที่สอง : การติดตามประเมินผล 2 ปีแรกของแผนปฏิบัติการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการด าเนินงาน 
ส่วนของผลการด าเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่เสนอภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน
ทั้งสิ้น 62 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  

บทสรุปผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.35 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  292.6765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
52.92 ของงบประมาณทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 4 มี
ผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.39 ของงบประมาณท่ีมีการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า  
ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 12 ตัวชี้วัด และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 13 ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน 
3 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 5 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

ส่วนที่สาม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 โดยประสานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ด าเนินการใน 2 ระยะ คือ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 67 โครงการงบประมาณ 612.0387 ล้านบาท 
โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่จะ
ด าเนินการสูงสุดประกอบด้วย 31 โครงการเป็นจ านวนเงินงบประมาณ 346.2907 ล้านบาท และการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการจ านวน 62 โครงการงบประมาณ 
565.4389 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการจ านวน 55 โครงการงบประมาณ 
3,374.0300 ล้านบาท และพบว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการสูงสุด ประกอบด้วย 44 โครงการ เป็น
จ านวนเงินงบประมาณ 3,001.7696 ล้านบาท  

ส่วนที่สี่ : ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า การบูรณาการ
แผนงานและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงแผนปฏิบัติการฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดแบบ
กว้างๆ ท าให้การประเมินผลท าได้ยาก ข้อเสนอแนะในการด าเนินการในระยะต่อไปที่ส ำคัญ คือ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการตามแนวทางของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และการจัดท าฐานข้อมูลและสร้างกลไกในการติดตามการปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงการก าหนดแนวทางในการประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 



 ส่วนที่ 1 





รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561) 

1

 

ภายหลังจากมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2560 เห็นชอบนโยบายและ
แผนย ุท ธศ าสตร ์ก ารพ ัฒ น าด ้าน พ ล ัง งาน น ิว เคล ีย ร ์ข อ งป ระ เท ศพ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ –๒ ๕ ๖ ๙ ตาม ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างปลอดภัยและยั่งยื นและให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินการต่อไป ดังนั้นคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังง านนิวเคลียร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564และให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและประสานงานติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายหลักของ “แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔” 

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการ
ทอนค่าเป้าหมาย ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 10 ปี 
เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560 – 256๔ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

2. จ านวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : การก ากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความ

มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 
          ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์

ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 

2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

ส่วนท่ี 1 บทน า 

หลักการและเหตุผล 



 

รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)                                                                                        
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เป้าหมายระยะ 5 ปี: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน

ด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ 
 ตัวช้ีวัด 1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
          2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 

โดยมีความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2560 - 2564 ตัวชี้วัดเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานตามรูปที่ 1 : 
ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 256๔  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การก ากบัดแูลความปลอดภัยจากพลังงาน

นิวเคลียร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การผลติและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านพลังงานนิวเคลียร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพือ่การพฒันา

ประเทศ 

กลยุทธ์ 1.1 
ส่งเสริมและสนับสนุนความ

ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 
นานาประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 1.2 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
บทบาทส าคัญในทบวง
การพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร ์

ประเทศไทยเปน็ผูน้ าในการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมภิาคอาเซียน 

ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางด้านการก ากบัดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลยีร์ของภูมภิาค

ตามมาตรฐานสากล 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใชป้ระโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศกึษาวิจัย 

เป้าหมาย 
ระยะ 5 ปี  
(60-64) 

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

การก ากับดูแลทีม่ีความปลอดภยั ความมั่นคง
ปลอดภยัและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA 

แผนงาน/
โครงการที่ส าคัญ

ในระยะ 
5 ป ี

- โครงการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร ์

- โครงการบริหารงานวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
Fang Chenggang 

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร ์
 
 

- โค ร งก ารพั ฒ นา เค รื่ อ งป ฏิ ก ร ณ์
นิวเคลียร์ฟิ วชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย 

- โครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสมา
พลังงานสูงและความหนาแน่นสูงเพื่อใช้
ในการทดสอบวัสดุทนความร้อนสูงใน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 

- โค ร งการพั ฒ น าพ ล าส ม าโฟ กั ส
พลังงานเพื่อเป็นแหล่งก าเนิดรังสีเอ็กซ์
และอนุภาคนิวตรอน 
 

- โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตา ส าหรับ
บุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

- โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดย
การใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังส ี

-  โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจยัเครื่องใหม่ 
 

- การเสริมสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความ ร่ วม มื อ  (MOU) ระห ว่า ง
ประเทศของหน่วยงานต่างๆ 

- พัฒนากระบวนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ของทบวงการพลั งงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ของแต่ละรอบปี 
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ที่
ส่งเสริมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และสะท้ อนความต้อ งการของ
ประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

- โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- โครงการศึกษาผลกระทบของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 
2559 และกฎกระทรวงที่
เก่ียวข้อง 

- โครงการพัฒนาและสร้างความ
เข้าใจด้านกฎหมายที่เก่ียวกับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีแก่สถานประกอบการ 

-  โครงการประกาศใช้กฎหมายที่
อนุวัติการตามสนธิสัญญาและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 2.1 
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 

มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง 
หลักการบริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์

อย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 2.2  
พัฒนาศักยภาพก ากับ
ดูแลความปลอดภัย 

และระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ 3.1 
ผลิตและพัฒนา

บุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 3.2 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนากิจการ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

กลยุทธ์ 4.1 
ส่งเสริมใช้พลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน 

กลยทุธ ์4.2  
สร้างความตระหนกั
และเผยแพร่ความรู้

ด้านพลังงาน
นิวเคลยีร ์

-  โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์- โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ 

- โครงการพัฒนา
หลักสูตรบทเรียนการ
เรียนการสอนด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ในทุก
ระดับ 
 

 
 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 
ระยะ 5 ปี 

จ ำนวนเร่ืองที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือด้ำนนิวเคลียร์และ

รังสีระหว่ำงประเทศที่
น ำไปสู่กำรปฏบิัติ 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยั 
ควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรพิทักษ์ควำมมั่นคง

ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ (3S) ตำมแนวทำงของ IAEA 

- จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 
- จ ำนวนกิจกรรมที่ใช้พัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรมีคุณภำพและ
เหมำะสม/หลักสูตรกำรผลิต
บุคลำกร 

- โครงการพัฒนาแผนสนับสนุน
บุคลากรไทยให้มีบทบาทส าคัญใน
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

- โครงการผลักดันบุคลากรให้มี
บทบาทเป็นผู้น าในโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ/กิจกรรมของ
บวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

- การเตรียมความพร้อมเพื่อให้มี
ผู้ แทนไปป ฏิบั ติ งานกับอง ค์กร
ระหว่างประเทศ 

- โครงการเฝ้าระวังระดบัรงัสี
พื้นฐาน (background 
radiation) ในตัวอย่างธรรมชาติ
บริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 

-  โครงการตรวจวัดและ
ประเมินผลกระทบทางรงัสี
บริเวณชายฝัง่ทะเลเนื่องจากการ
ผลิตน้ ามันในอ่าวไทย 

- โครงการ สถานีเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรงัสทีางอากาศ 
ประจ าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรงัสี
รักษาจากโบรอนจบัยึดนิวตรอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เพิ่มศักยภาพและอัตราก าลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์ 

และรังส ี

- จ ำนวนมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 
- จ ำนวนนวัตกรรมที่เกดิจำกผลงำนวิจัย 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับน าของกลุ่มประเทศอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

และรังส ี

เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้ำนเกษตร ด้ำนอำหำรและ

โภชนำกำร ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข และด้ำนอื่นๆ 

จ ำนวนผู้เช่ียวชำญของ
ประเทศไทยที่เข้ำไปมี

บทบำทในองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 

จ ำนวนหอ้งปฏิบัตกิำรที่
เกี่ยวขอ้งที่ได้รับกำรพัฒนำ

ให้ได้มำตรฐำน 

เป้าหมาย 
ระยะ 10 ปี 
(60-69) 

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 256๔) 
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จากรายละเอียดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2560 – 256๔ ของแผนปฏิบัติการฯ ได้

ก าหนดระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ  
คือ ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผล (ในปีที่ ๒) ระยะที่ ๒ การติดตามความก้าวหน้า (ในปีที่ 3 และ 4) 
ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ (ในปีที่ 5)  โดย ปส. 
เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแผนงาน/
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมี
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 เพื ่อให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน ซึ่ งใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และ
ปรับทิศทางการด าเนินการในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  

 
 
 

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561) 

2. เพ่ือรายงานผลการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2560 - 2561) 

3. เพ่ือจัดท าประเด็นข้อเสนอทิศทางการด าเนินงานที่ เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป 
 
 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการติดตามระหว่างการด าเนินงานเนื่องจากยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นติดตามการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและตัวชี้วัด 
โดยมีกระบวนการและหลักการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 

 ขั้นที่ 1 ขั้นการออกแบบการติดตามประเมินผล 
1. วางแผนปฏิบัติการ 
2. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ 
3. ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล 
4. ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
5. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 

 ขั้นที่ 2 ขั้นการด าเนินการติดตามประเมินผล 
1. รวบรวมข้อมูล/จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด 
2. ประมวลผล 

 
 

วัตถุประสงค ์

กระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผล 
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3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปผลการประเมิน 

 ขั้นที่ 3 ขั้นการรายงานและการน าเสนอผลการประเมินผล 
1. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 
2. น าเสนอรายงานผล 

 

 
 

จากการติดตามผลการด าเนินงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯในช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2561) 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 พบว่า มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายหลัก ดังนี้ 

 

 1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งการด าเนินงานในช่วงแรก ปส. เป็นหน่วยงานประสานกับ IAEA และยังได้มีการจัดตั้ง เครือข่าย 
ASEANTOM โดยมีการด าเนินการกิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) และ
โครงการบุคลากรไทยมีบทบาทในองค์ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นจุดเริ่มต้นการด าเนินงานที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลกมากข้ึน 
 

 2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยน์จากพลังงานนิวเคลียร์ใน
ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการด าเนินงานวิจัย
เพ่ือให้ตอบสนองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศโดย ได้มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด 
นิวตรอนโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์สาขาต่างๆและโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยใหม่โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นรากฐานและต่อยอดในอนาคตในการด าเนินงานต่อไป 
 

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
ตามมาตรฐานสากล จากการรายงานผลการด าเนินงานในระยะแรกการด าเนินงานด้านก ากับดูแลส่วนใหญ่จะ
เป็นการด าเนินงานที่สร้างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่น าทางของนโยบาย
และแผนฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้ได้มาตรฐานสากล  
 
 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ มีขอบเขตการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ การติดตาม
ประเมินผลระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561 และ แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ช่วง 3 ปี หลัง (พ.ศ. 2562 - 2564) 
ไปสู่การปฏิบัติ โดย ปส. ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การได้รับจัดสรร
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดแต่ละโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน  
30 หน่วยงาน 

ขอบเขตและวิธีการด าเนินงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ปี 
 





 ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน 

นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
 กลยุทธ์  2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและ 

 มาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี   
ประสิทธิผล 

 กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัย ด้านนิวเคลียร์ 
และรังสีตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
กลยุทธ์  3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 กลยุทธ์  3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้าน 

พลังงานนิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลในระยะแรก พ.ศ. 2560 – 2561 
โดย ปส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีหน่วยงานที่รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 19
หน่วยงาน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561 หน่วยงานต่างๆ ได้
น าเสนอโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 59 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของโครงการ/กิจกรรม ที่น าเสนอ 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดังนี ้

ส่วนท่ี 2 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 
ระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

1. ผลการด าเนินงาน
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  
มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริงสามารถด าเนินการได้เพียง 2 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

หน่วยงาน โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนและองค์การ
ระหว่างประเทศ 
มช. 1 1 1 - - - 
ปส. 2 2 2 2 2 2 
รวม 3 3 3 2 2 2 
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
รวม - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3 3 3 2 2 2 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) (ปส.) 
 2. โครงการบุคลากรไทยมีบทบาทในองกรค์ระหว่างประเทศ (ปส.) 
 การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นโครงการด าเนินการระยะยาว
และจะต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการร่วมกัน แต่ปัจจุบันการด าเนินงานมีเพียง ปส. เพียงหน่วยงาน
เดียวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเป็นหน่วยงานหลักท่ีประสานกับองค์กรระหว่างประเทศ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์  
 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  
มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 32 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริงสามารถด าเนนิการได้เพียง 14 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

หน่วยงาน โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีปนะสิทธิภาพ 
ปส. 8 2 8 2 3 3 
รพ.ธรรมศาสตร์ - 1 1 - - - 
กสร. - 2 2 - 1 1 
สมช. - - - 1 1 1 
คต. 1 - 1 1 - 1 
ขบ. - - - 1 1 1 
รวม 9 5 12 5 6 7 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 
ปส. 11 10 11 4 4 4 
สทน. 2 4 4 2 3 3 
รพ. ธรรมศาสตร์ - 1 1 - - - 
มช. 1 1 1 - - - 
คร. - 1 1 - - - 
รพ.. นพรัตนราชธานี - 1 1 - - - 
มน. - 1 1 - - - 
รวม 14 19 20 6 7 7 
รวมทั้งสิ้น 23 24 32 11 13 14 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 14 โครงการ อาทิ เช่น  
 1. โครงการเฝ้าระวังภัย เตรียมความพร้อมและรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ปส.) 
 2. โครงการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (ปส.) 
 3. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค (ปส.) 
 การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่า โครงการ/กิจกรรม เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ การออกกฎ ระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
การก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่ง เป็นภารกิจของ ปส. 
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กสร. ขบ. เป็นต้น  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 46 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริงสามารถด าเนินการได้เพียง 15 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

หน่วยงาน โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
มก. 1 1 1 - - - 
กฟผ. 2 2 2 - - - 
มทษ. - 1 1 1 1 1 
จุฬาฯ - 1 1 - - - 
สทน. - 2 2 2 1 2 
มร.สน. 1 3 3 - - - 
วศ. - 1 1 1 - 1 
ปส. 9 7 10 1 1 1 
มช. - 1 1 - - - 
รพ. ธรรมศาสตร์ - 1 1 - - - 
รพ. รามาธิบดี - - - 1 - 1 
รพ. มะเร็ง
อุดรธานี 

- 1 1 - 1 1 

รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี 

- - - 1 - 1 

รพ. จุฬาลงกรณ ์ - 1 1 - 1 1 
ปส. , รพ. ราชวิถี - 1 1 - - - 
ปส. , สทน. 1 1 1 - - - 
รวม 14 24 27 7 5 9 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
มก. 3 3 3 2 2 2 
ปส. 3 5 5 1 1 1 
จุฬาฯ - 6 6 - - - 
มช. - 1 1 - - - 
สทน. 1 2 2 - - - 
กทธ. - - - 2 2 2 
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หน่วยงาน โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
สซ. - - - - 1 1 
รพ. มะเร็ง
อุดรธานี 

- 1 1 - - - 

รพ. จุฬาลงกรณ ์ - 1 1 - - - 
รวม 7 19 19 5 6 6 
รวมทั้งสิ้น 21 43 46 12 11 15 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 15 โครงการ อาทิ เช่น 
 1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีเข้าสู่ระดับปฐมภูมิ (ปส.) 
 2. โครงการส ารวจและประเมินศักยภาพธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝง (กทธ.) 
 3. โครงการพัฒนาสถาบันทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมการตรวจสมองทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 
 การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่า โครงการ/กิจกรรมเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการ
วิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีด าเนินการวางแผนพัฒน าลังคนและวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
ต่อยอดการด าเนินงานต่อไป 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา  
 การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 มีการน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 39 
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อด าเนินการจริงสามารถด าเนินการได้เพียง 28 
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

หน่วยงาน โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
มก.  2 2 2 1 1 1 
กษ. 5 4 6 4 4 6 
สทน. 3 4 4  2 4 4 
ดศ. 1 1 1 - - - 
กทธ. 1 1 1 - - - 
มจธ. - 2 2 - - - 
มช. 4 3 6 1 1 2 
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หน่วยงาน โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
มศว. - 1 1 - - - 
ปส. 6 4 6 - 4 4 
มทส. - - - 1 1 1 
สทน. , กษ. 1 1 1 - - - 
สทน. , ปส. 2 2 2 2 3 3 
รพ. ราชวิถี , 
ปส. 

- 2 2 - - - 

สทน. , รพ. ที่
ร่วมด าเนินการ 

1 1 1 1 1 1 

สทน. , กลุ่ม
จังหวัดต่างๆ 

- 1 1 1 1 1 

สทน. , 
ภาคเอกชน 

1 1 1 1 1 1 

รวม 27 30 37 14 21 24 
กลยุทธ์ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ปส. , กฟผ., 
สทน., มก. 

1 1 1 - - - 

กปส. , ปส. , 
สทน. , กฟผ.  

1 1 1 - - - 

สสวท. - - - 1 1 1 
รพ.รามาธิบดี - - - - 1 1 
ปส. - - - 2 2 2 
รวม 2 2 2 3 4 4 
รวมทั้งสิ้น 29 32 39 17 25 28 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จ านวน 28 โครงการ อาทิ เช่น  
 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (มทส.) 
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์สาขาต่างๆ (สทน.)  
 3. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ (สทน.) 
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การด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่า โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตร แพทย์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต ซึ่งเป็น
งานที่ต้องบูรณการงานร่วมกันหลายหน่วยงาน แต่การด าเนินงานที่พบยังเป็นการด าเนินงานที่หน่วยงานแต่ละ
หน่วยต่างด าเนินการท าให้มีการท างานไม่ครบวงจร และการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสียังมีอยู่ในบางหน่วยงานเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและเป็นรากฐานในการ
น าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ควรจะม่การบูรณาการงานร่วมกัน 

 
 สรุปผลการด าเนินงานในระยะแรก 
 ผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561 ในภาพรวมมีการ
ด าเนินงานจริง รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของโครงการ/กิจกรรมที่ได้น าเสนอ
ในแผนปฏิบัติการ 
 ยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือการพัฒนาประเทศ คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ มีสัดส่วนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ร้อยละ 32.60, 43.75 และ 66.66 ตามล าดับ จาก
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
 นอกจากนี้ ผลจากการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561 
แยกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีการด าเนินการสูงสุดสองอันดับแรก คือ ปส. และ สทน. โดยมีโครงกร/
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 40.47 และ 100 ตามล าดับ จากโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริง และ
มีโครงการ/กิจกรรมที่บูรณการร่วมกันและสามารถด าเนินการได้จริงจ านวน 6 โครงการ คือ 

1. โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตาส าหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
2. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ 
3. โครงการตรวจวัดรังสีนิวตรอนและประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
4. การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนเพื่อการศึกษาวิจัย 
5. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็นหมัน 
6. โครงการการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพ่ิมมูลค่าเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมด้านรังสี 
ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1) 
 

กระทรวง/
หน่วยงาน 

โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
โครงการภายใต้การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
ปส. 38 29 42 12 17 17 
มช. 6 7 10 1 1 2 
มก. 6 6 6 3 3 3 
ม. จุฬา - 7 7 - - - 
มทษ. - 1 1 1 1 1 
มทส. - - - 1 1 1 
กสร. - 2 2 - 1 1 
พณ. (คต.) 1 - 1 1 - 1 
สทน. 6 18 12 7 9 10 
ศธ. (มน.) - 1 1 - - - 
กฟผ. 2 2 2 - - 2 
วศ. - 1 1 1 - 1 
มร.สน. 1 3 3 - - - 
กษ. 5 4 6 4 4 6 
ดศ. (อต.) 1 1 1 - - - 
กทธ. - - - 2 2 2 
มจธ. - 2 2 - - - 
มศว. - 1 1 - - - 
สมช. - - - 1 1 1 
สซ. - - - - 1 1 
สสวท. - - - 1 1 1 
ทส. (ทธ.) 1 1 1 - - - 
คค. (ขบ.) - - - 1 1 1 
รพ. มะเร็งอุดร - 2 2 - 1 1 
รพ.จุ ฬาฯ - 2 2 1 1 1 
รพ. รามาธิบดี - - - 1 1 2 
รพ. ธรรมศาสตร์ - 3 3 - - - 
สธ. (กรม
ควบคุมโรค) 

- 1 1 - - - 
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กระทรวง/
หน่วยงาน 

โครงการที่น าเสนอตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 

รวม โครงการที่ด าเนินการจริง รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
รพ. นพรัตราช
ธานี 

- 1 1 - - - 

รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี 

- - - 1 - 1 

รวม 67 95 108 39 46 56 
โครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปส., รพ. ราชวิถี - 3 3 - - - 
ปส., สทน. 3 3 3 2 3 3 
สทน., รพ. ที่
ร่วมด าเนินการ 

1 1 1 1 1 1 

สทน. กลุ่ม
จังหวัดต่างๆ 

- 1 1 1 1 1 

สทน., กษ. 1 1 1 - - - 
สทน., เอกชน 1 1 1 1 1 1 
ปส., กฟผ., 
สทน., มก. 

1 1 1 - - - 

กปส., ปส., 
สทน., กฝป. 

1 1 1 - - - 

รวม 8 12 12 5 6 6 
รวมทั้งสิ้น 75 107 120 44 52 62 

 
 
 
 
 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ พ.ศ. 2560-2561 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักท่ีก าหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560-2569 พบว่า มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายหลัก ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียน ซ่ึงการด าเนินงานในช่วงแรก ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการด าเนินงานกับ IAEA และมี
การจัดตั้ง เครือข่าย ASEANTOM โดยมีการด าเนินการกิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน 
(ASEANTOM) และโครงการบุคลากรไทยมีบทบาทในองกรค์ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นจุดเริ่มต้น
การด าเนินงานที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลกมากข้ึน 
  

        การด าเนินงานตามเป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1) 
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2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยน์จากพลังงานนิวเคลียร์ใน
ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหรกรรม และการศึกษาวิจัย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการด าเนินงานวิจัยเพ่ือ
ตอบสนองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศมี
การด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์สาขาต่างๆ และโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ใหม ่โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นรากฐานและต่อยอดในอนาคตในการด าเนินงานต่อไป 
 3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
ตามมาตรฐานสากล จากการรายงานผลการด าเนินงานในระยะแรกการด าเนินงานด้านก ากับดูแลส่วนใหญ่จะ
เป็นการด าเนินงานที่สร้างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่น าทางของ
นโยบายและแผนฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561 มีโครงการที่ด าเนินการ
จริงจ านวน 62 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 553.0649 ล้านบาท และมีผลการ
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 292.6765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.92 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติฯ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  1 ที่ด าเนินการจริงมีจ านวน  2 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.0952 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 2.2802 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.66 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

หน่วย : ล้านบาท 
หน่วยงาน งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561 รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมภิาคอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ 
ปส. 1.4344 1.2679 88.39 1.6608 1.0123 60.95 3.0952 2.2802 73.66 
มช. - - - - - - - - - 
รวม 1.4344 1.2679 88.39 1.6608 1.0123 60.95 3.0952 2.2802 73.66 
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมบีทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
รวม - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1.4344 1.2679 88.39 1.6608 1.0123 60.95 3.0952 2.2802 73.66 

   
 
 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ด าเนินการจริงมีจ านวน 14 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 74.5438 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 53.4810 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 71.74 ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

หน่วย : ล้านบาท 
หน่วยงาน งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561 รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางโครงสร้างหลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนวิ
เคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปส 4.9805 3.4762 69.79 2.6805 2.1367 79.71 7.6610 5.6129 73.27 
พณ. (คต.) 9.5000 6.7500 71.05 - - - 9.5000 6.7500 71.05 
รพ. ธรรมศาสตร ์ - - - - - -    
กสร. - - - 0.0315 0.0265 84.12 0.0315 0.0265 84.12 
สมช. - - - - - -    
คค. (ขบ.) - - - 4.8150 4.8150 100 4.8150 4.8150 100 
รวม 14.4805 10.2262 70.42 7.5271 6.9783 92.70 22.0076 17.2045 78.17 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล 
ปส. 20.1429 16.0901 79.87 24.5228 13.1489 53.61 44.6657 29.2390 65.46 
สทน. 5.9000 5.6470 95.71 1.9705 1.3905 70.56 7.8705 7.0375 89.42 
รพ. ธรรมศาสตร ์ - - - - - -    
ศธ. (มน.) - - - - - -    
มช. - - - - - -    
สธ. (กรม
ควบคุมโรค) 

- - - - - -    

รพ. นพรัตราชธาน ี - - - - - -    
รวม 26.0429 21.7371 87.79 26.4933 14.5394 62.09 52.5362 36.2765 69.05 
รวมทั้งสิ้น 40.5234 31.9633 78.87 34.0204 21.5177 63.24 74.5438 53.4810 71.74 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3 ที่ด าเนินการจริงมีจ านวน 15 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 77.9734 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 71.6971 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 91.95 ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561 รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
มก. - - - - - -    
รพ.
ธรรมศาสตร์ 

- - - - - -    

กฝป. - - - - - -    
มทษ. 0.0300 0.0300 100 0.0300 0.0300 100 0.0600 0.0600 100 
สทน. 7.2500 6.8430 94.38 6.0000 5.8890 98.15 13.2500 12.7320 96.09 
วศ. 0.0040 0.0040 100 0.0152 - - 0.0192 0.0040 20.83 
มร.สน. - - - - - -    
ปส. 3.0536 2.1312 69.80 2.0000 1.3918 69.59 5.0536 3.5230 69.71 
มช. - - - - - -    
ปส., รพ.ราช
วิถ ี

- - - - - -    

ปส., สทน. - - - - - -    
รพ.
จุฬาลงกรณ์ 

- - - 4.04 3.6206 89.61 4.0400 3.6206 89.62 

รพ.รามาธิบด ี - - - - - -    
รพ.มะเร็งอุดร - - - - 0.0347 - 0.0000 0.0347 งบนอก

โครงการ 
รพ.มะเร็ง
อุบลราชธาน ี

0.0648 0.0881 100 - - - 0.0648 0.0881 100 

รวม 10.4024 9.0963 92.83 12.0852 10.9661 89.33 22.4876 20.0624 89.22 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
มก. 2.0000 1.0000 50 2.3000 0.8000 34.78 4.3000 1.8000 41.86 
ปส. 18.5000 18.4697 99.83 15.6414 15.2138 97.26 34.1414 33.6835 98.66 
กทธ. 4.4574 4.2859 96.15 4.8560 4.8277 99.41 9.3134 9.1136 97.85 
จุฬาฯ - - - - - -    
รพ.
จุฬาลงกรณ์ 

- - - - - -    

มช. - - - - - -    
สทน. - - - - - -    
กทธ. 4.4574 4.2859 96.15 4.8560 4.8277 99.41 9.3134 9.1136 97.85 
สซ. - - - 1.1500 1.0024 87.16 1.1500 1.0024 87.17 
รพ.มะเร็ง
อุดรธาน ี

- - - - - -    

รวม 26.6824 24.9631 93.55 28.8034 26.6716 92.59 55.4858 51.6347 93.06 
รวมทั้งสิ้น 37.0848 34.0594 91.84 40.8886 37.6377 92.05 77.9734 71.6971 91.95 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3 ที่ด าเนินการจริงมีจ านวน 29 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 403.9918 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 169.4536 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.94 ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561 รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน 
มก. 0.2000 0.2000 100 0.2000 0.2000 100 0.4000 0.4000 100 
กษ. - - - - - -    
กข. 0.1200 0.1200 100 0.1200 0.1200 100 0.2400 0.2400 100 
กวก. 0.1914 0.1914 100 - - - 0.1914 0.1914 100 
กสก. 1.2290 1.2290 100 1.5300 1.5300 100 2.759 2.759 100 
ดส. - - - - - -    
ทส. - - - - - -    
มจธ. - - - - - -    
มช.    1.6185 1.6185 100 1.6185 1.6185 100 
มศว. - - - - - -    
ปส. - - - 3.8000 3.5812 94.24 3.8000 3.5812 94.24 
สทน. 29.5394 27.8800 94.38 109.4630 27.4400 25.07 139.0024 55.3200 39.79 
มทส.    200.0000 65.0900 32.50 200.0000 65.0900 32.55 
สทน., ปส. 11.4000 7.3500 64.47 26.0000 15.3000 58.84 37.4000 22.6500 60.56 
ปส., รพ.ราช
วิธ ี

- - - - - -    

สทน.,  
รพ.ที่ร่วม
ด าเนินการ 

- - - 0.3305 0.3300 99.84 0.3305 0.3300 99.84 

สทน.กลุ่ม
จังหวัดต่างๆ 

- - - 2.0000 1.7700 88.50 2.0000 1.7700 88.50 

สทน., 
ภาคเอกชน 

1.3500 1.3500 100 6.1200 5.9500 97.22 7.4700 7.3000 97.92 

สทน., กษ. - - - - - -    
รวม 43.9498 38.2404 87.01 351.8420 123.5808 35.12 395.7918 161.8212 40.88 
กลยุทธ์ 4.2 สรา้งความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
สสวท. 1.7250 1.2075 70 2.8930 2.8928 99.99 4.6180 4.1003 88.79 
รพ.รามาธิบด ี - - - - - -    
ปส. 4.2000 4.1913 99.79 4.0000 3.4486 86.21 8.2000 7.6399 93.17 
ปส., กฝป.,  
สทน., มก. 

- - - - - -    

กปส., ปส.,  
สทน., กฝป. 

- - - - - -    

รวม 4.2000 4.1913 99.79 4.0000 3.4486 86.22 8.2000 7.6399 93.12 
รวมทั้งสิ้น 48.1498 42.4317 88.12 355.8420 127.0219 35.69 403.9918 169.4536 41.94 

 
 เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการระยะแรก 
พศ. 2560 - 2561 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.39 รองลงมาได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 91.97 , 71.74 และ 94.85 ตามล าดับ 
ดังรูปภาพ 1 
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 นอกจากนี้ ผลการได้รับจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการระยะแรก  
พ.ศ. 2560 - 2561 แยกตามหน่วยงาน พบว่า ปส. มีผลการบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80.81 รองลงมา
ได้แก่ สทน. คิดเป็นร้อยละ 46.89 ดังตารางที่ ๑๐ 
 
ตารางที่ ๑๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
หน่วยงาน งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561 รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561 

ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

โครงการภายใต้การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
ปส. 52.2191 45.7006 87.52 53.9868 40.1247 74.32 106.2059 85.8253 80.81 
มช. - - - 1.6185 1.6185 100 1.6185 1.6185 100 
มก. - - - 2.2000 1.2000 54.55 2.2000 1.2000 54.55 
ม.จุฬาฯ - - - - - - - - - 
มทษ. 0.0300 0.0300 100 0.0300 0.0300 100 0.0600 0.0600 100 
มทส. - - - 200.0000 65.0900 32.50 200.0000 65.0900 32.50 
กสร. - - - 0.0315 0.0265 84.12 0.0315 0.0265 84.12 
พณ. (คต.) 9.5000 6.7500 71.05 - - - 9.5000 6.7500 71.05 
สทน. 42.6894  40.3700 94.56 117.4335 34.7195 29.56 160.1229 75.0895 46.89 
ศธ. (มน.) - - - - - - - - - 
กฝป. - - - - - - - - - 
วศ. 0.0040 0.0040 100 0.0152 - - 0.0192 0.0040 20.83 
มร.สน. - - - - - - - - - 
กษ. 1.6052 1.5404 95.96 1.6500 1.6500 100 3.2552 3.1904 98.01 
ดศ. (อต.) - - - - - - - - - 
กทธ. 4.4574 4.2859 96.15 4.8560 4.8277 99.41 9.3134 9.1136 97.85 
มจธ. - - - - - - - - - 
มศว. - - - - - - - - - 
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ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรท์ี ่1

Chart Title

แผน ผล Column1
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หน่วยงาน งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561 รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ได้รับ 
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

สมช. - - - - - - - - - 
สซ. - - - - - - - - - 
สสวท. 1.7250 1.2075 70.00 2.8930 2.8928 99.97 4.6180 4.1003 88.79 
ทส. (ทธ.)          
คค. (ขบ.) - - - 4.8150 4.8150 100 4.8150 4.8150 100 
รพ.มะเร็งอุดร - - - - 0.0347 - - 0.0347 - 
รพ.จุฬาฯ - - - 4.0400 3.6206 89.61 4.0400 3.6206 89.62 
รพ.รามาธิบด ี - - - - - - - - - 
รพ.ธรรมศาสตร์ - - - - - - - - - 
สธ. (กรมควบคุม
โรค) 

- - - - - - - - - 

รพ. 
นพรัตราชธาน ี

- - - - - - - - - 

รพ. มะเร็ง
อุบลราชธาน ี

0.0648 0.0881 100 - - - 0.0648 0.0881 100 

รวม 112.2949 99.9765 89.03 393.5695 160.6500 40.81 505.8644 260.6265 51.52 
โครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปส.,   
รพ. ราชวิถ ี

- - - - - - - - - 

ปส., สทน. 11.4000 7.3500 64.47 26.0000 15.3000 58.84 37.4000 22.6500 60.56 
สทน.,  
รพ.ที่ร่วม
ด าเนินการ 

- - - 0.3305 0.3300 99.84 0.3305 0.3300 99.84 

สทน. กลุ่ม
จังหวัดต่างๆ 

- - - 2.0000 1.7700 88.50 2.0000 1.7700 88.50 

สทน., กษ. - - - - - - - - - 
สทน., เอกชน 1.3500 1.3500 100 6.1200 5.9500 97.22 7.4700 7.3000 97.92 
รวม 12.75 8.7 68.23 34.4505 23.35 67.77 47.2005 32.05 67.9 
รวมทั้งสิ้น 125.0449 108.6765 86.9 428.0200 184.0000 42.98 553.0649 292.6765 52.92 
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 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ท าการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ แล้วน ามาประเมินผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ โดย
แผนปฎิบัติการฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลุยุทธ์ และ 20 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 โดยมีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 1 : 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จ านวนเรื่องท่ีเกิด
จากความร่วมมือด้าน
นิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างประเทศ 

จ านวนเรื่องท่ีได้มี
การหารือ/
ประสานงานร่วมกัน
ตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึน
ไป(มีข้อตกลง
ร่วมกัน/เรื่องที่
ประสานร่วมกัน) 

26 30 11 248 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ของประเทศไทยที่
เข้าไปมีบทบาทใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าหน้าที่ของไทยมี
ต าแหน่ง/ท างาน
องค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น IAEA 
/CTBTO /APMP 

2 3 2 2 

กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียนนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด (1) : มี
โครงการร่วมมือกับ
ประเทศในภูมภิาค
อาเซียน และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินร่วมกันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึน
ไปโดยเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา 

3 4 3 29 

ตัวชี้วัด (2) : ได้รับ
การสนับสนุน

จ านวนงบประมาณท่ี
ได้รับความ

56.5136 56.5900 55.2904 56.1863 

3. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
งบประมาณจาก
องค์การระหว่าง
ประเทศ และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

ช่วยเหลือ/สนับสนุน
ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่านเช่น การ
ประชุม/สัมมนา การ
ฝึกอบรม การวิจัย 

กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหวา่งประเทศ 

ตัวชี้วัด :มีสว่นร่วมใน
การก าหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ 
ของทบวง
การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศมาก
ขึ้น 

จ านวนกิจกรรม/
ประเด็นต่างๆ/
ข้อเสนอแนะ ที่
ประเทศไทยเข้าไปมี
บทบาท/ก าหนด
นโยบายในIAEA 

11 11 11 106 

 
1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

- จ านวนเรื่องที่ เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 
ผลตัวชี้วัดการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

- จ านวนผู้ เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่ เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  - โครงการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศเพ่ิมขึ้น  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 
ผลตัวชี้วัดการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศ และนานาประเทศเพ่ิมขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
 3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ผลตัวชี้วัดการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
 โดยมีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
จ านวน 4ตัวชี้วัด สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ ๑๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 2 : การก ากับ
ดูแลที่มีความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย
และการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3s) เป็นไป
ตามแนวทางของ IAEA 

ร้อยละความส าเร็จใน
การก ากับดูแลที่มี
ความปลอดภัย ความ
มั่นคงปลอดภัยและ
การพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) ตาม
แนวทางของ IAEA 

ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมที่
ด าเนินการส าเร็จตาม
หลัก 3S ตามท่ี IAEA 
ก าหนด 
ระดับ 1 =มีแผน
ด าเนินงาน 
ระดับ 2 = 
ด าเนินการตามแผน 
ระดับ 3 = 
ด าเนินงานตาม
แนวทางมาตรฐาน 
IAEA 
ระดับ 4 = เสนอขอ
ประเมินมาตรฐาน
ตามแนวทาง IAEA 
ระดับ 5 = ผ่านการ
ประเมินตามแนวทาง IAEA 

3 1 3 1 

กลยุทธ์ 2.1 : บังคับใช้
กฎหมายระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้างหลักการ
บริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
 

ตัวชี้วัด (1) : 
ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นจากการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางนิวเคลียร์และ
รังสีมีความม่ันใจ/
เชื่อถือ จากการ
ก ากับดูแลมากขึ้น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83 

ตัวชี้วัด (2) : มี
หน่วยงานกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ลดลง 

สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสีกระท าผิดตาม 
พ.ร.บ. นิวเคลียร์
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
(ส ารวจจากปริมาณ 
คดีท่ีมีการฟ้องร้อง
ต่อศาล) 

2 ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ 

2 ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด (1) : เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตร
วิทยารังสีในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านมาตร
วิทยาทางรังสีใน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มี
ผู้เชี่ยวชาญของไทย 
ได้รับเงินสนับสนุน
จาก IAEA 

10 2 10 5 

ตัวชี้วัด (2) : เป็น
ศูนย์กลางด้านการ
เฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านการเฝ้า
ระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มีผู้เชีย่วชาญ
ของไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก IAEA 

10 10 10 24 

 
1. ตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  

- ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผล
ตัวชี้วัดการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานในแต่ละด้าน 
และอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559    

- จ านวนผู้ เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่ เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.1 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  - ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากการก ากับดูแลความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2561 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   

- มีหน่วยงานกระท าผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ลดลง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ไม่มีการด าเนินฟ้องร้องการกระท าผิดท าให้ไม่มีปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล 
แต่อย่างใด 
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3. ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ 2.2 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
- เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561    

มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยาทางรังสี
และการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 

- เป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
โดยมีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 เป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด

ระดับกลยุทธ์ จ านวน 4 ตัวชี้วัด สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้ดังนี้ 
  

ตารางที่ ๑๓ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
  

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 3.1 : เพ่ิม
ศักยภาพและอัตราก าลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

จ านวนบุคลากรด้าน
การวิจัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
 

จ านวนบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีที่
เพ่ิมข้ึน 
- ด้านการเกษตร 
- ด้านโภชนาการ 
- ด้านการแพทย์ 
- ด้านเทคนิคทาง
พลังงานนิวเคลียร ์

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

จ านวนผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

  อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล 

 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : จ านวน
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่มี 
ขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

จ านวนบุคลากร
ทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับการ
พัฒนา(ฝึกอบรม/
วิจัย/สัมมนา/ผู้น า)
และมีศักยภาพที่
ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ (เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ

6,373 6,613 2,300 9,744 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
การข้ึนทะเบียนจาก 
IAEA) 

เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับการ
พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐานตาม
แผนงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติการฯ 

2 3 2 3 

กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด (1) :  
มีห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือที่มี
มาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน (ห้อง) 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่ด าเนินการตาม
มาตรฐาน IAEA/ISO 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

2 2 2 2 

 ตัวชี้วัด (2) : จ านวน
งานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

จ านวนงานวิจัย  
(ท่ีอยู่ในระบบการ
วิจัยของประเทศหรือ
ต่างประเทศ) ทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่
น าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา 

5 -13 
(86 

บทความ) 

5 0 
(86 

บทความ) 

 
1. ตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าหมาย 2 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

- จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัด
ยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล 

- จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2561 
ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล 

- จ านวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  
มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  - จ านวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มผีลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
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 3. ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ 3.2 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
- มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น (ห้อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  

มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
- จ านวนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
 โดยมีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 
สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑๔ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 4 : เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
ด้านเกษตร ด้านอาหาร
และโภชนาการ  
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และ 
ด้านอื่นๆ  

จ านวนมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การค านวณมูลค่า
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
กิจกรรมที่ด าเนินการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

จ านวนนวัตกรรมที่
เกิดจากผลงานวิจัย 

  อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 
กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : มูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น) 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การค านวณมูลค่า
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
กิจกรรมที่ด าเนินการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : ประชาชนมี
ความเข้าใจและ
ตระหนักความส าคัญ
ของพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมมากข้ึน (คน) 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิวเคลียร์และรังสี
มากขึ้น 

2,395 498 300 467 
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1. ตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และ จ านวนนวัตกรรม
ที่เกิดจากผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่าง   
การประมวลผล 
 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ิมขึ้น
(ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่าง      การ
ประมวลผล 
 3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.2 มี ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักความส าคัญของ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ิมมากขึ้น (คน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป       
ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับงบประมาณจ ากัดและการตั้งต่าเป้าหมายในปีแรกคาดการร์ไว้สูงมากจึงท าให้มี
การด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์มีการดกเนินที่ต่ า และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลตัวชี้วัดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย   
 
ตารางท่ี 1๕ สรุปตัวชี้วัดการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  
 

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ผล
การ

ด าเนินงาน
ไม่เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ไม่
มีผลการ

ด าเนินงาน/
อยู่ระหว่าง

การ
ประมวลผล 

ตัวช้ีวัดผล
การ

ด าเนินงาน
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่
ผลการ

ด าเนินงาน
ไม่เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ไม่
มีผลการ

ด าเนินงาน/
อยู่ระหว่าง

การ
ประมวลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
 

5 - - 5 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การก ากับดูแล
ความปลอดภัย
จากพลังงาน
นิวเคลียร์ 

4 1 - 4 1 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

3 - 2 3 - 2 
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ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ผล
การ

ด าเนินงาน
ไม่เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ไม่
มีผลการ

ด าเนินงาน/
อยู่ระหว่าง

การ
ประมวลผล 

ตัวช้ีวัดผล
การ

ด าเนินงาน
เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่
ผลการ

ด าเนินงาน
ไม่เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ไม่
มีผลการ

ด าเนินงาน/
อยู่ระหว่าง

การ
ประมวลผล 

ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ 
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

- 1 3 1 - 3 

รวม 12 2 5 13 1 5 

จากตารางที่ 1๕ พบว่า ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัด
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีตัวชี้วัดด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 13 ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ มีทุกตัวชี้วัดที่มผีลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

2. ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีตัวชี้วัดด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ 2 ตัวชี้วัด และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ จ านวน 
1 ตัวชี้วัด  

3. ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล  มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  มีตัวชี้วัดด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 3 ตัวชี้วัด และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 



 ส่วนที่ 3 
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จากการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่ง
เป็นผลการด าเนินงานในระยะ 2 ปีแรกของแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ผลการด าเนินงานมีความก้าวหน้าและมี
ทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ แสดงให้เห็นว่า เป็นไปตามแผนที่น าทาง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและใช้เป็นแนวทางน าพลังงานนิวเคลียร์ไปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแกนานาประเทศ โดยการแสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะใช้ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย สมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืน ทัง้นี้ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงาน 4 ระยะ คือ 

1. ระยะเร่งด่วน ด าเนินการทันที ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พัฒนาและจัดท ากฎหมายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

2. ระยะสั้น 1 - 2 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. ระยะกลาง 3 - 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 สร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

4. ระยะยาว 6 - 10 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 พัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่งค่ัง และยั่งยืน 

รูปที่ 2  แนวทางการด าเนินงานตามแผนที่น าทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ทั้ง 4 ระยะ 

พัฒนาและจัดท า
กฎหมายด้าน
พลังงาน
นิวเคลียร์

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

สร้างมาตรการและ
พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยในภูมิภาค
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

พัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์
อย่างปลอดภัย 
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศ
อย่างมั่งค่ัง และ
ยั่งยืน

ส่วนท่ี 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

ระยะสั้น 
1 - 2 ป ี

ระยะเร่งด่วน 

ระยะกลาง 
3 – 5 ป ี

ระยะยาว 
6 – 10 ป ี
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 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่น าทางฯ ในระยะกลาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  แบ่งการ
ด าเนินงานได้เป็น 2 ระยะ คือ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนงานโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 การจัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
และเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการ         
ที่เสนอขอด าเนินการทั้งหมด 67 โครงการ งบประมาณ 612.0387 ล้านบาท สรุปรายละเอียดแผนงาน/
โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์  ประกอบด้วย       
1 โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 1.3421 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ  

 กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ใน
ภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1.3421 ล้านบาท 
เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)  
 กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ ไม่มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย 14 
โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 65.0004 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการ
บริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล  
จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 4.1810 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการการขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
2. โครงการด าเนินการศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ าภูมิภาค 

   กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล จ านวน 10 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 60.8194 ล้านบาท       
เช่น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
2. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต 

 

การด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ ประกอบด้วย 21 โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 199.4055 บาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 7 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 9.0510 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทางรังสี 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

และรังสีของประเทศ 
3. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 14 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 190.3545 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการด้านรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
2. โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทางด้านรังสีรักษา 
3. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 31 โครงการ 
เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 346.2907 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที ่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร ์เพื ่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน จ านวน 26 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 337.4138 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการ Cyclotron (30 MeV) 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ (SHINE) 
3. โครงการปรับปรุงเครื่องจักรกลเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีขั้นสูง 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
จ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 8.8769 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสื่อและการประเมินคุณภาพสื่อและการพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
3. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 16 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

1 1.49 1.3421 0.22 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

1 1.49 1.3421 0.22 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

- 0.00 - 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดแูลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ 

14 20.90 65.0004 10.62 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการแนวทาง โครงสรา้งหลักการบริหารและ
มาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนวิเคลียร์อย่างมีประสทิธิผล 

4 5.97 4.1810 0.68 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและระบบเฝา้ระวังภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล 

10 14.93 60.8194 9.94 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน
และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

21 31.34 199.4055 32.58 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนวิเคลียร์ 

7 10.44 9.0510 1.48 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบ
สนับสนนุการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร ์

14 20.90 190.3545 31.10 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ 

31 46.27 346.2907 56.58 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื 

26 38.81 337.4138 55.13 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่
ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร ์

5 7.46 8.8769 1.45 

รวม 67 100 612.0387 100 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการจ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 565.4389 ล้าน
บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการจ านวน 55 โครงการ งบประมาณ 3,374.0300 
ล้านบาท สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์  ประกอบด้วย       
3 โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 4.5400 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค 
อาเซียน นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 2 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 3.5400 ล้านบาท    
เช่น โครงการพัฒนาบทบาท ASEANTOM เพ่ือเป็นหน่วยงานประสานหลักของภูมิภาคอาเซียนกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564)  

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1.0000 ล้านบาท เช่น โครงการผลักดัน
บุคลากรให้มีบทบาทเป็นผู้น าในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/กิจกรรมของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย 26 
โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 76.3861 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการ
บริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล 
จ านวน 4 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน 5.2837 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ 
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน

นิวเคลียร์ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
3. โครงการประเมินผลกระทบและการประเมินความรับรู้และความเชื่อมั่นของ

ประชาชนที่มีต่อการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

   กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล จ านวน 22 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 71.1024 ล้านบาท    
เช่น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 

2. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต 
3. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
 

 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ ประกอบด้วย 44 โครงการ รวมจ านวนเงินงบประมาณ 3,001.7696 บาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 17 โครงการ 
รวมจ านวนเงิน 39.5388 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 
3. โครงการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งการใช้

ประโยชน์และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 27 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 5839.3900 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ 

2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ 
3. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นแบบโทคาแมคของประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 44 โครงการ 
เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 856.7653 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที ่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร ์เพื ่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน จ านวน 40 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 776.7653 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการ Cyclotron (30 Mev) 
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
3. โครงการพัฒนาการบริการทางด้านรังสีวินิจฉัย 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 80.0000 ล้านบาท เช่น 

1. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์   
(โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

2. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ (โครงการต่อเนื่องใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 
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ตารางท่ี 17 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

1 1.61 1.7700 0.31 2 3.64 2.7700 0.08 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมภิาค
อาเซียน นานาประเทศ
และองค์การระหว่าง
ประเทศ 

1 1.61 1.7700 0.31 1 1.82 1.7700 0.05 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยมีบทบาท 
ส าคัญในทบวง
การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

- 0.00 - 0.00 1 1.82 1.0000 0.03 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ 

16 25.81 53.3100 9.43 10 18.18 23.0761 0.68 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการแนวทาง 
โครงสร้างหลักการ
บริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่าง
มีประสิทธิผล 

4 6.45 5.2837 0.93 - 0.00 - 0.00 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสตีาม
มาตรฐานสากล 

12 19.35 48.0263 8.49 10 18.18 23.0761 0.68 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน
และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

23 37.10 49.4596 8.75 21 38.18 2,952.3100 87.50 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลติ
และพัฒนาบุคลากรดา้น
พลังงานนิวเคลียร ์

8 12.90 19.7756 3.50 9 16.36 19.7632 0.59 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนบัสนุนการวิจัย
และพัฒนากิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร ์

15 24.19 2,906.84 514.09 12 21.82 2,932.5500 86.92 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

22 35.48 460.8993 81.51 22 40.00 395.8660 11.73 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

20 32.26 420.8993 74.44 20 36.36 355.8660 10.55 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพรค่วามรูด้้าน
พลังงานนิวเคลียร ์

2 3.23 40.0000 7.07 2 3.64 40.0000 1.19 

รวม 62 100.00 565.4389 100.00 55 100.00 3,374.0300 100.00 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงที่เหลือของแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่น าทางฯ ในระยะกลาง พ.ศ. 2562 – 2564 ดังนี้ 

 

1. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ ให้ความส าคัญในการสนับสนุน
และการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายและแสดงศักยภาพการเป็นผู้น าด้านพลังงานนิวเคลียร์  การสร้าง
เครือข่ายการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานงานวิจัยทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน  การผลักดันให้เข้า
ร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทองค์การ
ระหว่างประเทศมากขึ้น  

 
 

แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี  
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2. การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างมาตรการ
และพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้มีความ
ครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

3. การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์เป็น
เรื ่องที่ม ีความเกี ่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน  สิ ่งแวดล้อม และความมั ่นคงของประเทศ 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีลักษณะเฉพาะ จึงต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมี
จ านวนท่ีเพียงพอ เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาควรมีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาก าลังบุคคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้มีคุณภาพและมีจ านวนท่ีเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์และ
เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  

4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ จะต้องมีการติดตามและเรียนรู้ถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันกับความความก้าวหน้าของการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข การเกษตร อาหารและโภชนาการ การอุตสาหกรรม การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในแต่ละด้าน จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ บุคลากร อุปกรณ์ และสถานปฏิบัติการที่เหมาะสมต่างกัน 
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจทุกด้าน
ที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประชาชนในประเทศ รวมถึงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ            
ที่น าเสนอองค์ความรู้ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่ประชาชน รวมถึง
การบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางการสื่อสารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 

6. โครงสร้างของการสนับสนุนการวิจัย สาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่งานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ยังอยู่ในวงจ ากัด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการขาดการสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น หน่วยงาน
ที่สนใจด าเนินการศึกษาวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์เป็นโครงการขนาดเล็กในสถาบันการศึกษาเพ่ือการเรียน
การสอน แต่ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งโครงการเหล่านั้นจะมีประโยชน์ในการขยายฐานการวิจัย สร้าง
โอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
งบประมาณที่ด าเนินการสูง ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน ท าให้การวิจัยและพัฒนาขาดความต่อเนื่อง แนวทางการ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในระยะต่อไป คือ อาจมีความตกลงกับส านักงบประมาณให้เสนอแนะการบริหาร
จัดการที่จะเกิดประสิทธิผลและไม่ซ้ าซ้อนกับการสนับสนุนการวิจัยอ่ืน ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมของการวิจัย
และพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศได้อย่างชัดเจน  
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7. การขับเคลื่อนที่ส าคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันแผนงาน/
โครงการเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ และในระดับนโยบายต้องได้รับการสนั บสนุน 
จากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ โดยอาศัยกลไกของอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติในด้านต่างๆ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงเพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ 
มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 



 ส่วนที่ 4 
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การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2561 ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการด าเนินงาน ส่วนของผลการด าเนินงาน 
มีโครงการ/กิจกรรมที่เสนอภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 รวมทั้งสิ้น 120 
โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวนทั้งสิ้น 62 
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 
ยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.35 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  292.6765 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 52.92 ของงบประมาณทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณ
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 
4 มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.39 ของงบประมาณท่ีมีการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า  
ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 12 ตัวชี้วัด และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 13 ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน 
3 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 1 ตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 5 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

 

จากการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ โดยรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามแผน การ
เบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานหลายประการซึ่งมีผลการต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  

1. การบูรณาการแผนงานและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมยังขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีการก าหนดกลยุทธ์
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นรายยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่แตกต่างกัน

3. การรายงานผลการด าเนินงานที่ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้หน่วยงานที่ต้องใช้ประโยชน์จากการรายงาน
ผลมีอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งอาจมาจากการขาดความชัดเจนและทิศทางในการรายงานผลที่ตรงกัน 

4. โครงการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งท าให้ การ
ด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 

         สรุปผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2561) 

ส่วนท่ี 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

      ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
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5. โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้
6. การก าหนดระยะเวลาการรายงานผลมีเวลาจ ากัด ท าให้หน่วยงานไม่สามารถส่งข้อมูลได้อย่าง

ครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการประเมินผล 
7. แผนปฏิบัติการฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้ วัดแบบกว้างๆ

ท าให้การประเมินผลท าได้ยาก 

 

จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2561 
มีข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการตาม
แนวทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ  เป็นกรอบในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การออกแบบโครงการและกิจกรรมควรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการบรรลุความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ได้

3. ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถด าเนินการและวัดผลการ
ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ควรมีการวิเคราะห์และออกแบบกรอบประเด็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จได้ต้องก าหนด
เรื่องมุ่งเป้า รวมถึงการก าหนดสัดส่วนของจ านวนโครงการในแต่ละเป้า เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
ได้อย่างตรงตามเป้าหมายความต้องการ 

5. ระบบการก ากับติดตามของยุทธศาสตร์ เช่น การของบประมาณ การก ากับและติดตามการด าเนิน
โครงการ การรายงานผลการด าเนินงาน เป็นต้น ควรก าหนดรูปแบบให้มีความชัดเจน มีทิศทางเดียวกัน 

6. การประเมินผลในระยะต่อไป ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบและความคุ้มค่า
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป 

7. ควรให้ผู้รับจัดท ารายละเอียดโครงการให้มีความครบถ้วน เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนใน
การด าเนินงานโครงการ 

8. ควรมีการด าเนินโครงการเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ยังเป็นการรายงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเพียงหน่วยงานเดียว 

9. จัดท าฐานข้อมูลและสร้างกลไกในการติดตามการปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงการก าหนดแนวทางในการประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ 

10. ควรศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง 

11. การจัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ตามรายยุทธศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อมูลการ
ติดตามประเมินผลในระยะต่อไปมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

      ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและติดตามประเมินผลระยะต่อไป 



  

ภาคผนวก 





ภาคผนวก ก 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561 





ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์    
กลยุทธ์ท่ี   1.1  : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
เป้าหมาย         : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด            : จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

ได้รับ
จัดสรร 

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับ
จัดสรร 

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

1. การเสริมสร้าง
เครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างประเทศ
ของหน่วยงานต่างๆ

จ านวนเครือข่ายและ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการก ากับดูแล
นิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกากับส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ เพ่ือการแลกเปล่ียนข้อสนเทศทาง
วิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์
- บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัย
ด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีและส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและมูลนิธิความร่วมมือ
นานาชาติ
ด้านนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

0.1500  - 0.1500  - ปส.

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
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ได้รับ
จัดสรร 

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับ
จัดสรร 

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

 บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการป้องกัน
รังสีแห่งออสเตรเลียและส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูใน
อาเซียน (ASEANTOM)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การประชุมการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและความย่ังยืนของ
การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
- จัดประชุม ASEANTOM Workshop on 
Capacity Building and Strengthening the
 Nuclear and Radiation Safety and 
Security Network in the ASEAN Region 
- มีการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและ
มีการจัดท าแผนความร่วมมือ จ านวน 1 เร่ือง
- เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)

1.2844 1.2679 1.5108 1.0123 ปส.

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การฝึกอบรมให้แก่ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 
และวิศวกร ของราชอาณาจักรกัมพูชา
- การประชุม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศเพ่ือผลักดันเครือข่าย ASEANTOM
- การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่าย ASEANTOM
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ได้รับ
จัดสรร 

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับ
จัดสรร 

(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

1.4344 1.2679 1.6608 1.0123

2 2
 -  -

จ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จ านวนโครงการท่ีไม่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

3.0952
รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 2.2802
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.1    :  บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย         :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด           :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

1. โครงการพิจารณา
ทบทวนกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและ
การจัดการด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเก่ียวกับ
รังสีชนิดก่อไอออน

ด าเนินการยกร่าง
กฎกระทรวงฯ และ
พิจารณาร่างโดย
คณะอนุกรรมการ
ยกร่างมาตรฐาน
ในการบริหารและ
การจัดการด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม
ในการท างานเก่ียวกับ
รังสีชนิดก่อไอออน
แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 -

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงฯ และพิจารณา
ร่างฯ โดยคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐาน 
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออนแล้วเสร็จ

  -  - 0.0316 0.0266 กสร.

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
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ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

2. โครงการจัดท า
แนวทางการด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการแพร่
ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะอนุกรรมการประสานงานการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง (อปอส.) ของส านักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ ได้พิจารณายกร่าง
แนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงาน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง (อปอส.) ทบทวน
ร่างแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง
ของประเทศไทย

 -  -  -  - สมช.

3. โครงการศึกษา
ทบทวนและจัดท า
หลักสูตรการขับรถ
ท่ีใช้ในการขนส่งวัตถุ
อันตรายของผู้ขับรถให้
สอดคล้องตามข้อก าหนด
ADR และบริบทของ
กฎหมายในประเทศไทย

ได้หลักสูตรการขับรถ
ท่ีใช้ในการขนส่งวัตถุ
อันตรายท่ีจะใช้ในการ
อบรมแก่ผู้ขับรถท่ีใช้
ในการขนส่งวัตถุ
อันตราย

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้หลักสูตรการอบรมและทดสอบผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ดังน้ี
1. หลักสูตรอบรมข้ันพ้ืนฐาน
2. หลักสูตรพิเศษส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ในรูปแบบแท็งก์
3. หลักสูตรพิเศษส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ประเภทท่ี 1 วัตถุระเบิด
4. หลักสูตรพิเศษส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ประเภทท่ี 7 กัมมันตรังสี

 -  - 4.8150 4.8150   - ขบ.
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ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท าสัญญา 9 มีนาคม 2561 ระยะเวลาท า
โครงการ 7 เดือน 
(จะส้ินสุดสัญญา 8 ตุลาคม 2564)

4. โครงการภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
โลกว่าด้วยการบริหาร
การค้าสินค้าท่ีเก่ียวข้อง
กับการแพร่ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง 2017 
(Thailand 
Consortium
on Weapons of 
Mass Destruction 
(WMD)

ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความพึงพอใจ
ด้านความรู้ก่อนและ
หลังการจัดประชุม
ด้านความพึงพอใจ
ต่อหัวข้อการจัดประชุม
และวิทยากรในภาพรวม
ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
84.53, 91.55 และ
94.44 ตามล าดับ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัดประชุมนานาชาติโครงการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสดงศักยภาพของประเทศในการปฏิบัติ
ตามข้อมติฯ 1540 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระบบบริหารการค้าสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ
การแพร่ขยายWMD ของไทย ระหว่างวันท่ี 
17 - 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนระบบการควบคุม 
การส่งออกสากล เช่น นิวซีแลนด์ 

9.5000 6.7500 - - อัตราค่าท่ีพัก
ส าหรับจัดประชุม
นานาชาติจะสูงกว่า
งบประมาณท่ีได้รับ
ซ่ึงกรมฯ จะต้องท า
ความตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง
ก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย

คต.

related Items 2017) นอกจากน้ีผู้เข้าร่วม
ประชุมมีระดับความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
การจัดประชุมใน
ภาพรวมในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.19

สวิสเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
และประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ 
เป็นต้น ผลการประชุมคร้ังน้ี ประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจสาระส าคัญของระบบ 
TCWMD ของไทยเป็นอย่างดี

47 กลยุทธ์ท่ี 2.1



ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

5. โครงการศึกษา
ผลกระทบของ
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
จากการบังคับใช้ 
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และกฎกระทรวงท่ี
เก่ียวข้อง

จ านวนรายงาน
ผลกระทบของ
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
จากการบังคับใช้ 
พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง
1 เล่ม

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  -
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการส ารวจและประเมินผลจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ 2559 โดยมีการศึกษาร่วมกับ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- - 0.2000 0.2000 ปส.

6. โครงการผลักดัน
นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ
(พ.ศ. 2560 - 2569) 
ให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม

1. ร้อยละความส าเร็จ
การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์
2. จ านวนข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบาย

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณู
ของประเทศ เม่ือวันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2560
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนนโยบาย
และแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2564

0.4805 0.3724 0.4805 0.4513 ปส.
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ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

7. โครงการศูนย์
ปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจ าภูมิภาค 
ปี 61

ร้อยละของเป้าหมาย
รู้จักและเข้าถึงการ
บริการของศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - หน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ีในการให้
ค าปรึกษาและรับใบค าขออนุญาตด้านนิวเคลียร์
และรังสี (OAP Mobile Unit) 
 - การร่วมออกตรวจและการให้ค าปรึกษา
ในส่วนภูมิภาค
 - เฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (การเก็บ
ตัวอย่างในส่ิงแวดล้อมและการวัด dose rate)
 - การเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี
 - การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 สู่ภูมิภาค

4.5000 3.1038 2.0000 1.4854 ปส.

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - หน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ีในการให้
ค าปรึกษาและรับใบค าขออนุญาตด้านนิวเคลียร์
และรังสี (OAP Mobile Unit) จ านวน 5 คร้ัง 
มีจ านวนผู้ขอรับค าปรึกษา หรือ ย่ืนใบค าขอ
อนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี
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ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

 - การร่วมออกตรวจและการให้ค าปรึกษา
ในส่วนภูมิภาค
 - เฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (การเก็บ
ตัวอย่างในส่ิงแวดล้อมและการวัด dose rate)
 - การให้บริการ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
ระบบการขออนุญาต และให้ค าแนะน าในการ
ย่ืนขออนุญาตแบบออนไลน์ (ระบบ E-license)

14.4805 10.2262 7.5271 6.9783

จ านวนโครงการท่ีไม่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
22.0076
17.2045

3 5
4 2

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.2    :  พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย  :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด     :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

1. โครงการการเตรียม
ความพร้อมและรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

ความพร้อมรับมือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ทางรังสีของ สทน. 
และสนับสนุนกับ
การรับมือภัยพิบัติ
ระดับชาติและ
นานาชาติได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทบทวนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ทุกๆ 2 ปี) และมีการ
ประกาศใช้ฉบับใหม่ เม่ือ 18 กรกฎาคม 2560
และมีการจัดซ้ือรถฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าท่ีระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของสถาบัน 
17 พฤศจิกายน 2560 การฟ้ืนฟูความรู้ของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานทางรังสี
ในวันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

5.4000 5.2270 0.7705 0.7705 สทน.

2. โครงการ
การประเมินตนเอง
ด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
ภายในองค์กร

ความพร้อมรับมือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
รังสีของ สทน. และ
สนับสนุนกับการรับมือ
ภัยพิบัติระดับชาติและ
นานาชาติได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(IAEA) มีการปรับข้ันตอนการขอรับผู้เช่ียวชาญ
มายังประเทศสมาชิก

 -  - 0.7000 0.2000 สทน.

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

51 กลยุทธ์ท่ี 2.2



ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ท าให้โครงการของ สทน.ถูกเล่ือนแผนออกไป 
ดังน้ัน สทน. จึงต้องเปล่ียนแปลงไปใช้หัวข้อการ
เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม
 ส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยแทน
ผล : ฝ่ายความปลอดภัยได้น าเสนอแผน
เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม
ส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยต่อ
คณะกรรมการแล้ว

3. โครงการเฝ้าระวัง
กัมมันตรังสีใน
ส่ิงแวดล้อม

ข้อมูลสถิติของปริมาณ
รังสีในส่ิงแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ สทน. 
ไม่เกินมาตรฐาน
ท่ีก าหนด

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการตรวจวัดและรายงานผลทุกไตรมาส 
ค่าท่ีวัดได้ไม่เกินค่าท่ีก าหนดทางส่ิงแวดล้อม
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการตรวจวัดและรายงานผลทุกไตรมาส 
ค่าท่ีวัดได้ไม่เกินค่าท่ีก าหนดทางส่ิงแวดล้อม 
และเตรียมการรายงานค่าท่ีตรวจวัดบนหน้า
เว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ

0.5000 0.4200 0.5000 0.4200 สทน.

4. โครงการพัฒนาการ
จัดการสารเคมีแห่งชาติ

1) จ านวนบุคลากร
ทางการแพทย์และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้าร่วมการจัดท าแผน
และซ้อมการรับมือ
อุบัติภัยสารเคมี
อย่างน้อย ร้อยละ 80 
ของจ านวนเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด าเนินการจัดหาสารเคมี
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 -  -  -  - รพ.
นพรัตน
ราชธานี
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

2) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญ่ีปุ่นและ
ธารณรัฐประชาชนจีน
ในการแลกเปล่ียน
ความรู้ในการรับมือ
อุบัติภัยทางนิวเคลียร์ 
สารเคมีและรังสี
3) จ านวนโรงพยาบาล
ท่ีสามารถรับมืออุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์ สารเคมี
และรังสีเบ้ืองต้นได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด าเนินการจัดหาสารเคมี
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ : โครงการยังด าเนินต่อไป

5. แผนงานการติดตาม
และตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

จ านวนหน่วยงานท่ีใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสีท่ีอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของ ปส.

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานท่ีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีท่ีอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ ปส. ท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 336 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานท่ีใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีท่ีอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ ปส. ท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี จ านวน 423 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 106.55

5.0000 1.8272 11.5500 1.5338 ปส.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

6. โครงการเตรียม
ความพร้อมก ากับดูแล
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งอนาคต (Nuclear 
Fusion, Proton 
Therapy, BNCT และ
New Research 
Reactor)

1. จ านวนใบอนุญาตให้
ก่อสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ BNCT 
2. จ านวนผลงานวิจัย
ท่ีเผยแพร่

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ประสาน รวบรวมข้อมูลส าหรับพิจารณา
สถานท่ีต้ังสถานประกอบการ BNCT
- จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงาน BNCT
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มีการก ากับดูแลให้การด าเนินงานการก่อสร้าง
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (BNCT) ถูกต้อง

0.4742 0.3308 0.7275 0.4668 ยกเลิกกิจกรรม
ท้ังหมดเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เล่ือนแผนการ
ก่อสร้างเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยฯ ออกไป

ปส.

7. โครงการศูนย์
เฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อมและระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

1. ค่าปริมาณรังสีท่ี
ประชาชนได้รับ
นอกเหนือจากแหล่ง
ธรรมชาติไม่เกินเกณฑ์
ท่ีก าหนด
2. จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา
3. จ านวนแนวทางใน
การจัดท าแผนเม่ือเกิด
ภาวะฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- บ ารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
-ประสานงานและเตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรในการใช้งานระบบ RPM
- จัดการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าท่ี ปส. กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงการจัดฝึกซ้อมน้ีจะอยู่
ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
CMEX–17 ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย
และการบริหารจัดการภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
  

14.0771 13.5730 11.9000 11.0060 ปส.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดท าแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม ระงับ และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565
- จัดประชุมเพ่ือเตรียมการฝึกซ้อมรับภัยคุกคาม
การลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วย
วัสดุกัมมันตรังสี ระดับนโยบายระหว่าง ปส. 
และส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.)
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

8. โครงการรักษา
ความม่ันคงและพิทักษ์
ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

1. ร้อยละของผู้เข้า
อบรมท่ีมีความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
พิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์
2. รายงาน Frist
Declaration

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - ทบทวนร่างอนุบัญญัติด้าน Safeguards 
(CSA and AP) 
 - จัดประชุม Thailand-Malaysia Meeting 
for AP Implementation ร่วมกับ USDOE 
NNSA 
 - ฝึกอบรมเร่ืองพิธีสารเพ่ิมเติม AP NMAC
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์และการสร้างเครือข่าย
การด าเนินการตามพิธีสารเพ่ิมเติม 

0.5916 0.3591 0.3453 0.1423 ปส.

 - ฝึกอบรม Safeguards and AP 
Implementation
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
สนับสนุนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(INSSP)   
- ตรวจสอบปฏิบัติการนอกสถานประกอบการ
หลัก (LOF) 
 - คัดกรองข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์จากใบอนุญาต
วัสดุนิวเคลียร์
 - การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการ
พิทักษ์ฯ และความม่ันคงปลอดภัย 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท า
ค าแจ้งประกาศคร้ังแรก (First Declaration) 
ของพิธีสารเพ่ิมเติมภายใต้การพิทักษ์
ทางนิวเคลียร์ 
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดฝึกอบรมการใช้งาน Protocol Reporter 
และติดต้ัง Secure Communication 
Channel ร่วมกับ IAEA  
- จัดท าฐานข้อมูลส าหรับการรายงานตาม
พันธกรณี และวัสดุเพ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูล
- ติดต้ังระบบ Secure Communication 
Channel ท่ีใช้ส าหรับส่ือสารด้านการพิทักษ์
ทางนิวเคลียร์กับ IAEA

26.0429 21.7371 26.4933 14.5394รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
52.5362

7
36.2765

6
2 1

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

จ านวนโครงการท่ีไม่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ท่ี 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ     2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี

จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
อบรม ด้านความปลอดภัยทางรังสี เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพ่ือข้ึนทะเบียน จ านวน
๑๓ คน ซ่ึงมีผู้ผ่านการข้ึนทะเบียนแล้ว ๖ คน
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไม่มีข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติม

0.0040 0.0040 0.0152  - วศ.

2. โครงการพัฒนา
สถาบันทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ให้เป็น
ศูนย์กลางการฝึกอบรม
การตรวจสมองทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
2.1 กิจกรรมการ
ฝึกอบรมบุคลากร

1. มีสถาบันทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ในประเทศท่ีสามารถ
รับการส่งตรวจ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมองได้เพ่ิมข้ึน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมอง ผ่านทางความร่วมมือกับทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ มาให้การ
ฝึกอบรมใน National training course in 
Nuclear Neurology I 13 - 17 พฤศจิกายน 
2560 มีผู้เข้ารับการอบรม 128 คน 
จากท่ัวประเทศ จากการด าเนินการน้ี

 -  - 0.7000 0.6056 รพ.
จุฬาลงกรณ์

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 

พบว่ามีการตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรค
สมองเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2559 มีการตรวจ
ท่ัวประเทศ 455 การตรวจเพ่ิมเป็น 728 
การตรวจในปี 2560 (เพ่ิมข้ึน 60%) 

2. มีศูนย์กลางการ
ฝึกอบรมการตรวจ
สมองทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมองผ่านทางความร่วมมือกับทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ มาให้การ
ฝึกอบรมใน National training course in 
Nuclear Neurology II: SPM course 7 - 11
พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม 23 คน
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
9 คน, แพทย์จิตเวช 1 คน, นักฟิสิกส์ 5 คน, 
นักรังสีการแพทย์ 6 คน, imaging specialist 
1 คน และวิศวกร 1 คน 
2. จัดประชุมฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะแก่บุคลากรภายในประเทศและประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
ผลผลิต : บุคลากรทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
มีความสามารถในการตรวจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์สมอง
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 

2.2 กิจกรรมจัดซ้ือ
อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการเตรียม
สารเภสัชเพ่ือใช้ในการ
ตรวจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

มีอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการเตรียม
สารเภสัชเพ่ือใช้ในการ
ตรวจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดซ้ือเคร่ืองมือต่างๆ ดังน้ี
1. peptide synthesizer 
ราคา 2,675,000 บาท
2. evaporator ราคา 300,000 บาท
3. heating block ราคา 40,000 บาท

 -  - 3.3400 3.0150

3. โครงการ
การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
ด้านฟิสิกส์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(ปี พ.ศ. 2561)

1. มีการปรับปรุง
หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1 
หลักสูตร 
2. มีการพัฒนา
หลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา 1 
หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์และผ่านการ
รับรองโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตร วท.ด. ฟิสิกส์ก าลังอยู่ระหว่างการ
พัฒนา โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ 
สาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 หลักสูตร วท.ด. 
ฟิสิกส์ อาจจะไม่ไดั
รับการสนับสนุน
จากสภาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเท่าท่ีควร 
ท้ังน้ี เน่ืองจากมี
ผู้ท่ีสนใจเรียน
ค่อนข้างน้อย

มทษ.

4. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี, บุคลากร
ทางการแพทย์ในเขต
สุขภาพท่ี 9 และเขต
สุขภาพท่ี 10

บุคลากรทางการแพทย์
มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
เพ่ิมมากข้ึน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดโครงการฯ รุ่นท่ี 1 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2560 รุ่นท่ี 2 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 5 
อาคารบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี จ านวนบุคลากรการแพทย์
ท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมท้ังหมด 250 คน

0.0648 0.0881  -  - รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 243 คน, 
บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพท่ี 9 
จ านวน 1 คน และเขตสุขภาพท่ี 10 
จ านวน 6 คน

5. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีทางรังสี

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึนและสามารถ
น าไปใช้การปฏิบัติงาน
ได้จริง

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และจากท่ี
หน่วยงานภายนอกร้องขอจ านวนท้ังส้ิน 32 
โครงการ  จ านวน 55 คร้ัง จ านวนผู้เข้าอบรม 
3,348 คน  
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ และจากท่ีหน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ จ านวนท้ังส้ิน 29 โครงการ 
จ านวน 54 คร้ัง จ านวนผู้เข้าอบรม 2,564 คน

6.6500 6.2430 6.0000 5.8890 สทน.

6. โครงการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนใน
ด้านเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์

พัฒนาบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ท่ี
เก่ียวกับเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ก าหนดขอบเขตงานและจัดจ้างด าเนินการท า
บ่อจ าลองท่ีใช้ทดลองปรับเทียบก าลังของ
เคร่ืองปฎิกรณ์ได้
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด าเนินการแล้วเสร็จ

0.6000 0.6000  -  - สทน.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 

7. โครงการเข้ารับการ
อบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
ระดับ 1, 2 จาก สทน.  

จ านวนบุคลากรได้รับ
การอบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
ระดับ 1, 2

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. บุคลากรในสังกัดผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี จากสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับ 1 
จ านวน 4 คน   
2. บุคลากรในสังกัดผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 
จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) จ านวน 1 คน

 -  -  - 0.0347 รพ.มะเร็ง
อุดรธานี

8. โครงการพัฒนา
หลักสูตรฟิสิกส์
การแพทย์และการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีทางด้านรังสี
การแพทย์เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ด าเนินการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐาน 
MUAUN-QA 
2. ปรับปรุงหลักสูตรตาม วงรอบ 5 ปี 
- ไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ

 -  -  -  - รพ.รามาธิบดี

9. พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์ของ
ประเทศ

(ร้อยละ) ระดับความรู้
ความเข้าใจของบุคลากร
ท่ีได้รับการพัฒนา
สมรรถนะท่ีมากข้ึน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะส าหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
- ประเมินและ Draft Action plan (SSG-16)

3.0536 2.1312 2.0000 1.3918 ปส.

62 กลยุทธ์ท่ี 3.1



ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 

 - การสอบเทียบและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety 
Officer : RSO)
 - ประชุมเพ่ือจัดท าองค์ความรู้แบบบูรณาการ
ท้ังองค์กร
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีภายใต้เครือข่าย Asian 
Nuclear Safety Network (ANSN)
 - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
รังสี (RSO : Radiation Safety Officer)
 - งานสอบเทียบและข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety 
Officer : RSO)

10.4024 9.0963 12.0852 10.9661รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 22.4876
รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 20.0624

6 5
3 4

จ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จ านวนโครงการท่ีไม่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ท่ี 3.2    :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด           :  จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า....แห่ง

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

1. โครงการจัดต้ังศูนย์
เคร่ืองเร่งอนุภาค
เพ่ือการศึกษาและวิจัย

ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาคท่ี
ใช้เพ่ือการศึกษาวิจัย 
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส ารวจและก าหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ออกแบบอาคาร จัดท า BoQ และย่ืนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ

 -  - 0.3000 0.3000 ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือก่อสร้างอาคาร

มก.

2. โครงการ IAEA
Technical
Cooperation Project
THA0015, entitled
‘Establishment of 
an Accelerator 
Center for Research
and Education’
ระหว่างปี 
ค.ศ. 2016 - 2019

ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาคท่ี
ใช้เพ่ือการศึกษา วิจัย 
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ศึกษาและส ารวจความต้องการของการใช้
เคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ือการศึกษาวิจัย 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมท้ังด้านการ
วิจัย การเดินเคร่ืองเร่งอนุภาคและการซ่อมบ ารุง

2.0000 1.0000 2.0000 0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือก่อสร้างอาคาร
และยังไม่มีเคร่ือง
บริจาคท่ีมีความ
เหมาะสม

มก.

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ออกแบบอาคาร และจัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาค
โดยการขอรับบริจาค  
2. จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมท้ังด้านการ
วิจัยการเดินเคร่ืองเร่งอนุภาคและการซ่อมบ ารุง

3. โครงการพัฒนา
ต้นแบบห้องผู้ป่วยใน
เพ่ือความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์
ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ไทรอยด์

จ านวนห้องปฏิบัติการ
ท่ีได้มาตรฐาน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากไม่มีสถานท่ี ไม่มีแพทย์,
พยาบาลและนักรังสีท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์  
***ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากไม่มีสถานท่ี ไม่มีแพทย์,
พยาบาลและนักรังสีท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
***ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

 -  -  -  - ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ แต่ยัง
ด าเนินโครงการ
ต่อไป

รพ.มะเร็ง
ชลบุรี
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

4. โครงการส ารวจและ
ประเมินศักยภาพธาตุ
หายากและธาตุ
กัมมันตรังสีแฝง
พ้ืนท่ีด าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560
พ้ืนท่ีแนวหินแกรนิต ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ - 
แม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561
พ้ืนท่ีแนวหินแกรนิต 
ในเขตจังหวัด
แม่ฮ่องสอน - ตาก

จ านวนพ้ืนท่ีแหล่งธาตุ
หายากและธาตุ
กัมมันตรังสีเบ้ืองต้น
และปริมาณทรัพยากร
เบ้ืองต้นท่ีประเมินได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้พ้ืนท่ีแหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี
เบ้ืองต้น 4 พ้ืนท่ี คิดเป็นเน้ือท่ีรวม 97 ตร.กม. 
มีปริมาณทรัพยากรเบ้ืองต้นของธาตุกัมมันตรังสี
ยูเรเนียมและทอเรียมรวม 49,000 และ 
160,000 เมตริกตันโลหะตามล าดับ
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้พ้ืนท่ีแหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี
เบ้ืองต้น 1 พ้ืนท่ี คิดเป็นเน้ือท่ีรวม 94 ตร.กม 
โดยปริมาณทรัพยากรเบ้ืองต้นของธาตุ
กัมมันตรังสียูเรเนียมและทอเรียมรวม 61,000 
และ 231,000 เมตริกตันโลหะ ตามล าดับ 
(ท้ังน้ีตัวเลขปริมาณทรัพยากรน้ีอาจ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากตัวเลขน้ีเป็นการประเมิน
ข้ันต้นจากผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน)

3.8574 3.6859 4.2560 4.2277 กทธ.

5. โครงการส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
ธรณีวิทยา
และทรัพยากรธรณี

ข้อมูลอายุตัวอย่างดิน 
เพ่ือใช้ในเปรียบเทียบ
อายุช้ันดินท่ีแนวรอย
เล่ือนพาดผ่าน เพ่ือ
ศึกษาคาบอุบัติซ้ าของ
รอยเล่ือนมีพลังงานใน
พ้ืนท่ี

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด าเนินการจ้างเพ่ือท าการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
โดยวัดหาอายุของช้ันตะกอนดินเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการจัดท าการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ในพ้ืนท่ีและน าตัวอย่างในร่องส ารวจมา
วิเคราะห์ตัวอย่างดินเพ่ือหาอายุช้ันดินท่ี
แนวรอยเล่ือนพาดผ่าน เพ่ือการศึกษาคาบอุบัติ
ซ้ าของกลุ่มรอยเล่ือนในพ้ืนท่ี

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 กทธ.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด าเนินการจ้างเพ่ือท าการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
โดยวัดหาอายุของช้ันตะกอนดินเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการจัดท าการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ในพ้ืนท่ีแนะน าตัวอย่างในร่องส ารวจมาวิเคราะห์
ตัวอย่างดินเพ่ือหาอายุช้ันดินท่ีแนวรอยเล่ือน
พาดผ่านเพ่ือการศึกษาคาบอุบัติซ้ าของกลุ่ม
รอยเล่ือนในพ้ืนท่ี

6. โครงการสร้าง
เคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (DDR) ของ
เคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV 
(ร้อยละ 70)

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 -         
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันฯ จัดต้ังคณะท างานออกแบบเคร่ือง
ก าเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV 
โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 
1) ด้านเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน 
2) ด้านระบบล าเลียงแสง 
3) ด้านโครงสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ 

 -  - 1.1500 1.0024 สซ.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) 
ของระบบล าเลียงแสง 
7 ระบบแรกพร้อม
สถานีทดลองฯ 
(ร้อยละ 70)
3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) 
ของโครงสร้างอาคาร
และห้องปฏิบัติการ 
(ร้อยละ 50)

โดยการท า Conceptual Design (CD) 
ภาพรวมท้ัง 3 ส่วน ได้ด าเนินการแล้วเสร็จใน 
เดือนเมษายน 2561 และในเดือนกันยายน 
2561 ด าเนินการจัดท า Detailed Design 
Report (DDR) ของด้านเคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอน และด้านระบบล าเลียงแสงมี
ความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ในขณะท่ี
ด้านโครงสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการมี
ความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 พร้อมท้ัง
จัดท าข้อมูลเชิงเทคนิคต่างๆ ของเคร่ืองใหม่และ
งบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท า
ข้อเสนอโครงการสร้างเคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV เพ่ือ
น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป

7. โครงการวิจัยพัฒนา
หลักสูตร ส่ือ และการ
ประเมินคุณภาพส่ือ 
และการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

 1. หนังสือเรียน และ
คู่มือครู รายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ฟิสิกส์) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีมีเน้ือหาเร่ือง
เทคโนโลยีพลังงาน 
รวม 2 เล่ม  

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้ต้นร่าง (เตรียมจัดรูปเล่ม) ของหนังสือเรียน
และคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รวม 2 เล่ม

1.7250 1.2075 2.8930 2.8928 สสวท.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

2. หนังสือเรียน และ
คู่มือครู รายวิชาเพ่ิมเติม
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองพลังงาน
ทดแทนรวม 2 เล่ม

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ต้นฉบับ (เตรียมจัดพิมพ์) ของหนังสือเรียน
และคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รวม 2 เล่ม 
ได้ต้นร่าง (เตรียมจัดรูปเล่ม) หนังสือเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รวม 2 เล่ม 
*** เป็นงบจัดสรรจากโครงการหลักซ่ึงเป็น
โครงการรวมในการจัดท าหนังสือเรียนและคู่มือ
ครูท้ังหมดของ สสวท.

8. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสี
เข้าสู่ระดับปฐมภูมิ

1. ร้อยละความส าเร็จ
ในการพัฒนาระบบวัด
ปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัด
ปริมาณรังสีเอกซ์
พลังงานปานกลาง

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มีเครือข่ายด้านการวัดปริมาณรังสีประจ าตัว
บุคคล
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิตาม
ข้อก าหนด ISO 17025
- พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิตามข้อก าหนด 
ISO 17025

18.5000 18.4697 15.6414 15.2138 ปส.
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 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

2. ร้อยละความส าเร็จ
การเปรียบเทียบผล
การทดสอบกับ
หน่วยงานมาตรฐาน
ระดับปฐมภูมิ 
ในต่างประเทศ
3. จ านวนผลงาน
ความส าเร็จการตีพิมพ์
เอกสารทางวิชาการ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การด าเนินการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้
ด้านมาตรวิทยารังสี 
- จัดสัมมนาการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 IEC
- ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง วศ. 
และ ปส.
- จัดอบรมการใช้โปรแกรม Lab view

26.6824 24.9631 26.8404 24.7368

3 1
จ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

จ านวนโครงการท่ีไม่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
53.5228
49.6999

5 7

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.1    : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

1. แผนงาน วิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุข้าวนา
ชลประทานผลผลิตสูง
ต้านทานโรคและแมลง
ท่ีส าคัญ ทนทานต่อ
สภาพอากาศ
ไม่เหมาะสม 
กิจกรรม การสร้าง
ประชากรโดยการชักน า
ให้เกิดการกลายพันธ์ุ
โดยใช้ e-beam         

ได้สายพันธ์ุข้าวนา
ชลประทานท่ีต้านทาน
โรคและแมลงท่ีส าคัญ
ทนทานต่อสภาพ
อากาศไม่เหมาะสม

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม การสร้างประชากรโดยการชักน าให้
เกิดการกลายพันธ์ุโดยใช้ e-beam   
ผลการด าเนินงาน พันธ์ุปทุมธานี 1 จ านวน 
๒๕๐ กรัม ผ่านล าอิเลคตรอน (e-beam) 
ขนาด ๓๐๐ และ ๔๐๐ เกรย์ ปลูกต้นพันธ์ุ
กลายช่ัวแรกเก็บเมล็ดเฉพาะรวงแรกจาก 
แต่ละกอ ปลูกเป็นต้นพันธ์ุกลายช่ัวท่ีสอง (M2) 
แบบรวงต่อแถวเก็บเมล็ดท่ีได้เพ่ือปลูกคัดเลือก
ลักษณะอายุเก็บเก่ียวส้ันและทดสอบความ
ต้านทานต่อโรคไหม้และเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล
ในรุ่นพันธ์ุกลายช่ัวท่ีสาม (M3) งบประมาณ
จัดสรรจาก ศวข.ฉช. ๔๐,๐๐๐ บาท และ 
ศวข.ปจ. ๔๐,๐๐๐ บาท        

0.0800 0.0800  -   - กข.

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรม  การสร้างประชากรโดยการชักน าให้
เกิดการกลายพันธ์ุโดยใช้ e-beam 
ผลการด าเนินงาน พันธ์ุปทุมธานี 1 จ านวน 
๒๕๐ กรัม ผ่านล าอิเลคตรอน (e-beam) ขนาด
๓๐๐ และ 400 เกรย์ ปลูกต้นพันธ์ุกลายช่ัวแรก
เก็บเมล็ด ปลูกเป็นต้นพันธ์ุกลายช่ัวท่ีสอง (M2)
แบบรวงต่อแถว เก็บเมล็ดท่ีได้เพ่ือปลูกคัดเลือก
ลักษณะอายุเก็บเก่ียวส้ัน และทดสอบความ
ต้านทานต่อโรคไหม้และเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล
ในรุ่นพันธ์ุกลายช่ัวท่ีสาม (M3) ปลูกทดสอบ
ความต้านทานต่อเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลใน
โรงเรือน และบันทึกผลตาม Standard
Evaluation System for Rice ซ่ึงพบว่า 
ท่ีรังสี E-beam 300 Gy

 -  - 0.0800 0.0800 ขาดแรงงาน ซ่ึงต้อง
ปฎิบัติงานในนา 

กข.

ข้าวสายพันธ์ุกลายท้ังหมดอ่อนแอต่อเพล้ีย
กระโดดสีน้ าตาล จึงได้คัดเลือกข้าวท่ีมีค่า SES 
score อยู่ในระดับ 7-8 ท้ังหมดไว้เพ่ือเก็บ
เมล็ดปลูกต่อในช่ัวรุ่นท่ี 4 (M4) และผลการ
ทดสอบท่ีรังสี E-beam 400 Gy พบว่า มีข้าว
สายพันธ์ุกลายท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างอ่อนแอ
ต่อเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล จ านวน 7 สายพันธ์ุ 
ส่วนท่ีเหลืออยู่ในระดับอ่อนแอต่อเพล้ียกระโดด
สีน้ าตาลท้ังหมด 
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

จึงได้คัดเลือกข้าวท่ีมีค่า SES score อยู่ท่ีระดับ
4-8 ท้ังหมดไว้เพ่ือเก็บเมล็ดปลูกต่อในช่ัวรุ่นท่ี 
4 (M4)  และปลูกทดสอบความต้านทานต่อโรค
ไหม้โดยวิธี up land short row และบันทึก
ผลตาม Standard Evaluation System for 
Rice ซ่ึงพบว่าท่ีสี E-beam 300 Gy มีข้าว
สายพันธ์ุกลายท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างอ่อนแอ
ต่อโรคไหม้ จ านวน 1 สายพันธ์ุ ส่วนท่ีเหลืออยู่
ในระดับอ่อนแอต่อโรคไหม้ท้ังหมด ได้คัดเลือก
ต้นข้าวท่ีมีความสามารถในการอยู่รอดจากการ
เข้าท าลายของโรคไหม้ ได้ท้ังหมด 11 สายพันธ์ุ 
ซ่ึงเมล็ดพันธ์ุได้รับความเสียหายจากการอบข้าว
เพ่ืออัตราเร่งการงอกท้ังหมด (เคร่ืองอบเสียท า
ให้ข้าวไหม้ท้ังหมด) และผลการทดสอบท่ีอัตรา
รังสี E-beam 400 Gy
พบว่า ข้าวสายพันธ์ุกลายอยู่ในระดับอ่อนแอ
ต่อโรคไหม้ท้ังหมดจึงได้คัดเลือกต้นข้าวท่ีมี
ความสามารถในการอยู่รอดจากการเข้าท าลาย
ของโรคไหม้ ได้ท้ังหมด 13 สายพันธ์ุ ซ่ึงเมล็ด
พันธ์ุได้รับความเสียหายจากการอบข้าวเพ่ือ
อัตราเร่งการงอกท้ังหมด (เคร่ืองอบเสีย ท าให้
ข้าวไหม้ท้ังหมด) งบประมาณจัดสรร 
จาก ศวข.ฉช. ๔๐,๐๐๐ บาท และ ศวข.ปจ. 
๔๐,๐๐๐ บาท
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

2. แผนงานวิจัย การ
ปรับปรุงพันธ์ุข้าว
ส าหรับพ้ืนท่ีน้ าท่วม    
กิจกรรม การปรับปรุง
พันธ์ุข้าวให้ทนน้ าท่วม
ฉับพลันโดยใช้วิธีการ
กลายพันธ์ุ

ได้พันธ์ุข้าวท่ีทนต่อน้ า
ท่วม

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม การปรับปรุงพันธ์ุข้าวให้ทนน้ าท่วม
ฉับพลัน โดยใช้วิธีการกลายพันธ์ุ   
ผลการด าเนินงาน เมล็ดพันธ์ุข้าวแนะน าพันธ์ุ 
กข31 สุพรรณบุรี90 กข7 และปทุมธานี1 
ฉายล าอิเลคตรอนและรังสีแกมมาท่ีขนานต่างๆ
ปลูกพันธ์ุกลายช่ัวแรก (M1) เก็บเฉพาะ
รวงแรกจากแต่ละกอ เพ่ือปลูกเป็นต้นพันธ์ุ
กลายช่ัวท่ีสอง (M2) แบบรวงต่อแถว เพ่ือ
ทดสอบลักษณะทนน้ าท่วมฉับพลัน     

0.0400 0.0400  -  - กข.

กิจกรรม การปรับปรุงพันธ์ุข้าวให้ทนน้ าท่วม
ฉับพลัน โดยใช้วิธีการกลายพันธ์ุ       
ผลการด าเนินงาน การศึกษาการคัดเลือกข้าว
ทนน้ าท่วมฉับพลันโดยวิธีชักน าให้เกิดการกลาย
พันธ์ุโดยรังสี e-beam ของข้าวไม่ไวแสงจ านวน
 ๘ พันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุสุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก6
 ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 กข49 กข
47 และกข23 ด าเนินการทดสอบการจมน้ า
ของสายพันธ์ุกลาย M๔
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรม การปรับปรุงพันธ์ุข้าวให้ทนน้ าท่วม
ฉับพลัน โดยใช้วิธีการกลายพันธ์ุ    
ผลการด าเนินงาน เมล็ดพันธ์ุข้าวแนะน าพันธ์ุ 
กข31 สุพรรณบุรี90 กข7 และปทุมธานี1

 -  - 0.0400 0.0400 กข.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ฉายล าอิเลคตรอนและรังสีแกมมาท่ีขนานต่าง ๆ
ปลูกพันธ์ุกลายช่ัวแรก (M1) เก็บเฉพาะรวงแรก
จากแต่ละกอ เพ่ือปลูกเป็นต้นพันธ์ุกลาย
ช่ัวท่ีสอง (M2) แบบรวงต่อแถว เพ่ือทดสอบ
ลักษณะทนน้ าท่วมฉับพลันในช่ัว (M3) พบว่ามี
จ านวน ๓๑๗ สายพันธ์ุท่ีสามารถอยู่รอดได้
ในขณะท่ีพันธ์ุอ่อนแอไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่
ได้น ามาปลูกต่อและเก็บเมล็ดส าหรับทดสอบ
ลักษณะต้านทานต่อโรคไหม้ในรุ่น (M4) พบว่า
สายพันธ์ุท้ังหมดแสดงลักษณะต้านทานต่อโรค
ไหม้ ได้น าไปทดสอบการทนน้ าท่วมฉับพลัน 
พบว่า มีจ านวน ๙๑ สายพันธ์ุท่ีสามารถมีชีวิต
รอดอยู่ได้ในขณะท่ีพันธ์ุอ่อนแอตายได้เก็บ
เมล็ดจากสายพันธ์ุดังกล่าวศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพและเคมี ต่อไป

3. โครงการวิจัยและ
พัฒนาการป้องกันก าจัด
โรคใบขาวอ้อย

ผลของรังสีแกมมาต่อ
การแสดงความเครียด
ออกซิเดช่ันในอ้อยท่ีติด
เช้ือโรคใบขาวระดับ
ต่างๆ และการแสดง
อาการโรคใบขาวในอ้อย

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คัดเลือกอ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 ท่ีมีล าสมบูรณ์ ไม่
มีอาการใบขาวตัดข้อก่อนน าไปฉายรังสีแกมม่า
แบบเฉียบพลัน ใช้รังสีขนาด 0, 30, 60, 90, 
120 และ 150 เกรย์ (Gy) ท าการฉายรังสี
ชุดละ 70 ข้อ

0.1914 0.1914  -  - กวก.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 3  
การก าจัดเช้ือสาเหตุโรค
ใบขาวในเน้ือเย่ืออ้อย 
การทดลองท่ี 3.1 
การศึกษาผลของการ
ฉายรังสีแกมมาต่อการ
ตอบสนองและการ
แสดงอาการโรค
ใบขาวอ้อย

จากน้ันน ามาเพาะเล้ียงในวัสดุปลูกในกระถาง 
ดูแลรักษา ให้น้ า บันทึกอัตราการรอดชีวิตหลัง
การเพาะเล้ียง ผลการฉายรังสีชุดท่ี 1 พบว่า
ระดับรังสีท่ี 90 Gy ข้ึนไป ไม่มีต้นอ้อยงอกได้ 
ส่วนในระดับ 60 Gy มีอ้อยงอกได้  30% แต่มี
การเติบโตท่ีช้า และต้นเล็กกว่ากลุ่ม control 
ในขณะท่ีกลุ่มรังสีท่ี 30 Gy มีการเจริญเติบโต
ปกติ จากผลการตรวจความงอกของอ้อย พบว่า
ท่ีค่า LD50 ของปริมาณรังสีท่ีได้คือ 30 Gy  ท่ี
ท าให้อ้อยงอก 50% ของจ านวนต้นท้ังหมด

1. ปี 2560 
อุปกรณ์ท่ีใช้มีขนาด
ท่ีจ ากัดเพียงพอ
ส าหรับวัสดุใน
ปริมาตร 500 
มิลลิลิตร เท่าน้ัน 
จึงต้องใช้ข้ออ้อย
ในการฉายรังสีแบบ
เฉียบพลันไม่
สามารถใช้ต้นกล้าได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากผลการทดลองหาค่า LD50 ของปริมาณรังสี
ท่ีได้คือ 30 Gy น าอ้อยโคลนพันธ์ุขอนแก่น3
และ KK0-037 โคลนละ 100 ข้อตา น าไปฉาย
รังสีท่ีอัตราดังกล่าว แล้วปลูกเปรียบเทียบกับ
อ้อยโคลนพันธ์ุปกติในสภาพแปลง พบว่า อ้อย
ท้ังสองพันธ์ุในสภาพปกติและสภาพท่ีได้รับ
การฉายแสง มีลักษณะทางการเกษตร 
ไม่แตกต่างกัน พบใบขาวในแปลงอ้อยท่ีได้รับ
ฉายแสง และมีค่าความหวานใกล้เคียงกัน

2. ปี 2561 อ้อยท่ี
ได้รับการฉายแสง
แบบเฉียบพลันใน
ข้อตาอ้อยแสดง
ลักษณะไม่
แตกต่างกัน
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

** งานทดลองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานจึงได้รับ
งบประมาณจากโครงการวิจัยและพัฒนาการ
ป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อย  
การทดลองท่ี 5.3 การศึกษาผลของการ
ฉายรังสีแกมมาต่อการตอบสนองและการ
แสดงอาการโรคใบขาวอ้อย

ท้ังน้ีอาจเกิดจาก
การแสดงอาการ
ไคเมอรา ในงบวิจัย
ปกติปีประมาณ 
2563 จึงเปล่ียน
ช้ินส่วนอ้อยในการ
ฉายรังสีใหม่เป็น
เน้ือเย่ือเจริญ
ปลายยอดท่ีน าไป
เพาะเล้ียงเย่ือก่อน
น าไปฉายแสงเพ่ือ
ลดอาการดังกล่าว
และเพ่ิมอัตราการ
กลายพันธ์ุ

4. โครงการวิจัยและ
พัฒนาแมลงวันผลไม้
ชนิด Bactrocera 
dorsalis Hendel แถบ
หลังสีขาวท่ีแยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรม
ในระยะดักแด้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑) ได้ดักแด้สีขาวของ
แมลงวันผลไม้ชนิด 
B. dorsalis Hendel

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) คัดเลือกดักแด้สีขาวของแมลงวันผลไม้ชนิด 
B. dorsalis Hendel จากโรงผลิตขยายและ
ท าหมันแมลงวันผลไม้ของกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ จ านวน 100 ดักแด้

0.0170 0.0170  -  - กสก.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

๒) ได้รับดักแด้แมลงวัน
ผลไม้ชนิด B. dorsalis
 Hendel สายพันธ์ุ
ตัวเต็มวัยแถบหลังสี
ขาวจากสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)
๓) เจ้าหน้าท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการ
พัฒนาสายพันธ์ุ
แมลงวันผลไม้

๒) ได้รับดักแด้แมลงวันผลไม้ชนิด B. dorsalis 
Hendel สายพันธ์ุตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวจาก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จ านวน ๕๐๐ ซีซี
๓) เจ้าหน้าท่ีจ านวน ๑ คนได้รับทุนและรับการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาสายพันธ์ุแมลงวันผลไม้
จาก IAEA

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑) มีดักแด้สีขาวของ
แมลงวันผลไม้ชนิด B. 
dorsalis Hendel
จ านวนไม่ต่ ากว่า 
300,๐๐๐ ดักแด้
๒) มีดักแด้แมลงวัน
ผลไม้ชนิด 
B. dorsalis Hendel 
สายพันธ์ุตัวเต็มวัย
แถบหลังสีขาว
ไม่ต่ ากว่า ๕๐ ล้านตัว

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
๑) ขยายปริมาณดักแด้สีขาวของแมลงวันผลไม้
ชนิด B. dorsalis Hendel ได้ จ านวน 
306,181 ดักแด้
๒) ขยายปริมาณดักแด้แมลงวันผลไม้ชนิด 
B. dorsalis Hendel  สายพันธ์ุแถบหลังสีขาว 
ได้ ๕๐.๗๔ ล้านตัว
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

๓) ได้แมลงวันผลไม้
ชนิด B. dorsalis 
Hendel ท่ีควบรวม
พันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลัง
สีขาว ไว้ในสายพันธ์ุ
เดียวกัน จ านวนไม่ต่ า
กว่า ๒,๐๐๐ ตัว

๓) ด าเนินการควบรวมพันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวของแมลงวันผลไม้
ชนิด B. dorsalis Hendel ไว้ในสายพันธ์ุ
เดียวกันและได้ลูกผสมท่ีมีลักษณะดักแด้สีขาว
และออกเป็นตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว 
จ านวน ๒,๑๓๘  ตัว

5. จัดการศัตรูไม้ผล/
ผลิตแมลงวันผลไม้
เป็นหมันและปล่อย
ควบคุมแมลงวันผลไม้
ในพ้ืนท่ี ภายใต้
โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
(โครงการปกติของ
หน่วยงานซ่ึงเก่ียวข้อง
กับการด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ผลิตแมลงวันผลไม้
เป็นหมัน จ านวน ๑๐๐
ล้านตัว 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ผลิตแมลงวันผลไม้
เป็นหมัน จ านวน ๑๒๐
ล้านตัว

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมัน จ านวน ๑๐๐ 
ล้านตัว สนับสนุนพ้ืนท่ีด าเนินโครงการควบคุม
แมลงวันผลไม้ แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 
๑๖,๒๐๐ ไร่ ณ ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๖,๒๐๐ ไร่ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมัน จ านวน ๑๒๐ ล้าน
ตัว สนับสนุนพ้ืนท่ีด าเนินโครงการควบคุม
แมลงวันผลไม้ แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๖,๒๐๐ ไร่
ณ ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จ านวน ๑๖,๒๐๐ ไร่ 
(พ้ืนท่ีเดิม ด าเนินการต่อเน่ือง)

1.2120 1.2120 1.5300 1.5300 1. งบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรร
มีจ ากัดส่งผลให้
โครงการดังกล่าว
ไม่มีความต่อเน่ือง
การท างานขาดช่วง
จึงไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร

กสก.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เพราะเทคนิคการ
ใช้แมลงเป็นหมัน
ในการควบคุม
ประชากรแมลงใน
ธรรมชาติจะต้องมี
การปล่อยแมลง
เป็นหมันตลอดท้ังปี
และปล่อยต่อเน่ือง
2. งบประมาณ
จ ากัด ท าให้ยังไม่
สามารถขยายพ้ืนท่ี
ส่งเสริมการควบคุม
แมลงวันผลไม้โดยใช้
เทคนิคแมลงเป็น
หมันออกไปได้
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

6. โครงการ IAEA 
Coordinated 
Research Project 
E35010, entitled 
‘Applications of 
Biological Dosimetry 
Methods in 
Radiation Oncology, 
Nuclear Medicine, 
and Diagnostic and 
Interventional 
Radiology  
(MEDBIODOSE)’

นวัตกรรมทางด้าน
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
2. ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ 
CRP E35010 เป็นเวลา 4 ปี
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ 
CRP E35010 เป็นเวลา 4 ปี

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 ปีงบประมาณ 
2561 ไม่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ
ในการด าเนิน
โครงการวิจัย 
แต่ได้รับ
งบประมาณเพียง
บางส่วนจาก IAEA

มก.

7. โครงการ
เคร่ืองต้นแบบระดับ
อุตสาหกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพพลอย
คอรันดัมด้วย
เทคนิคล าไอออน 
ระยะท่ี 2 จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ได้เคร่ืองต้นแบบเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
พลอยคอรันดัมด้วย
เทคนิคล าไอออน
ท่ีพร้อมส าหรับการใช้
งานจริงในระดับ
อุตสาหกรรมจ านวน 
1 เคร่ือง

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของเคร่ืองต้นแบบระดับอุตสาหกรรม และการ
ปรับปรุงต้นแบบระดับอุตสาหกรรม จนมี
ประสิทธิภาพการท างานและรูปลักษณ์แบบ
สมบูรณ์ 
2. ได้ผลการวิเคราะห์พลอยโดยใช้เคร่ืองมือ
ข้ันพ้ืนฐานและเคร่ืองมือข้ันสูง โดยพบว่า
พลอยมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสีท่ีดี

 -  -  -  - ระหว่างด าเนิน
โครงการ
เคร่ือง RF Power 
Supply
เกิดความเสียหาย 
ท าให้ต้อง
ปรับแผนการ
ด าเนินการ
ใหม่ให้สอดคล้อง
กับการ

มช.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

3. ได้ผลการส ารวจความต้องการและ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 
โดยพบว่ากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์มีความพึงพอใจ
ในการใช้เทคโนโลยี และต้องการกลับมาใช้ใหม่
4. ได้ผลการวิเคราะห์และประเมินรูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย  
5. ได้ตัวแบบธุรกิจเบ้ืองต้น Preliminary 
Business Model 
6. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้พ้ืนฐาน
เทคโนโลยีเทคนิคล าไอออน 
7. ได้ผลส ารวจความต้องการและการยอมรับ
ของผู้ใช้ประโยชน์ หลังจากน าเสนอองค์ความรู้
พ้ืนฐานในการจัดอบรม

ท างานจริงและ
สามารถด าเนินงาน
ได้ตามระยะเวลา
และขอบเขตงาน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
*งบประมาณได้รับการสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่ได้รับการจัดสรร
และไม่ได้เบิกจ่ายในปี 60 และ 61 
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

8. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการอัญมณี 
SMEs เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
พลอยทับทิมธรรมชาติ
และเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
ด้วยเคร่ืองต้นแบบ
ระดับอุตสาหกรรมด้วย
เทคนิคล าไอออน
(ช่ือเดิม : โครงการเพ่ิม
มูลค่าพลอยธรรมชาติ
ทับทิมและไพลินโดยใช้
เคร่ืองเร่งอนุภาคชนิด
ล าไอออนระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs )

1. ผู้ประกอบการ
กลุ่มอัญมณีและ
เคร่ืองประดับจ านวน 
5 บริษัท ได้เข้าใช้
บริการเคร่ืองต้นแบบ
ระดับอุตสาหกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
พลอยด้วยเทคนิค
ล าไอออน และเข้าใช้
บริการเคร่ืองมือ
วิเคราะห์อัญมณี
ข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง
2. ผู้ประกอบการ
กลุ่มอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ได้ผลความพร้อมด้านผู้ประกอบการ 
ด้านพลอยทับทิม ด้านเคร่ืองมืออัญมณีข้ัน
พ้ืนฐานและข้ันสูง และเคร่ืองต้นแบบระดับ
อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับพลอยด้วยเทคนิค
ล าไอออน
2. ได้คู่มือท่ีใช้ประกอบในการอบรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเคร่ืองต้นแบบระดับอุตสาหกรรม
เพ่ือยกระดับพลอยด้วยเทคนิค
ล าไอออนและด้านเคร่ืองมืออัญมณีข้ันพ้ืนฐาน
และข้ันสูงท่ีเก่ียวข้องในโครงการ
3. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ผู้ประกอบการ 2 บริษัท จาก 5 บริษัท 

 -  - 1.6185 1.6185    - มช.

จ านวน 5 บริษัท 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือน าไป
พัฒนาต่อยอด
ในการเพ่ิมมูลค่าอัญมณี
และเคร่ืองประดับ
เพ่ือการส่งออกให้กับ
บริษัทของตนเอง

ท่ีเข้าร่วมโครงการ
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

9. โครงการวัดรังสี
ท่ีเลนส์ตาส าหรับ
บุคลากรด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประเมินความเส่ียง
ด้านความปลอดภัย
ของผู้ปฎิบัติงาน
ทางการแพทย์ได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด าเนินการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และด าเนินการโครงการวิจัยได้ท่ีร้อยละ 90
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สทน. มีข้อมูลส าหรับอ้างอิง และปัจจุบัน
สามารถเปิดให้บริการตรวจวัดปริมาณรังสี
ท่ีเลนส์ตาได้แล้ว

0.6000 0.6000 0.3000 0.3000 การจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลจ าเป็น
ต้องใช้ตัวอย่าง
บุคลากรท่ีมากพอ 
จึงท าให้การ
ด าเนินงานในปี 
2560 ล่าช้ากว่า
แผน

สทน.

10. การพัฒนา
โปรแกรมวางแผน
การรักษาด้วยอนุภาค
โปรตอนเพ่ือการ
ศึกษาวิจัย

ได้โปรแกรมวาง
แผนการรักษาด้วย
อนุภาคโปรตรอน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ได้ผลการพัฒนาโปรแกรมส าหรับประเมิน
อัตราการสะสมของสารเภสัชรังสีในร่างกาย
ผู้ป่วยโดยใช้ภาพถ่ายรังสีชนิด whole-body 
image 
2. ได้ผลจากการพัฒนาโปรแกรม และวิธีการ
ประเมินปริมาณรังสีในร่างกายผู้ป่วย โดยใช้
ข้อมูลกายวิภาค และชีวกลศาสตร์ของสารเภสัช
รังสีในร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมวาดขอบเขตของ
อวัยวะและก้อนมะเร็งแบบ GUI 
2. การพัฒนาโปรแกรมย่อยส าหรับค านวณ
ปริมาณรังสีจากหลายทิศทาง และการทดสอบ
ความถูกต้อง (ด าเนินการศึกษาต่อในปี 2562)

 -  - 0.3305 0.3300 สทน.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

11. โครงการควบคุม
แมลงวันผลไม้โดยการ
ใช้แมลงท่ีเป็นหมัน

ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย
น้อยลง เพ่ิม 
productivity

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการด าเนินงานในพ้ืนท่ีพิษณุโลก ช่วยท าให้
ผลผลิตการเกษตรลดความเสียหายได้
ร้อยละ 80
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 
(ยังไม่จบโครงการ เน่ืองจากเป็นไปตามช่วง
ฤดูกาลท่ีผลผลิต ออกผล จึงจะสรุปผลการ
ด าเนินการ)

 -  - 2.0000 1.7700 สทน.

 12. โครงการจัดต้ัง
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยใหม่

การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญของ
ประเทศ 
(ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน)

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการจัดจ้างเพ่ือการทบทวน Feasibilty ของ
โครงการ New Research Reactor อีกคร้ัง 
เพ่ือให้รองรับกับก าลังของเคร่ืองใหม่ท่ี
คาดการณ์ว่าจะเป็นท่ี 15-20 MW โดยเม่ือได้
รายงานการศึกษาดังกล่าวแล้ว ได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมได้รับ
ข้อเสนอแนะให้ท าการศึกษา EHIA โดยทันที
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้มีการต้ังคณะท างานสนับสนุนการท างาน
เร่ือง New Research Reactor และมีการ
ก าหนดขอบเขตงานของการศึกษา EHIA และ 
Siting ขณะน้ีเร่ิม Kick-off โครงการ EHIA แล้ว

10.8000 6.7500 25.0000 15.0000 สทน.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

13. โครงการตรวจวัด
รังสีนิวตรอนและ
ประเมินความปลอดภัย
ทางรังสี

การให้บริการตรวจวัด
การได้รับปริมาณรังสี
นิวตรอน 
ด้วยเทคนิค CR-39 ได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองวัดปริมาณรังสีด้วย
เทคนิค CR-39 แล้วเสร็จ

 -  - 0.7000  - สทน.

14. โครงการการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็น
สินค้าท่ีมีนวัตกรรม
ด้านรังสี

จ านวนผู้ประกอบการ
SME หรือภาคเอกชน
สามารถน าเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ไปทดลอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มี SME เข้าร่วมการทดลองใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จ านวนท้ังส้ิน
40 ราย มีผู้กลับมาใช้ซ้ า/เป็นลูกค้าใหม่ สทน. 
จ านวน 2 ราย
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. มี SME เข้าร่วมการทดลองใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จ านวน ท้ังส้ิน
 45 ราย อยู่ระหว่างการสรุปมีผู้กลับมาใช้ซ้ า/
เป็นลูกค้าใหม่ สทน.ประจ าปี 2561 
2. มีการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้าน
นวัตกรรมรังสี จ านวน 1 ต้นแบบ

1.3500 1.3500 6.1200 5.9500 สทน.

15. โครงการ 
cyclotron

ได้สารเภสัชรังสีชนิด
ใหม่, มีผลผลิต
งานวิจัยจากเคร่ือง
ดังกล่าว  
(ปัจจุบันวัดร้อยละ
ความส าเร็จตาม
แผนงานโครงการ)

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด าเนินการออกแบบห้องท่ีเก่ียวกับการผลิต
เภสัชรังสีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต 
GMP ยา และปัจจุบันทางคณะกรรมการ อย. 
ได้อนุมัติแบบส าหรับส่วนดังกล่าวแล้ว
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด าเนินการก่อสร้างตามแบบท่ีได้รับอนุมัติ 
ขณะน้ี (ใช้งบประมาณกันเหล่ือมปี 2559)

 -  - 35.4200  - สทน.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

16. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์สาขาต่าง ๆ
(SHINE)

เทคโนโลยีนิวเคลียร์
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในภาค
ชุมชนสังคมได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีผู้ประกอบการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 50 จากผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 3 ปี
ย้อนหลัง และมีการให้บริการตรวจวัดใหม่ 
1 รายการ
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 มีผู้ประกอบการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 56 จากผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 3 ปี
ย้อนหลัง

29.5394 27.8800 28.0430 27.4400 สทน.

17. โครงการก่อสร้าง
อาคารปฎิบัติการ
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสี
แกมมาพลังงานสูง 
รังสีเอกซ์ รังสีนิวตรอน
รังสีบีตา

สามารถรองรับการ
บริการสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีครอบคลุม
ท้ังรังสีแกมมา รังสีเอกซ์
รังสีนิวตรอน และรังสี
บีตาได้

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  -
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด าเนินการจ้างออกแบบอาคารและจัดจ้างการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารตามงวดงาน 
(ความคืบหน้าร้อยละ 80)

 -  - 45.0000  - สทน.

18. โครงการปรับปรุง
เคร่ืองจักรกล/เคร่ืองมือ
เพ่ือรองรับเทคโนโลยี
ข้ันสูง

สามารถพัฒนาและ
สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย/ปฎิบัติงานได้ 
โดยไม่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  -
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. สทน. ได้รับเคร่ือง Linac ท่ีมีการบริจาคจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสามารถถอด
ประกอบ/ขนย้าย/น ามาติดต้ังท่ี สทน. เพ่ือใช้
ประโยชน์ด้านการวิจัยแล้วเสร็จ 
2. พัฒนาการสร้าง Hot Cell ส าหรับงานด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วเสร็จ

 -  - 1.0000  - สทน.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

19. โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับ
ยึดนิวตรอน
(มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จ านวน 
200 ล้านบาท) 
1) เคร่ืองก าเนิดนิวตรอน
150 ล้านบาท 
2) ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์วิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน 50 ล้านบาท

1. ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือต้ัง
อาคารปฏิบัติการ
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยขนาดเล็ก

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
-
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ก่อสร้างอาคารส านักงานโครงการฯ แล้วเสร็จ 
(เฉพาะอาคารส านักงาน 37,773,647.94 
ลบ.) 
- จัดท าสัญญาการจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดนิวตรอน
ขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source 
Reactor) กับ China Institute Of Atomic 
Energy (CIAE) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- เบิกจ่ายงบประมาณ 27,312,740.00 ลบ. 
ส าหรับ Conceptual Design Document 
(ตามสัญญางวดงานท่ี 1) งบประมาณผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ

 -  - 200.0000 65.0900 อยู่ระหว่างการ
แก้ไขร่างรายงาน
วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพ้ืน
ท่ีต้ังอาคาร
ปฏิบัติการฯ ให้
ถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ

มทส.

20. โครงการพัฒนา
และรักษาความร่วมมือ
เครือข่ายมาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน

1. ค่าความคลาด
เคล่ือนการประเมิน
ความผิดปกติจากการ
ได้รับรังสีเพ่ือระบุให้
เป็นดัชนีช้ีวัดทาง
ชีวภาพใกล้เคียงกับ
ค่ามาตรฐาน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ไม่มี

- - 0.6600 0.6511 ปส.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

2. ร้อยละการประเมิน
ความร่วมมือเครือข่าย
มาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพท่ีเข้มแข็ง
เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน
ในระดับประเทศและ
อาเซียน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สร้างมาตรฐานการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด 
dicentric
- การลงนาม MOU เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าปริมาณรังสีดูดกลืนกับผลการวัดด้วย
มาตรรังสีชนิด dicentric ระหว่าง 
ม. มหิดลกับ ปส. และ มก. กับ ปส.
- ท าแบบจ าลองการฉายรังสีในร่างกายมนุษย์
แบบน้ า 

21. โครงการวิเคราะห์
หาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ
เพ่ือการประเมินผล
กระทบทางรังสีต่อ
ส่ิงมีชีวิต

ค่าความคลาดเคล่ือน
การประเมินความ
ผิดปกติจากการได้รับ
รังสีเพ่ือระบุให้เป็น
ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ
ใกล้เคียงกับค่า
มาตรฐาน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ไม่มี
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เตรียมกลุ่มตัวอย่างและฉายรังสีเพ่ือศึกษา
ความผิดปกติในระดับเซลล์
- ด าเนินการจัดท า MOU  ร่วมกับมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือศึกษาความผิดปกติ
ในระดับเซลล์

- - 0.6500 0.6454    ปส.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

22. โครงการ
พัฒนาการวัดปริมาณ
รังสีดูดกลืนในระดับรังสี
รักษาด้วยอีพีอาร์โดส
มิเตอร์

ร้อยละจ านวน
หน่วยงาน
ท่ีมาใช้บริการวัด
ปริมาณรังสี

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  - ไม่มี
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ศึกษาหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีชนิดอะลานีนท่ีปริมาณรังสี 
1 - 10 เกรย์
- หาสภาวะท่ีเหมาะสมของตัวอย่างด้วยเคร่ือง
อีเอสอาร์สเปกโตรมิเตอร์ 
- สร้างกราฟมาตรฐานท่ีปริมาณรังสี 1-10 เกรย์

- - 0.4500 0.4238    ปส.

23. โครงการ
พัฒนาการตรวจวัดรังสี
นิวตรอน โดยใช้เทคนิค
การเกิดรอยบนแผ่น
โพลิเมอร์ CR-39 
(POLY-ALLYL 
DIGLYCOL 
CARBONATE, 
C12H18O7 )ส าหรับ
งานตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี

จ านวนคู่มือ/
แนวปฏิบัติการ
ตรวจวัดรังสีนิวตรอน
ด้วยเทคนิค
การเกิดรอยบนแผ่น
โพลิเมอร์ CR-39 
ส าหรับการตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทาง
รังสี

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ไม่มี
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เตรียม+ล้างแผ่น CR39 เพ่ือน าไปติดต้ังให้กับ
หน่วยงานในเขตจังหวัดสงขลา
- จัดสัมมนาโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสี
นิวตรอนฯ ส าหรับสถานประกอบการทางรังสี
ด้านอุตสาหกรรม 
- เดินทางไปติดต้ังแผ่นโพลิเมอร์ CR39 และ
ตรวจวัดค่าระดับรังสีโดยเคร่ืองส ารวจรังสีจาก
วัสดุกัมมันตรังสี Am-241/Be ตาม
สถานประกอบการทางรังสี
- จัดท ารายงานผลการตรวจวัดรังสีนิวตรอน
ด้วยแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ให้กับ
สถานประกอบการ

- - 2.7000 2.5120    ปส.
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

43.9498 38.2404 351.8420 123.5808รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 395.7918
รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 161.8212

10 20
13 3

จ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จ านวนโครงการท่ีไม่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.2    : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

1. โครงการศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการรักษา
ด้วยสารเภสัชรังสีแบบ
มุ่งเป้า (Excellence 
Centre for 
Radionuclide and 
Targeted Therapy)

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- ยังไม่เร่ิมด าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้ขอ
สนับสนุนงบประมาณ
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการผนวกโครงการดังกล่าวร่วมกับอีก 
3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือขอ
งบประมาณจากทาง IAEA ด้านผู้เช่ียวชาญและ
การฝึกอบรม ผ่านโครงการ TC Project Cycle
 2020 - 2021 
- ไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ

 -  -  -  - รพ.รามาธิบดี

3
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปัญหาอุปสรรคช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปัญหาอุปสรรคช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

2. โครงการสร้างความ
ตระหนักและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ปี 2560

1. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานปรมาณู

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  กิจกรรมท่ี 1 สร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
- นิทรรศการความปลอดภัยในการท างานของ 
สอบ. ประจ าปี 2560
- นิทรรศการงาน Thai Tex EXPO 2017

4.2000 4.1913    - - ปส.

2. ร้อยละของการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีมากข้ึน
ของประชาชน 
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา
3. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
พลังงานปรมาณู และ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณูมี
ความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน

 กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
- ผลิตส่ือ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
นิวเคลียร์และรังสีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือมัลติมีเดีย การประชาสัมพันธ์
ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น
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ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร
 (ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
 (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปัญหาอุปสรรคช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

3. โครงการสร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
(ปี 2561)

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพลังงาน
ปรมาณูมากข้ึน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดนิทรรศการสัญจร ร่วมกับคาราวาน อพวช.
- นิทรรศการงาน Thai Tech EXPO 2018
- มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
- กิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร

- - 2.1000 1.5726    ปส.

4. โครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับนิวเคลียร์ 
(ปี 2561)

1. ร้อยละของการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีมากข้ึน
ของประชาชน 
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับ
พลังงานปรมาณู และ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณู
มีความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ผลิตส่ือ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
นิวเคลียร์และรังสีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือมัลติมีเดีย การประชาสัมพันธ์
ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น

- - 1.9000 1.8760    ปส.

4.2000 4.1913 4.0000 3.4486

3 2
จ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

จ านวนโครงการท่ีไม่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
8.2000
7.6399

1 2

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ภาคผนวก ข 
แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 





ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 1.1    :  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เป้าหมาย         :  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูใน
อาเซียน (ASEANTOM)

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรมท่ี
แสดงศักยภาพและ
ความพร้อมของเครือข่าย
ASEANTOM

1.6001 1.3421 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ประเทศไทยเป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ังเครือข่ายหน่วยงานก ากับ
ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนหรือ 
ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic 
Energy (ASEANTOM) ข้ึน และมีส่วนร่วมในการผลักดัน
โครงการและการด าเนินงานตลอดมา โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือส่งเสริมการก ากับดูแล
ความปลอดภัยความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ือเป็นการรองรับ
การเติบโตของการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในภูมิภาค การด าเนินงานของเครือข่ายจะมุ่งเน้นท่ี
การสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ แลกเปล่ียนข้อมูล 
และพัฒนาบุคลากรในด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามท่ีทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศก าหนด โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญ 
ดังน้ี

ปส.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (ล้านบาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ (ล้านบาท) แหล่งท่ีมาของ

งบประมาณ
1. การด าเนินการเพ่ือพัฒนาบทบาทของเครือข่าย
ASEANTOM
2. การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
3. การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการโครงการ
4. การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในอาเซียน
ผลผลิต :
1. การด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพและความพร้อม
ของเครือข่าย ASEANTOM 
2. ข้อสรุปนโยบาย ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์
ท่ีจะต้องด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
3. การพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี
ผลลัพธ์ :
1. เครือข่าย ASEANTOM เป็นหน่วยงานประสานหลัก
ของภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ
2. ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์

1.6001 1.3421
จ านวนโครงการ 1 1 1

งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.1    :  บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย         :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด            :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

1. การอบรมบุคลากรเร่ือง
ความปลอดภัยในการท างาน
เก่ียวกับรังสี ส าหรับลูกจ้างท่ีมี
ความเส่ียงจากการท างาน

ลูกจ้างท่ีมีความเส่ียงจาก
การท างานเก่ียวกับรังสี
ได้รับการฝึกอบรม
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

0.0837  - งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน : 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัย
ในการท างานเก่ียวกับรังสีให้กับลูกจ้างท่ีมีความเส่ียง
จากการท างาน
ผลผลิต : ลูกจ้างท่ีมีความเส่ียงจากการท างานเก่ียวกับรังสี
ได้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ผลลัพธ์ : ลูกจ้างท่ีมีความเส่ียงจากการท างานเก่ียวกับ
รังสีได้รับความรู้เร่ีองความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับ
รังสีและท างานอย่างปลอดภัย
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
แต่มีการด าเนินโครงการต่อไป

กสร.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

2. โครงการการขับเคล่ือนงาน
การไม่แพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง 
(ช่ือเดิม : โครงการจัดท าแนวทาง
การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง)

เชิงปริมาณ : จ านวน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลผลิต และงบประมาณท่ี
ใช้ในการด าเนินการ
ดังกล่าว เชิงคุณภาพ : 
ความส าเร็จของผลผลิต
ท่ีก าหนด

 - 2.1810 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติศึกษางานวิจัย 
พันธกรณีระหว่างประเทศ และสถานการณ์ร่วมสมัย
เก่ียวกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(Weapons of Mass Destruction: WMD) เพ่ือจัดท า
นโยบายโดยประสานงานกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องผ่าน
กลไกประสานงาน ได้แก่ คณะอนุกรรมการประสานงาน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง (อปอส.) และคณะอนุกรรมการประสานงาน
เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีความริเร่ิมเพ่ือความม่ันคง
จากการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 

สมช.

  
ผลผลิต : 
1. ร่างแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย 
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างเอกสาร)
2. ร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบ
ขนส่งอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมท้ังเคร่ืองส่ง 
และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะล ทางอากาศ และทางบก)
ผลลัพธ์ : หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของไทย
มีความพร้อมและขีดความสามารถภายในประเทศ
เพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง
เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง และมีการเตรียมพร้อมด้าน
การจัดการอุบัติภัยทางเคมี ชีวภาพรังสี และนิวเคลียร์
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

3. แผนงานการอบรมหลักสูตร
การขับรถท่ีใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตราย เพ่ือออกหนังสือ
รับรองผ่านการอบรมหลักสูตร
การขับรถท่ีใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตราย

1. จ านวนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ท า
การฝึกอบรมหลักสูตร
การขับรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
2. ผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรการขับรถท่ี
ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตรายได้ผ่าน
การทดสอบและได้รับ
หนังสือรับรอง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
การขับรถท่ีใช้
ในการขนส่งวัตถุอันตราย

 -  - งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลหรือหน่วยงาน
ให้เป็นผู้ท าการฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบก
2. มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็น
ผู้ท าการฝึกอบรม
3. ด าเนินการอบรมหลักสูตรการขับรถท่ีใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตราย
4. ออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถ
ท่ีใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
ผลผลิต : ผู้ขับรถท่ีใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายได้รับ
หนังสือรับรองการขับรถท่ีใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
ท้ังหมด
ผลลัพธ์ : ผู้ขับรถท่ีใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย 
มีองค์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุอันตราย 
วิธีการและข้อควรปฏิบัติในการขนส่งวัตถุอันตราย
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
แต่มีการด าเนินโครงการต่อไป

ขบ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

4. โครงการด าเนินการ
ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติประจ า
ภูมิภาค

ร้อยละความส าเร็จของ
การปฏิบัติงานในภารกิจ
ของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ในพ้ืนท่ีส่วน
ภูมิภาค

5.7734 2.0000 ปส. แนวทางการด าเนินงาน :
เพ่ือด าเนินการในฐานะสาขาระดับภูมิภาคของ ปส. 
ปฏิบัติงานในภารกิจความรับผิดชอบของ ปส. อาทิ 
การก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ การด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีในส่ิงแวดล้อมของประเทศ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิชาการและเทคนิคทางนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
ถูกต้อง โดยสามารถเข้าถึงหน่วยงานและประชาชนใน
ส่วนภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ซ่ึงการ
ด าเนินงานเหล่าน้ีสามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าวของ
รัฐบาลได้
ผลผลิต : การเพ่ิมประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีในส่ิงแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสีในส่วนภูมิภาค
ผลลัพธ์ : เป้าหมายในพ้ืนท่ีรู้จัก และเข้าถึงการให้บริการ
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผ่านทางศูนย์ปรมาณู
เพ่ือสันติประจ าภูมิภาค

ปส.

5.8571 4.1810

จ านวนโครงการ 4 2 2

งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.2    :  พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย  :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด     :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

1. โครงการการเตรียมความพร้อม
และรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละการด าเนินงาน
ตามแผน

1.1500 1.1500 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
๑. จัดท าแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
๒. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
๓. จัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือพร้อมท้ังบ ารุงรักษา
เพ่ือเตรียมความพร้อม
๔. ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ประจ าทุกปี
๕. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต : 
๑. สทน. มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/ยานพาหนะ พร้อมส าหรับ
การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
๒. สทน. มีเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทางรังสีท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

สทน.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลลัพธ์ : สทน. มีความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน
ของ สทน. เอง และยังสามารถให้การสนับสนุน
ในการรับมือกับภัยพิบัติระดับชาติระดับภูมิภาคหรือ
ระดับนานาชาติได้

2. โครงการการประเมินตนเอง
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในองค์กร

รายงานผลการประเมิน
ตนเองด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยภายใน

องค์กร

1.3500 1.3500 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินการ :                                    
๑. จัดต้ังคณะท างาน                                       
๒. ฝึกอบรมความรู้ในการประเมินตนเองด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยโดยเชิญผู้เช่ียวชาญจาก IAEA เป็นวิทยากร
๓. ด าเนินการประเมินตามท่ีได้รับอบรม                   
๔. น าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยภายในองค์กร                             
ผลผลิต : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความตระหนักในวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ                         
ผลลัพธ์ : สร้างความม่ันใจต่อประชาชนในความปลอดภัย
น าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์

สทน.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

3. โครงการวิเคราะห์และ
จัดเตรียมสถานท่ี การบริหาร
จัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต

ร้อยละการด าเนินงาน
ตามแผน

4.9000 4.9000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินการ : 
๑. ศึกษาความเป็นไปได้ในสถานท่ีต้ังการจัดการ
กากกัมมันตรังสีแห่งใหม่ (วิเคราะห์ความเพียงพอและ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง)  
ผลผลิต : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ท้ังหมดท่ีเก่ียวกับ
การจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งใหม่สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559/ 
สถานท่ีการจัดการกากกัมนตรังสีแห่งใหม่และระบบการ
จัดการท่ีครบวงจร
ผลลัพธ์ : สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อการจัดการ
กากกัมมันตรังสีในอนาคตได้

สทน.

4. โครงการเฝ้าระวัง
กัมมันตภาพรังสีในส่ิงแวดล้อม

ค่าท่ีตรวจวัดไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน

ท่ีกฎหมายก าหนด

0.5000 0.5000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินการ : 
๑. ฝึกอบรมการตรวจวัดปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อม    
๒. วางแผนการเก็บตัวอย่างในส่ิงแวดล้อมรอบ สทน. 
ท้ัง ๓ แห่ง                   
๓. วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
๔. ประเมินผลความปลอดภัยในส่ิงแวดล้อม
ผลผลิต : ข้อมูลสถิติของปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อมท่ีอาจ
เกิดจากการด าเนินกิจการของ สทน. 
ผลลัพธ์ : ประชาชนเกิดความม่ันใจว่าการด าเนินกิจการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีของ สทน. มีความปลอดภัยและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนาระบบ
เผ้าระวังภัยและเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
ร่วมกับประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สทน.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนาการจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ

1) จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม
การจัดท าแผนและซ้อม
การรับอุบัติภัยสารเคมี 
อย่างน้อย ร้อยละ 80 
ของจ านวนเป้าหมาย
2) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศ
ญ่ีปุ่นและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในการแลกเปล่ียนความรู้
ในการรับอุบัติภัยทาง
นิวเคลียร์ สารเคมีและรังสี
3) จ านวนโรงพยาบาลท่ี
สามารถรับอุบัติภัยทาง
นิวเคลียร์ สารเคมีและ
รังสีเบ้ืองต้นได้

1.0000  - งบประมาณ
แผ่นดิน

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและเตรียมการรองรับ
เหตุฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์ร่วมกับ
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินทาง
สารเคมีรังสี และนิวเคลียร์
2. ประชุมเชิงวิชาการการดูแลสุขภาพผู้ได้รับอุบัติภัย
ทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์ส าหรับบุคลากร
ด้านสาธารณสุข
3. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี และ
นิวเคลียร์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
กับผู้เช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลผลิต : มีแนวทางปฏิบัติส าหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์ท่ีมีมาตรฐานส าหรับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข
ผลลัพธ์ : แนวทางปฏิบัติส าหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปปฏิบัติครอบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทยท่ีอาจเกิด
เหตุฉุกเฉินฯ 

รพ.
นพรัตนราชธานี

หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่โครงการยัง
ด าเนินต่อไป
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ

ร้อยละความส าเร็จของ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการรักษาความม่ันคง
และพิทักษ์ควาปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์ให้กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์

65.7012 39.1000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่างๆ 
ท่ัวโลกท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ในปัจจุบันเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม เน่ืองจากพลังงานนิวเคลียร์
หากน าไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีถูกต้องก็สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล 
เช่น การน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การปรับปรุง
ผลผลิตทางการเกษตร การเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
แต่ในขณะเดียวกันหากมีการน าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งาน
อย่างไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้งานท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างในกรณีท่ีมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการ
ก่อการร้ายหรือก่อสงคราม นานาประเทศ จึงได้ให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์
เป็นอย่างมาก

ปส.

ผลผลิต :
1. มีระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนาม
พร้อมระบบประเมินต าแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสี
2. ยานพาหนะรถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี และภาวะการก่อการร้ายด้วยนิวไคลด์
กัมมันตรังสีพร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลลัพธ์ :
1. ความเส่ียงจากการก่อการร้ายท่ีใช้อาวุธนิวเคลียร์
ในภูมิภาคอาเซียนลดน้อยลง
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการหาท่ีมา แหล่งก าเนิด
ของการลักลอบสารกัมมันตรังสี หรือกระท าการใดๆ ท่ีผิด
กฎหมาย รวมท้ังการเฝ้าระวังเพ่ือพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ ตลอดจนสามารถยืนยันถึงความบริสุทธ์ิ 
กรณีท่ีไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการเกิดเหตุดังกล่าว 
3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ 
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษาความม่ันคง
และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อย่างสม่ าเสมอ 
มีวัฒนธรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ตามกระบวนการป้องกัน และปกป้องการเกิดเหตุการณ์
ในลักษณะดังกล่าวได้อย่างย่ังยืน และมีประสิทธิภาพของ
ประเทศต่อไป

7. โครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารจัดการและ
ด าเนินโครงการ

35.7329 8.4944 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
การพัฒนาศักยภาพของการเฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีประเทศต่างๆ มีแนวโน้มการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและมีการ
ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน

ปส.

106 กลยุทธ์ท่ี 2.2



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแอบแฝงลักลอบขนส่งวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมากย่ิงข้ึน รวมถึง
สถานการณ์ความตึงเครียดในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
บริเวณคาบสมุทรเกาหลี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญอย่างย่ิง
ท่ีกระทบต่อความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ ปส. จึงต้องด าเนินการเพ่ิมความเช่ียวชาญ
และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศ จัดท าแผนตอบสนองวิกฤตการณ์
ด้านความม่ันคงทางนิวเคลียร์และรังสี และฝึกซ้อม
เผชิญเหตุวิกฤตการณ์ดังกล่าว เพ่ือป้องกัน 
เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต :
1. มีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม ระงับ และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. รายงานการประเมินความเส่ียงเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และเหตุความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ท่ีมีผลกระทบทางรังสีรุนแรงต่อประชาชน และ
ส่ิงแวดล้อมหรือเป็นภัยคุกคามส าคัญต่อความม่ันคงของ
ประเทศ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. บุคลากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม และการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

8. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ในส่ิงแวดล้อมกับผลกระทบต่อ
ประชาชน

มีความพร้อมในการดูแล
รักษาสถานีเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

2.1000 2.1000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
สถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในส่ิงแวดล้อมอยู่
ตามภูมิภาคของประเทศ โดยมีสถานีตรวจวัดปริมาณรังสี
ในอากาศ พร้อมติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณรังสีแกมมา
ในอากาศ (TLD) หรือ OSL เพ่ือเปรียบเทียบยืนยัน
ค่าปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน นอกจากน้ียังเฝ้าระวังปริมาณรังสีท่ีอาจเพ่ิมข้ึน
ในส่ิงแวดล้อมรวมถึงแหล่งผลิตอาหารท่ีประชาชนบริโภค 
ซ่ึงต้องด าเนินการเก็บตัวอย่างและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ 
เช่น การเตรียม และการตรวจวัดท่ีมีประสิทธิภาพสูง
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้ประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
ในส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและแม่นย ารวมถึงขยายพ้ืนท่ี
เก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อมและอาหารเพ่ิมข้ึนท่ัวภูมิภาค 
เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและปลอดภัยให้กับประชาชน

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลผลิต : เพ่ิมศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : มีต้นแบบระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีใช้
หัววัดแบบ NaI

9. โครงการประเมินผลกระทบ
ทางรังสีในระยะแรกเม่ือเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการบริหาร

จัดการโครงการ

1.9838 1.9838 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ มีการใช้
เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีแพร่หลาย 
ท้ังในด้านการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
รวมถึงการทหาร (การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศ
เกาหลีเหนือ) การด าเนินงานเหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุ การแผ่รังสีหรือสารกัมมันตรังสี
แพร่กระจายออกมา เกิดผลกระทบต่อประชาชน
และส่ิงแวดล้อม ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษา
ผลกระทบทางรังสีจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน
จากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน
ผลผลิต : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : มีแผนท่ีแสดงผลกระทบทางรังสีกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

10. โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับเทคโนโลยีเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ส าหรับ BNCT และ
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของโครงการ

1.3000 1.2412 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นส่ิงส าคัญ
ท่ีต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มงวดซ่ึงประเทศไทยยังขาด
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาต
โดยการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้แล้ว
ได้ก าหนดข้ันตอนในการพิจารณาหลายข้ันตอนแต่ละ
ข้ันตอนมีความละเอียดและต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ ท้ังน้ีก็เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
และส่ิงแวดล้อมของประเทศในระยะยาว
ผลผลิต :
1. การศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลของพ้ืนท่ีส าหรับ
การประเมินความปลอดภัย
2. การเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็น 
(Public Hearing) ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการก่อสร้าง
เคร่ืองปฏิกรณ์
ผลลัพธ์ :
1. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมของ
สถานท่ีต้ังเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ปส.

115.7179 60.8194
จ านวนโครงการ 10 10 9

งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ท่ี 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด            :  1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ

2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ในด้านความปลอดภัยทางรังสี 
 - การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ทางรังสี
 - การข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี

จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้านความ
ปลอดภัยทางรังสี

 -  - งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
พัฒนาศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปฏิบัติงานโดยใช้เคร่ืองมือ
ท่ีเก่ียวข้องทางรังสี
ผลผลิต : บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องทางรังสีได้รับ
องค์ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี เพ่ือข้ึน
ทะเบียน จ านวน ๑๓ คน ซ่ึงมีผู้ผ่านการข้ึนทะเบียนแล้ว 
๖ คน
ผลลัพธ์ : การปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยทางรังสี
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปตามกฏหมายท่ีก าหนด
หมายเหตุ : ไม่มีเจ้าหน้าท่ีข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติม

วศ.

2. โครงการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปี พ.ศ. 2562 - 2569)

มีนิสิตสมัครเข้าศึกษา 
ต่อในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและท า
วิทยานิพนธ์ทาง
ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์

0.0300 0.0300 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน : 
อยู่ในช่วงของการเตรียมการเปิดรับสมัครให้เข้าเรียน
ในหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์ 

มทษ.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาก าลังคน
ด้านฟิสิกส์การแพทย์ ระยะท่ี 1

จ านวนบุคลากรท่ี
สามารถเข้าศึกษาต่อ
ฟิสิกส์การแพทย์

0.5000 0.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ ท่ีมีศักยภาพ 
เข้าศึกษาต่อในสถาบันท่ีเปิดสอนด้านฟิสิกส์การแพทย์
ท้ังในและต่างประเทศ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
2. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุม
วิชาการทางฟิสิกส์การแพทย์
3. งบประมาณใช้เพ่ือจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ผลผลิต : ได้นักฟิสิกส์การแพทย์ท่ีมีศักยภาพสูง
ผลลัพธ์ : งานด้านฟิสิกส์การแพทย์มีคุณภาพมากข้ึน 
ลดความเส่ียงทางรังสีท่ีจะมีต่อผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังด าเนิน
โครงการต่อไป

รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี

4. โครงการเข้ารับการอบรมการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2 
จาก สทน.

จ านวนบุคลากรท่ีผ่าน
การอบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสีระดับ 2

0.0500 0.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี 
ระดับ 2 โดย สทน. ปีละ 2 คน
ผลผลิต : บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการป้องกัน
อันตรายจากรังสีเพ่ิมข้ึน
ผลลัพธ์ : บุคลากรปฏิบัติงานทางรังสีด้วยความม่ันใจ 
ปลอดภัย
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังด าเนิน
โครงการต่อไป

รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีทางรังสี

ผู้เข้าอบรม/พัฒนา
ศักยภาพมีความรู้/เข้าใจ
มากข้ึน ร้อยละ 95

7.0000 7.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
๑. ศึกษารายละเอียดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านนิวเคลียร์จากหน่วยงานในต่างประเทศท่ีมีพันธกิจ
ใกล้เคียงกัน
๒. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้มีหัวข้อและเน้ือหาสอดคล้องกับ
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
มาตรฐานสากลรวมไปถึงหลักสูตรตามความต้องการ
ของหน่วยงานภายในประเทศ (in-hourse training)
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดฝึกอบรม
๔. ถ่ายทอความรู้และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้แก่บุคลากร
ท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้รับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรทางนิวเคลียร์กับหน่วยงานต่างประเทศ
ท่ีมีความร่วมมือกันด้านการฝึกอบรม                  
ผลผลิต : จ านวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบุคลากรสายวิชาการ
และวิชาชีพ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ทางรังสีและด้านมาตรฐานความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์เป็นอย่างดี

สทน.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลลัพธ์ : ความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการอบรม
ท่ีเหมาะสมและเพ่ิมข้ึน และมีขีดความสามารถในการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ได้อย่างกว้างขวางท้ังภาครัฐและเอกชน

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์
การแพทย์และการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ

0.0210 0.0210 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ด าเนินการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐาน MU AUN-QA 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี 
ผลผลิต : ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลลัพธ์ :  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ท่ีระดับ 3.8 
คะแนน (คะแนนเต็ม 7)

รพ.รามาธิบดี

 7. โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารจัดการและ
ด าเนินโครงการ
เพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

10.6268 2.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการศึกษาวิจัย เป็นต้น ซ่ึงองค์ความรู้ด้านการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีน้ัน 
ถือเป็นส่ิงส าคัญและเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับ
หน่วยงานด้านการก ากับดูแลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะกับประเทศไทยท่ียังขาดแคลนบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ท้ังน้ี เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
จึงมีความส าคัญอย่างย่ิง ต่อการสร้างความปลอดภัย
จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป
ผลผลิต : จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ผลลัพธ์ : มีแนวทางการประเมินสมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

18.2278 9.0510

จ านวนโครงการ 7 6 4

งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ท่ี 3.2    :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า...แห่ง

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

1. โครงการจัดต้ังศูนย์
เคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ือการศึกษา
และวิจัย

ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาค
ท่ีใช้เพ่ือการศึกษา วิจัย
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

110.0000  - งบประมาณ
แผ่นดิน 

และภาคเอกชน

แนวการด าเนินงาน :
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและนอก
ประเทศ 
2. จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาค และเตรียมการติดต้ัง
เคร่ืองเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์
3. ติดต้ังเคร่ืองเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์และทดสอบ
การเดินเคร่ือง
4. เดินเคร่ืองเพ่ือการศึกษาและวิจัย
5. ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต : ก่อให้เกิดนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้
ความสามารถการแข่งขันในระดับสากลสูงข้ึน เช่น 
การปรับปรุงพันธ์ุข้าวด้วยล าอนุภาค ท าให้ได้พันธ์ุข้าว
เป็นท่ีต้องการของตลาดผู้บริโภคซ่ึงมีผลผลิตต่อไร่สูง 
มีความต้านทานต่อโรคและแมลง และการพัฒนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคส์ข้ันสูง จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

มก.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ ผลลัพธ์ : ช่วยยกระดับงานวิจัยให้ไปสู่ world class 
university เป็นศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสูง น าไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้กับภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีศักยภาพและ
คุณภาพท่ีมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้า
ระดับโลก

 2. โครงการ IAEA Technical
Cooperation Project
THA0015, entitled
‘Establishment of an
Accelerator Center for
Research and Education’
ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2019

ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาค
ท่ีใช้เพ่ือการศึกษา วิจัย
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

2.0000 2.0000 IAEA แนวการด าเนินงาน : 
1.จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาคโดยการขอรับบริจาค          
2. จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ         
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมท้ังด้านการวิจัย 
การเดินเคร่ืองเร่งอนุภาคและการซ่อมบ ารุง โดยการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการ
เคร่ืองเร่งอนุภาคช้ันน าท่ัวโลก                   
4. ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ติดต้ังและเดินเคร่ือง  
หากได้รับงบประมาณสนับสนุน

มก.

ผลผลิต : ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ือการศึกษาและวิจัย 
ท่ีเป็นแหล่งสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมนิสิตและบุคลากร                        
ผลลัพธ์ : พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ด้านการศึกษาวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ3. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การให้บริการด้านรังสีรักษา 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดสรร
เคร่ืองเร่งอนุภาค
พลังงานสูงท่ีรองรับ
เทคนิคการรักษาข้ันสูง

85.0000 85.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาคพลังงานสูงท่ีรองรับเทคนิค
การรักษาข้ันสูง เพ่ือให้บริการด้านรังสีรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
2. บ ารุงรักษาและเพ่ิมสมรรถนะเคร่ืองเร่งอนุภาคเดิม
ให้มีศักยภาพสูงข้ึน
3. จัดหาอุปกรณ์ทางรังสีรักษาท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เท่าทันต่อความรุนแรงของโรคท่ีอุบัติข้ึน
4. งบประมาณใช้เพ่ือการจัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
และระบบบ ารุงรักษาเคร่ือง
ผลผลิต : โรงพยาบาลฯ มีเคร่ืองเร่งอนุภาคเพ่ิมข้ึน 
และมีศักยภาพสูงข้ึน
ผลลัพธ์ :  สามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากข้ึน 
ช่วยเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยวิธีการ
ฉายรังสี พร้อมกันน้ันยังช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการรับผู้ป่วยทางประเทศในแถบอาเซียน

รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี

4. โครงการประเมินศักยภาพ
กัมมันตรังสีแฝง : พ้ืนท่ีด าเนินการ
แนวหินภูเขาไฟในเขตจังหวัด 
ล าปาง แพร่ เชียงใหม่ 
(ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีได้
ด าเนินการ งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และ 2561 
โดยเปล่ียนพ้ืนท่ีด าเนินการ

จ านวนพ้ืนท่ีแหล่ง
ธาตุหายากและ
ธาตุกัมมันตรังสี
เบ้ืองต้นและปริมาณ
ทรัพยากรเบ้ืองต้นท่ี
ประเมินได้

23.576  - งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ส ารวจประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งธาตุ
หายากและธาตุกัมมันตรังสี
ผลผลิต : พ้ืนท่ีแหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี
เบ้ืองต้น และปริมาณทรัพยากรเบ้ืองต้นท่ีประเมินได้ 
ผลลัพธ์ : แหล่งส ารองวัตถุดิบส าหรับการพัฒนาการ
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศในอนาคต   
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กทธ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ5. โครงการพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณ์ 
นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค 
ของประเทศไทย

ร้อยละการด าเนินงาน
ได้ตามแผน

14.0000  - แนวทางการด าเนินงาน :
๑. ออกแบบและสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
แบบโทคาแมคของประเทศไทย                             
2. ติดต้ังเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค
ของประเทศไทย  
3. พัฒนาระบบให้ความร้อน (Heating) กับพลาสมา
ก าลัง 50 kW  
4. พัฒนาระบบตรวจวัดสมบัติของพลาสมา 
ผลผลิต : 
1. เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย                                           
2. นักฟิสิกส์และวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน          
ผลลัพธ์ : บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์ฟิวชัน

สทน. 
ม.วลัยลักษณ์ 

(รับผิดชอบร่วม) 
มช. , ม.มหิดล ,
 จุฬาฯ , มจธ. ,
 สจล. , มธ. , 
มมส. , มทษ., 

มนพ.

6. โครงการพัฒนาเคร่ืองก าเนิด 
พลาสมาพลังงานสูงและ
ความหนาแน่นสูงเพ่ือใช้
ในการทดสอบ วัสดุทนความร้อนสูง
ในเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน

 -  - แนวทางปฏิบัติ :
1. ออกแบบและสร้างเคร่ืองก าเนิดพลาสมาแบบ Linear 
Device ท่ีจะสามารถลดความดันได้ถึง 10-5 torr 
มีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงมากกว่า 1 kG
2. ติดต้ัง Helicon antenna ระบบส่งก าลังคล่ืนวิทยุ
สูงกว่า 10 kW และติดต้ังระบบให้ความร้อน (Heating)
กับพลาสมาก าลังสูงกว่า 20 kW ซ่ึงสามารถก าเนิดพลาสมา
ท่ีมีความหนาแน่น มากกว่า 1012 cm-3 ไอออนและ
อิเลคตรอนมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 eV

สทน. 
ม.วลัยลักษณ์ 
(รับผิดชอบ

หลัก) 
มช. , ม.มหิดล 
จุฬาฯ , มจธ. 
สจล. , มธ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 3. ติดต้ังระบบการวัดคุณสมบัติของพลาสมา 
ซ่ึงประกอบด้วย Langmuir probe array, Emission 
spectrometer, Microwave interferometer 
4. ติดต้ังระบบ ให้ความร้อนกับอิเลคตรอน
5. ติดต้ังระบบการให้ความร้อนกับไอออน
6. ติดต้ังระบบการวิเคราะห์วัสดุ 
ผลผลิต : 
๑ ระบบก าเนิดพลาสมาพลังงานสูงมาตรฐานสากลส าหรับ
การวิจัยทางวัสดุส าหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
๒. นักฟิสิกส์และวิศวกรรมท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : บุคลากรและเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์ฟิวชัน

7. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัส 
พลังงานเพ่ือเป็นแหล่งก าเนิดรังสี 
เอ็กซ์และอนุภาคนิวตรอน

 -  - แนวทางปฏิบัติ : 
1. จ าลอง ออกแบบ และสร้างระบบพลาสมาโฟกัส 
ซ่ึงมีระบบวัดรังสีเอ็กซ์และอนุภาคนิวตรอน 
2. ติดต้ังระบบสุญญากาศ ระบบ Pulsed power supply,
Capacitors, Spark gap, ระบบกราวด์  
3. ติดต้ังระบบอิเลคโทรด ไดอิเลคตริก และระบบฉนวน 
4. ทดสอบการท างานของ Pulsed power system
5. การออกแบบและสร้างห้องกันรังสีเอ็กซ์และอนุภาค
นิวตรอน

สทน 
ม.วลัยลักษณ์ 
(รับผิดชอบ

หลัก) 
มช. , ม.มหิดล 
จุฬาฯ , มจธ. 
สจล. , มธ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 6. การหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการดิจชาร์จ เพ่ือก าเนิด
รังสีเอ็กซ์ และการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์
7. การหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการดิจชาร์จ เพ่ือก าเนิด
นิวตรอน และการวัดรังสีนิวตรอน
8. การศึกษาอันตรกริยาระหว่างวัสดุกับรังสีเอ็กซ์ และ
อนุภาคนิวตรอน เพ่ือพัฒนาวัสดุ ท่ีเหมาะสมส าหรับเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 
ผลผลิต :  
1. เคร่ืองพลาสมาโฟกัสท่ีสามารถก าเนิดรังสีเอ็กซ์ 
และอนุภาคนิวตรอน 
2. วิศวกรและนักฟิสิกส์ท่ีมีความช านาญในการก าเนิด
และควบคุมพลาสมาพลังงานสูง
3. วัสดุท่ีมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ :  ความสามารถและศักยภาพในระดับนานาชาติ 
ในการพัฒนาพลาสมาพลังงานสูง ส าหรับการวิจัย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

8. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมา 
พลังงานสูงและรังสีนิวตรอน   
     1. ฝึกอบรมบุคลากร         
     2. จัดซ้ือระบบสอบเทียบ
แกมมาและนิวตรอน 
พร้อมฝึกอบรมบุคลากร         
     3. ค่าบ ารุงรักษาระบบ 
และฝึกอบรมบุคลากร

ร้อยละการด าเนินงาน
ได้ตามแผน

9.7000 9.7000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังและให้บริการ
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการ
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีชนิดต่าง ๆ 
3. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมา
พลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
4. ติดต้ังระบบพร้อมทดสอบการท างานของระบบสอบเทียบ

สทน.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 5. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ISO/IEC 17025 
6. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี
ท่ีสามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีท่ีครอบคลุมท้ังรังสีแกมมาพลังงานสูง 
และรังสีนิวตรอน 
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบ
เทียบเคร่ืองวัดรังสีแก่หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากรังสีท้ัง
ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

9. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ 
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา

ร้อยละการด าเนินงาน
ได้ตามแผน

13.7545 13.7545 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวการด าเนินงาน : 
1. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการ
สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา
2. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา 
3. ติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบการท างานของระบบ
สอบเทียบ
4. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ISO/IEC 17025 
5. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีบีตา
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีบีตา
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน
และสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตาแก่หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์
จากรังสีท้ังภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หมายเหตุ : (จัดซ้ือระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา)

สทน.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ10. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
 สอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบ
ความปลอดภัยเคร่ืองก าเนิด
รังสีเอ็กซ์

ร้อยละการด าเนินงาน
ได้ตามแผน

1.0000 1.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวการด าเนินงาน : 
1 .ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังและให้บริการ
สอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัย 
เคร่ืองก าเนิดรังสีเอ็กซ์
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการ
สอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัย 
เคร่ืองก าเนิดรังสีเอ็กซ์
3. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบ
ความปลอดภัยเคร่ืองก าเนิดรังสีเอ็กซ์
4. ติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบการท างานของระบบ
สอบเทียบ
5. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ISO/IEC 17025
6. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัย
เคร่ืองก าเนิดรังสีเอ็กซ์

สทน.

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน
เคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ืองก าเนิดรังสีเอ็กซ์
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบ
ความปลอดภัยเคร่ืองก าเนิดรังสีเอ็กซ์แก่หน่วยงานท่ีใช้
ประโยชน์จากรังสีท้ังภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
หมายเหตุ : (จัดซ้ือระบบสอบเทียบเคร่ืองตรวจสอบ
ความปลอดภัยเคร่ืองเอ็กซเรย์)
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ11. โครงการจัดสรรครุภัณฑ์
ทางด้านรังสีรักษา

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท ารายละเอียด
ค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางด้าน
รังสีรักษา

72.0000 75.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวการด าเนินงาน : 
จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ หมวดงบลงทุน 
ในการจัดซ้ือเคร่ืองฉายแสงเร่งอนุภาคชนิดท่ีผลิตเฉพาะ
โฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตล ารังสี
อิเลคตรอนร่วมด้วย 

รพ.มะเร็ง
อุดรธานี

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ
การวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการมี
ความพร้อมส าหรับ
การขอขยายขอบข่าย
การรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

2.0000 2.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อต้ังข้ึนคร้ังแรก
โดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี
ทุติยภูมิ เพ่ือรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
และความปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนท่ัวไป โครงการน้ีมีความจ าเป็น เน่ืองจาก
เป็นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการของ ปส. 
จากหน่วยงานภายนอก แสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง
ของผลการวัดและความน่าเช่ือถือ ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทย
ยังขาดหน่วยงานท่ีให้บริการทดสอบความช านาญ
ด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีท าให้ต้องใช้
บริการจากหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง 
หากมีหน่วยงานท่ีสามารถให้บริการในประเทศได้
จะเป็นการลดการสูญเสียเงินตรากับต่างประเทศ 
และเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับงานบริการภาครัฐ 
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมส าหรับการขอขยาย
ขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17025

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ ผลลัพธ์ : ปส. ได้เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ
ด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี และได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี
เพ่ือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชนไทย รองรับสถานการณ์
ภัยคุกคามทางรังสี ท้ังภายใน
ประเทศและข้ามพรมแดน

ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมทดสอบ
ความช านาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน
ผู้ให้บริการทางรังสี

1.9000 1.9000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
การศึกษาพฤติกรรมการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ในส่ิงมีชีวิตและผลกระทบทางรังสีต่อส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ
แบบต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชนไทย เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
แบบจ าลองฯ และเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ของส่ิงแวดล้อมและประชาชนไทยให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมกับประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลให้การก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการเตรียมความพร้อม 
การรับมือ และการป้องกันอันตรายจากรังสีจากเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
ผลผลิต :
1. มีเทคนิคในการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน ในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน
2. ข้อมูลการสะสมสารรังสีและผลกระทบทางรังสี
ต่อส่ิงมีชีวิตของประเทศไทย
ผลลัพธ์ : มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
รับมือการปนเป้ือนทางรังสีในส่ิงแวดล้อม

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ14. โครงการสร้างเคร่ืองก าเนิด
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 
3 GeV และห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมท่ี 1 การออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) ของ
เคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV 
กิจกรรมท่ี 2 ออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) ของระบบ
ล าเลียงแสง 7 ระบบแรก
พร้อมสถานีทดลองส าหรับ
เคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) 
ของเคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) 
ของระบบล าเลียงแสง 
7 ระบบแรก
พร้อมสถานีทดลองฯ

42.2000 0.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
กิจกรรมท่ี 1
1.1 จัดท ารายงาน DDR ของเคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
1.2 แก้ไข/ตรวจสอบรายงาน DDR ของเคร่ืองก าเนิด
แสงซินโครตรอนฯ
กิจกรรมท่ี 2
2.1 แก้ไขระบบทัศนศาสตร์ของระบบล าเลียงแสง
ตามค าแนะน าของ reviewers 
2.2 เขียนแบบวิศวกรรมระบบล าเลียงแสงส่วนหน้า
2.3 ก าหนดคุณลักษณะของช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีส าคัญ เช่น 
mirrors, DCM, materials, manipulators เป็นต้น
2.3 ก าหนดคุณลักษณะของช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีส าคัญ เช่น 
mirrors, DCM, materials, manipulators เป็นต้น
2.4 ก าหนดส่วนประกอบของระบบล าเลียงแสง 
(beamline compoenents) และต าแหน่งติดต้ัง 
2.5 เขียนแบบเชิงวิศวกรรมของส่วนประกอบของ
ระบบล าเลียงแสง

สซ.

ผลผลิต :
1. รายงานการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR) 
ของเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
2. รายงานการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR) 
ของระบบล าเลียงแสง 7 ระบบแรกพร้อมสถานีทดลอง 
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ ผลลัพธ์ :
1. รายละเอียดการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR)
ของเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
พร้อมส าหรับการด าเนินงานก่อสร้าง
2. รายละเอียดการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR)
ของระบบล าเลียงแสง 7 ระบบแรกพร้อมสถานีทดลอง 
พร้อมส าหรับการด าเนินงานก่อสร้าง
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอโครงการ ยังไม่มี
การใช้จ่าย

377.1305 190.3545

จ านวนโครงการ 14 12 8

งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.1    : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

1. การปรับปรุงพันธ์ุข้าว
นาชลประทานให้ผลผลิตสูง
ต้านทานเพล้ียกระโดดสีน้้าตาล
และทนต่อสภาพอากาศร้อน  
กิจกรรม การสร้างประชากร
โดยการชักน้าให้เกิดการกลายพันธ์ุ

ได้พันธ์ุข้าวนาชลประทาน
ท่ีให้ผลผลิตสูงและ
ต้านทานเพล้ียกระโดด
สีน้้าตาล

0.0040 0.0020 วช. แนวทางการด าเนินงาน : 
กิจกรรม การสร้างประชากรโดยการชักน้าให้
เกิดการกลายพันธ์ุโดยใช้ e-beam   
ผลการด าเนินงาน : พันธ์ุปทุมธานี ๑ จ้านวน ๒๕๐ กรัม
ผ่านล้าอิเลคตรอน (e-beam) ขนาน ๓๐๐ และ 
๔๐๐ เกรย์ ปลูกต้นพันธ์ุกลายช่ัวแรก เก็บเมล็ด ปลูกเป็น
ต้นพันธ์ุกลายช่ัวท่ีสอง (M2) แบบรวงต่อแถว เก็บเมล็ด

ท่ีได้เพ่ือปลูกคัดเลือกลักษณะอายุเก็บเก่ียวส้ัน และทดสอบ
ความต้านทานต่อโรคไหม้และเพล้ียกระโดดสีน้้าตาล
ผลผลิต : สายพันธ์ุกลายพันธ์ุปทุมธานี ๑ ท่ีมีอายุ
การเก็บเก่ียวส้ัน มีความต้านทานต่อโรคไหม้และ
เพล้ียกระโดดสีน้้าตาล
ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีข้าวพันธ์ุปทุมธานี ๑ 
ท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวส้ันลงเหมาะกับพ้ืนท่ีฝนหมดเร็ว       

กข.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

2. การปรับปรุงพันธ์ุข้าวส้าหรับ
พ้ืนท่ีน้้าท่วม/การปรับปรุงพันธ์ุ
ข้าวให้ทนน้้าท่วมฉับพลันโดยใช้
วิธีการกลายพันธ์ุ

ได้พันธ์ุข้าวท่ีทนน้้าท่วม
เฉียบพลัน

0.0040 0.0200 วช. แนวทางด าเนินงาน :                                    
กิจกรรม ข้าวพันธ์ุ กข๓๑ จ้านวน ๒๕๐ กรัม
ผ่านล้าอิเลคตรอน ขนาน ๓๐๐ เกรย์ ปลูกต้นพันธ์ุกลาย
ช่ัวแรกเก็บเมล็ด ปลูกเป็นต้นพันธ์ุกลายช่ัวท่ีสอง (M2) 
แบบรวงต่อแถว เก็บเมล็ดท่ีได้เพ่ือปลูกคัดเลือก
ลักษณะทนน้้าท่วมฉับพลัน และทดสอบความต้านทานต่อ
โรคไหม้และเพล้ียกระโดดสีน้้าตาล    
ผลผลิต : สายพันธ์ุกลาย กข๓๑ ทนน้้าท่วมฉับพลัน 
ต้านทานต่อโรคไหม้และมีคุณภาพเมล็ดดี 
ผลลัพธ์ : พันธ์ุกลาย กข๓๑ ทนน้้าท่วมฉับพลัน 
พันธ์ุใหม่ ให้เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีน้้าท่วม สอดคล้องกับ
สภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลง

กข.

3. โครงการวิจัยเร่ือง การจัดการ
ดินและน้้าในนาข้าวแบบเปียก
สลับแห้งต่อการลดก๊าซเรือน
กระจกในพ้ืนท่ีนาข้าวภาคกลาง 
(จ้านวน 5 โครงการย่อย)

1) เกษตรกรสามารถน้า
ความรู้ไปใช้เพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต
ข้าว
2) ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว

3.0600  - วช. แนวทางการด าเนินงาน : 
การศึกษาการจัดการดินและน้้าในนาข้าวแบบเปียก
สลับแห้งต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การจัดการดิน
และน้้าท่ีต่างกัน และลักษณะดินในพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวท่ีมี
เน้ือดินต่างกันท้ัง ดินร่วน ดินเหนียว และ ดินทรายใน 
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี 
สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ในระบบการ
ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย (GAP) ตลอดจน
เกษตรเคมี โดยท้าการศึกษาในเร่ือง รีดอกซ์โพเทนเชียล 
การกักเก็บคาร์บอนในดิน การวิเคราะห์คาร์บอน C13  
N15  ปริมาณธาตุอาหารในดิน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

และการหายใจของดินต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน 
เพ่ือหาวิธีการปลูกข้าวท่ีเหมาะสมในการลด
ก๊าซเรือนกระจกและให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ในการท้าเกษตรกรรมควบคู่กับการดูแลส่ิงแวดล้อม
ผลผลิต : ได้ฐานข้อมูลการจัดการดินและน้้าในนาข้าว 
รีดอกซ์โพเทนเชียลคาร์บอนในดิน ปริมาณธาตุอาหาร
ในดินและการหายใจของดิน ต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน 
รวมถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว ภายใต้การจัดการ
ท่ีแตกต่างกัน และได้ผลการท้านายผลผลิตในปี 
พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2603 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจในการท้าการเกษตรของเกษตรกร
ผลลัพธ์ : ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการผลกระทบต่อผลผลิต
พืชท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
รวมไปถึงแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการท้าเกษตรกรรม และองค์ความรู้การจัดการดินและ
น้้า
ส้าหรับพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต 
และให้ผลผลิตสูง อีกท้ังเกษตรกรสามารถน้าไปปรับใช้
ในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

4. โครงการการปรับปรุงพันธ์ุ
อ้อยส้าหรับเขตดินทราย 
ทรายร่วน และร่วนทราย 
สภาพน้้าฝน
กิจกรรมท่ี 1 
การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยส้าหรับ
เขตดินทราย ทรายร่วนและ
ร่วนทราย สภาพน้้าฝน  
การทดลองท่ี 1.38   
การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยให้ออกดอก
ช้าโดยการฉายรังสีแกมมา 
เร่ิมต้น ปี พ.ศ. 2562  
ส้ินสุด ปี พ.ศ. 2564

1. ได้โคลนกลายพันธ์ุ
ดีเด่นท่ีไม่ออกดอกหรือ
ออกดอกช้ากว่าพันธ์ุปกติ
โดยให้ผลผลิตสูงและ
ลักษณะทางการเกษตร
ท่ีดี
2. ได้โคลนกลายพันธ์ุ
ท่ีมีลักษณะดีเด่น 
ส้าหรับใช้เป็น
เช้ือพันธุกรรมในอนาคต

0.2100 0.1700 วช. แนวทางการด าเนินงาน : 
น้าอ้อยโคลนดีเด่นท่ีให้ผลผลิตสูงแต่พบการออกดอก 
จ้านวน 2 โคลนพันธ์ุ ได้แก่ KK07-037 อู่ทอง 5 และ
พันธ์ุท่ีออกดอกบางปี หรือไม่ออกดอกเป็นพันธ์ุตรวจสอบ 
ได้แก่ พันธ์ุขอนแก่น 3 น้าช้ินส่วนเน้ือเย่ือเจริญส่วน
ปลายยอดมาเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือในสภาพปลอดสาร 
จากน้ันน้าไปฉายรังสีแบบเฉียบพลัน ท่ีศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือหาค่า LD50 
จากน้ันน้าแต่ละโคลนพันธ์ุ น้าไปฉายรังสีแบบเฉียบพลันท่ี
อัตราการรอดชีวิตท่ีระดับ LD50 แล้วน้าไปปลูกในสภาพ
ควบคุมท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นเปรียบเทียบระหว่าง
โคลนพันธ์ุท่ีฉายรังสีกับโคลนพันธ์ุปกติ คัดเลือกโดยดู
ลักษณะดอกไม่บาน หรือวันออกดอกบานช้ากว่าพันธ์ุ
ปกติและบันทึกลักษณะทางการเกษตรเพ่ือคัดเลือก
โคลนพันธ์ุท่ีต้องการในการน้าไปเปรียบเทียบผลผลิตต่อไป
ผลผลิต : ค่า LD50 ของอ้อยแต่ละพันธ์ุ/โคลนพันธ์ุ 
และข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยท่ีผ่านการฉายรังสี
ผลลัพธ์ : ได้โคลนกลายพันธ์ุดีเด่นท่ีไม่ออกดอกหรือ
ออกดอกช้ากว่าพันธ์ุปกติ โดยให้ผลผลิตสูงและลักษณะ
ทางการเกษตรท่ีดี

กวก.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

5. โครงการวิจัยและพัฒนา
แมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera 
dorsalis Hendel แถบหลังสี
ขาวท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรม
ในระยะดักแด้

ได้แมลงวันผลไม้
ท่ีควบรวมพันธุกรรม
ดักแด้สีขาวและตัวเต็ม
วัยแถบหลังสีขาว
สายพันธ์ุบริสุทธ์ิ 

2.0000  - งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
๑. ผสมพันธ์ุแบบ single-pair mating ระหว่างสายพันธ์ุ
ดักแด้สีขาวและสายพันธ์ุตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว
๒. ให้ลูกผสมช่ัวรุ่นท่ี ๑ (F1) ผสมพันธ์ุกันเอง
แบบ mass mating
๓. คัดเลือกลักษณะดักแด้สีขาวและตัวเต็มวัยแถบหลัง
สีขาวในลูกผสมช่ัวรุ่นท่ี ๒ เม่ือเจริญเป็นตัวเต็มวัยแล้ว
ให้ผสมพันธ์ุกันในลักษณะ mass mating
๔. คัดเลือกและผสมพันธ์ุเพ่ือท้าสายพันธ์ุให้บริสุทธ์ิต่อไป
อีกอย่างน้อยสองถึงสามช่ัวรุ่น
๕. ทดสอบความเป็นลักษณะเด่นด้อยและอันตรกิริยา
ระหว่างยีนโดยท้าการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุดักแด้ขาว-
ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวกับสายพันธ์ุปกติ (test cross) 
วิเคราะห์สัดส่วนระหว่างจ้านวนดักแด้ขาว-ตัวเต็มวัย
แถบหลังสีขาวและจ้านวนดักแด้ปกติ แล้วผสมพันธ์ุ
แบบ bulk mating ในรุ่นถัดไป วิเคราะห์สัดส่วนระหว่าง
จ้านวนดักแด้ขาว ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว จ้านวนดักแด้
ปกติ และตัวเต็มวัยปกติ
๖. ทดสอบความสามารถในการผสมพันธ์ุ การวางไข่ 
การฟักไข่ การเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัยของ
สายพันธ์ุดักแด้สีขาวและตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว
 

กสก.

ผลผลิต : แมลงวันผลไม้ท่ีควบรวมพันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวสายพันธ์ุบริสุทธ์ิ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลลัพธ์ : แมลงวันผลไม้ท่ีควบรวมพันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวสายพันธ์ุบริสุทธ์ิ มีคุณภาพ
ด้านความสามารถในการผสมพันธ์ุ การวางไข่ การฟักไข่ 
การเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัย ท่ียอมรับได้

6. การจัดการศัตรูไม้ผล/ ผลิต
แมลงวันผลไม้เป็นหมันและปล่อย
ควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ี 
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(โครงการปกติของหน่วยงาน
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการด้าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ)

ผลิตแมลงวันผลไม้
เป็นหมัน จ้านวน 
๑๒๐ ล้านตัว

1.5600 1.5600 ๑) งบประมาณ
แผ่นดิน
๒) งบประมาณ
โครงการความ
ร่วมมือกับ
สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การ
มหาชน)

แนวทางการด าเนินงาน :
๑) ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันสนับสนุนพ้ืนท่ีด้าเนิน
โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ตามมาตรฐานสากล จ้านวน ๑๖,๒๐๐ ไร่ 
ณ ต้าบลตรอกนอง อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
(พ้ืนท่ีเดิม ด้าเนินการต่อเน่ือง)
๒) บูรณาการเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีการอ่ืน 
แบบครอบคลุมพ้ืนท่ี
๓) ส้ารวจติดตามประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้
ตามมาตรฐานสากล
ผลผลิต :
๑) สนับสนุนแมลงวันผลไม้เป็นหมันในพ้ืนท่ีด้าเนิน
โครงการจ้านวน ๑๒๐ ล้านตัว 
๒) พ้ืนท่ีด้าเนินงานโครงการมากกว่า ๑๖,๒๐๐ ไร่
ผลลัพธ์ :
๑) ลดความเสียหายของผลผลิตจากการท้าลายของ
แมลงวันผลไม้
๒) ลดต้นทุนด้านสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงวันผลไม้
๓) เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงข้ึน

กสก.

๔) พ้ืนท่ีมีความพร้อมประกาศเป็นเขตควบคุมท่ีมี
ประชากรแมลงวันผลไม้ระดับต้่า ตามมาตรการ
สุขอนามัยพืช
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

7. โครงการ IAEA Coordinated
Research Project E35010, 
entitled ‘Applications of 
Biological Dosimetry 
Methods in Radiation 
Oncology, Nuclear Medicine, 
and Diagnostic and 
Interventional Radiology  
(MEDBIODOSE)’

นวัตกรรมทางด้าน
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

0.9000 0.8000 IAEA และ
งบประมาณ

แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. ด้าเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ CRP 
E35010 เป็นเวลา 4 ปี
2. ประเมินศักยภาพของมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
ท่ีพัฒนาข้ึนในการน้าไปใช้งานจริง                   
ผลผลิต : ได้เคร่ืองมือต้นแบบท่ีสามารถน้ามาประยุกต์ใช้
ในประเมินปริมาณรังสีจากเลือดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
หรือผู้ป่วยท่ีรับการรักษาด้วยรังสี     
ผลลัพท์ : ความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัย
ด้านความปลอดภัยของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

มก.

8. โครงการการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์จาก
ฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพร
เพ่ือลดพิษทางรังสีในผู้ท่ีได้รับ
รังสีรักษา

ได้นวัตกรรมในการ
สกัดสารท่ีเหมาะสม

1.0000 0.5700 วช. แนวการด าเนินงาน : 
1. คัดเลือกสารออกฤทธ์ิ ฟลาโวนอยด์ ในพืชสมุนไพร 
ผัก และผลไม้
2. พัฒนากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธ์ิ (Flavonoid) 
ท่ีมีฤทธ์ิช่วยลดพิษทางรังสีส้าหรับผู้ท่ีได้รับรังสีรักษา
3. ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัด in vitro และทดสอบฤทธ์ิ
ของสารสกัดในเซลล์เพาะเล้ียง 
 Anti-oxidant activity       
- Cytotoxicity test        
– Micronucleus Assay
4. การทดสอบฤทธ์ิการปกป้องรังสีของสารสกัดในเซลล์
ลิมโฟไซด์ของมนุษย์

มก.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

5. การทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดในสัตว์ทดลอง
 – Acute oral toxicity test
6. พัฒนาระบบการน้าส่งสารสกัดสมุนไพรท่ีคัดเลือกด้วย
เทคนิคไมโคร/นาโนเอนแคปซูเลชัน
7. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์
8. ทดสอบความปลอดภัยในข้ันตอนพรีคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์โดยใช้สัตว์ทดลอง
ผลผลิต : ได้ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์เพ่ือลดพิษทาง
รังสีส้าหรับผู้ท่ีได้รับรังสีรักษาบรรจุในนาโนแคปซูล
จ้านวน 1 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ : 
1. ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยลดพิษทางรังสีในการรักษา 
ท้าให้ลดการเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีรักษา 
2. ได้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจ้านวน 1 เร่ือง  
3. ได้สิทธิบัตรจ้านวน 1 เร่ือง 

9. การส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

ข้อมูลอายุตัวอย่างดิน 
เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ
อายุช้ันดินท่ีแนวรอยเล่ือน
พาดผ่านเพ่ือศึกษาคาบ
อุบัติซ้้าของรอยเล่ือนมี
พลัง
ในพ้ืนท่ี

0.5000 0.5000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวการด าเนินงาน : 
ด้าเนินการจ้างเพ่ือท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยวัดหา
อายุของช้ันตะกอนดินเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท้า
การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีและน้าตัวอย่าง
ในร่องส้ารวจมาวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพ่ือหาอายุช้ันดิน
ท่ีแนวรอยเล่ือนพาดผ่าน เพ่ือการศึกษาคาบอุบัติซ้้า
ของกลุ่มรอยเล่ือนในพ้ืนท่ี
ผลผลิต : ข้อมูลอายุตัวอย่างดินเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ
อายุช้ันดินท่ีแนวรอยเล่ือนพาดผ่าน

ทธ.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลลัพธ์ : ข้อมูลในการจัดท้าการประเมินภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว เพ่ือใช้ในการขุดร่องส้ารวจและน้าตัวอย่าง
ในร่องส้ารวจมาวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพ่ือหาอายุช้ันดิน
ท่ีแนวรอยเล่ือนพาดผ่าน เพ่ือการศึกษาคาบอุบัติซ้้าของ
กลุ่มรอยเล่ือนในพ้ืนท่ี

10. โครงการการพัฒนา
โปรแกรมวางแผนการรักษาด้วย
อนุภาคโปรตอนเพ่ือการศึกษาวิจัย

ร้อยละการด้าเนินงานได้
ตามแผน

0.2740 0.2740 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. ศึกษารายละเอียดวิธีการรักษาและระบบการรักษา
ด้วยอนุภาคโปรตอนในต่างประเทศเทียบกับการรักษา
ด้วยรังสีเอ็กส์พลังงานสูงในประเทศ
2.พัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษาร่วมกับบุคลากร
การแพทย์ท้ังในและต่างประเทศ
3. บูรณาการผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
computer science, software engineering, 
biomedical engineering เป็นต้น
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมวางแผนการรักษาท่ีพัฒนาใน
การศึกษาทดลองเทคโนโลยีการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ในระดับ per-clinical
ผลผลิต : โปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
เพ่ือการศึกษาวิจัยระดับ pre-clinical
ผลลัพธ์ : บุคลากรในประเทศในสาขาท่ีเก่ียวข้องมี
องค์ความรู้ และเคร่ืองมือศึกษาวิจัย ด้านการรักษาด้วย
อนุภาคโปรตอน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการฉายรังสีรักษาท่ีจะ
มีบทบาทในการรักษามะเร็งมากข้ึนในศตวรรษท่ี 21

สทน./
โรงพยาบาลท่ี
ร่วมด้าเนินการ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

11. โครงการควบคุมแมลงวัน
ผลไม้โดยการใช้แมลงท่ีเป็นหมัน
ด้วยรังสี

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

2.0000 4.0000 เงินนอก
งบประมาณ 
(ทุน สทน.)

แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนาพันธุกรรมสายพันธ์ุแมลงท่ีแยกเพศได้
ในระยะดักแด้
2. ศึกษานิเวศน์วิทยาของแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
และอบรมผู้ร่วมโครงการ
3. เพาะเล้ียงและท้าหมันแมลงวันผลไม้ให้ได้จ้านวนมาก
4. ขนส่งและปล่อยแมลงท่ีเป็นหมันในพ้ืนท่ีควบคุม
5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ผลผลิต : จ้านวนแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีลดลงต้่ากว่า
ระดับท่ีก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ : ความเสียหายของผลไม้ลดลง การใช้สารเคมี
ก้าจัดแมลงลดลงผลผลิตปลอดภัยผลักดันการส่งออก
ผลไม้ไทย และสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีดีข้ึน

สทน. / 
กลุ่มจังหวัดต่างๆ

12. โครงการการจัดต้ังเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเคร่ืองใหม่

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

0.0000 11.0000 เงินนอก
งบประมาณ 
(ทุน สทน.)

แนวทางการด าเนินงาน :
1. การท้า workshop ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจาก IAEA 
และเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพ่ือเป็นไปตาม guideline 
ของ IAEA และตามท่ี พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559ก้าหนดไว้
2. ทบทวนผลการศึกษาเก่ียวกับท่ีต้ังของเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยใหม่ (Siting)  
3. การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม (EHIA) 
โดยหน่วยงานภายนอก
ผลผลิต : เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

สทน./ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

ผลลัพธ์ : เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ท้ังทางด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม 
และการศึกษาวิจัยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ

13. การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการออกแบบวัสดุข้ันสูง
ส้าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
นิวเคลียร์ฟิวชัน

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

0.9400 0.9400 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. Infrastructure โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์
สมรถถนะสูง
2. Material modelling&Design การจ้าลองและ
ออกแบบวัสดุ
3. Material fabrication ข้ึนรูปวัสดุทนความร้อนสูง
4. Material testing การทดสอบวัสดุด้วยโทคาแมค
ผลผลิต : 
1. องค์ความรู้เก่ียวกับวัสดุทนความร้อนและการสึกหรอสูง
เป็นพิเศษและวัสดุท่ีทนทานต่อการชนของนิวตรอน
สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต 
เช่น วัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานอวกาศ 
วัสดุภายในเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโทคาแมค ซ่ึงเป็น
การรองรับวาระแห่งชาติด้าน Future Technologies 
และ 10 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
2. พัฒนาบุคลการในสาขาเทคโนโลยีท่ีส้าคัญและ
ขาดแคลนท้ังในปัจจุบันและอนาคตเป็นส่วนหน่ึงใน
การด้าเนินการตามวาระแห่งชาติ STEM Workforce 
and Education for Competitiveness

สทน. 
มจธ. /มนพ. /
ม.มหิดล /มมส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

3. เกิดเครือข่ายเช่ียวชาญด้านการพัฒนาวัสดุข้ันสูง
ส้าหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และยกระดับความสามารถด้านการแข่งขัน
ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยด้านพลาสมาและ
นิวเคลียร์ฟิวชันของภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปีตามแผน
ท่ีวางไว้

14. การพัฒนาโลหะผสมนาโน
ทังสเตนท่ีมีความเสถียร
ท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือใช้ใน
เคร่ืองปฏิกรณ์ฟิวชัน

2.0000 2.0000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. สังเคราะห์โดยใช้โลหะผสมนาโนทังสเตน
2. พัฒนาประสิทธิภาพของโลหะผสมนาโนทังสเตน
ผลผลิต : โลหะผสมนาโนทังสเตนท่ีสามารถทนความร้อน
ได้สูง
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีองค์ความรู้และสามารถพัฒนา
โลหะทนความร้อนสูงได้ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านต่างๆ

สทน. 
มจธ./ มนพ.

15. โครงการการใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็น
สินค้าท่ีมีนวัตกรรมด้านรังสี

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

6.7000 6.7000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. น้าเสนอการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ต่อกลุ่มบริษัท/หน่วยงานท่ีมีความสนใจ
2. การพัฒนากระบวนการขายสิทธิบัตรและ
เพ่ิมความเช่ือม่ันของการประยุกต์ใช้รังสีกับผลิตภัณฑ์
3. ขยายการใช้ประโยชน์ไปสู่ชุมชน สังคม
ผลผลิต : บริษัท/หน่วยงานมีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
โดยใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลผลัพธ์ : การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ถึง end user และสามารถค้านวณมูลค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจได้

สทน./
ภาคเอกชน, 
ภาครัฐท่ีมี
ความสนใจ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

16. โครงการ Cyclotron 
(30 MeV)

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

166.7544 244.9644 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดินและ

เงินนอก
งบประมาณ 
(ทุน สทน.)

แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดซ้ือจัดจ้างและท้าสัญญาปี พ.ศ. 2560
2. งานก่อสร้าง Cylotron ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
3. การวางแผนก้าลังคนและฝึกอบรมของ Cylotron
ผลผลิต : ได้เคร่ือง Cyclotron 30 Mev ท่ีพร้อมส้าหรับ
ระบบการผลิตสารเภสัชรังสี และรวมถึงงานวิจัยต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง
ผลผลัพธ์ : 
1. ได้สารเภสัชรังสีชนิดใหม่ เพ่ือลดการน้าเข้า
2. ผลงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา beam line 
การวิเคราะห์โดยเทคนิค PIXIE เป็นต้น

สทน.

17. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือน้าไปสู่การใช้ประโยชน์
ในสาขาต่างๆ (SHINE)

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

27.5064 27.5064 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
และร่วมมือกันพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพ่ือพัฒนาเป็นอุปกรณ์ วิธีการด้าเนินงาน และแก้ไข
ปัญหาท่ีต้องการได้
2. การพัฒนางานตาม Technology Roadmap 
ของหน่วยงาน
ผลผลิต : จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลผลัพธ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถสนับสนุน
ความต้องการของประเทศหรือทดแทนการน้าเข้า
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สทน.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

18. โครงการปรับปรุง
เคร่ืองจักรกลเพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยีข้ันสูง

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

20.2950 20.2950 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
1. ปรับปรุงเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
2. จัดหาเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ิมข้ึน
ผลผลิต : มีเคร่ืองมือท่ีรองรับในการซ่อมบ้ารุงและพัฒนา
สร้างเคร่ืองมือข้ันสูงท่ีใช้ในงานวิจัยและบริการ เช่น 
เคร่ืองเร่งอนุภาค
ผลลัพธ์ : สามารถพัฒนาและสร้าเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวิจัยข้ันสูงได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ

สทน.

19. โครงการประเมินผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อม

รายงานแสดงผลการ
ค้านวณและค่าเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสมส้าหรับ
การวิเคราะห์ประเมิน
การแพร่กระจาย
กัมมันตรังสีจาก
เคร่ืองปฏิกรณ์วิจัย
แต่ละพ้ืนท่ี

0.7070 0.7070 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ส้านักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะหน่วยงานก้ากับดูแล
ของประเทศไทย จ้าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการสรรหาองค์ความรู้ท่ีจ้าเป็นในการประเมิน
ความปลอดภัย รวมท้ังท้าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ผลกระทบของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการก้ากับดูแลสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของประชาชนและส่ิงแวดล้อม 
ผลผลิต : รายงานแสดงผลการค้านวณและค่าเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสมส้าหรับการวิเคราะห์ประเมินการแพร่กระจาย
กัมมันตรังสีจากเคร่ืองปฏิกรณ์วิจัยแต่ละพ้ืนท่ี
ผลลัพธ์ : ข้อมูลการได้รับรังสีของประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน 
และปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อม ก่อนการก่อสร้าง
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

20. โครงการพัฒนาการ
วัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับ
รังสีรักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์

มีวิธีการวัดปริมาณรังสี
ดูดกลืนท่ีมีความถูกต้อง
และน่าเช่ือถือ

0.1000 0.1000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ปัจจุบันประเทศไทยมีการน้ารังสีมาใช้ประโยชน์กันมาก
ข้ึนท้ังด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และทางการแพทย์ 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่ารังสีน้ันก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย 
แต่หากขาดการประกันคุณภาพการวัดปริมาณรังสี
ท่ีเหมาะสมแล้วอาจส่งผลความเสียหายได้ด้วยเหตุน้ี
วิธีการวัดปริมาณรังสีจึงมีความจ้าเป็นอย่างย่ิงเพราะจะเป็น
ส่ิงยืนยันความถูกต้องของปริมาณรังสี
ในการฉายรังสีคร้ังน้ันๆ โครงการน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาการวัดปริมาณรังสีในระดับรังสีรักษา 
(Radiotherapydose levels) โดยน้าอุปกรณ์วัดปริมาณ
รังสีชนิดอีพีอาร์โดสมิเตอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี
แบบเคล่ือนย้าย (Transfer dosimeter) สามารถ
วัดปริมาณรังสีได้ต้ังแต่ 1 เกรย์ - 200 กิโลเกรย์
มาประยุกต์ใช้ในการวัดปริมาณรังสีท่ีใช้งานทางการแพทย์
ในระดับรังสีรักษา เพ่ือให้สามารถรองรับการเปรียบเทียบ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในงานรังสีรักษา โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพการฉายรังสีเพ่ือการรักษาใน
โรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศ 

ปส.

ผลผลิต : จัดท้ารายงานสรุปและเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ
ผลลัพธ์ : ได้วิธีการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับรังสีรักษา
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

21. โครงการประเมิน
ความปลอดภัยของเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ในประเทศไทย

มีแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินความปลอดภัย
ของเคร่ืองปฏิกรณ์

0.4000 0.4000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็ง
ในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
ก้ากับดูแลความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ในประเทศไทย ซ่ึงจัดเป็นการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์
ในการช่วยตัดสินใจให้ใบอนุญาตสถานท่ีต้ัง และ
ใบอนุญาตเดินเคร่ืองรวมท้ังเป็นการป้องกันผลกระทบจาก
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน
และส่ิงแวดล้อม
ผลผลิต :
1. การประเมินความปลอดภัยด้านเทอร์มัลไฮดรอลิกและ
นิวทรอนิกส์โดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ CAMP
2. สรุปผลการด้าเนินงาน จัดท้ารายงาน และจัดท้า
ผลงานทางวิชาการ
ผลลัพธ์ :
1. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยของ
เคร่ืองปฏิกรณ์
2. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเส่ือมของ
เคร่ืองปฏิกรณ์

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

22. การศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน
จากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสี
ระดับต้่าในงานรังสีวินิจฉัย

รายงานรูปแบบ
ผลกระทบของรังสี
ต่อระบบภูมิคุ้มกัน

0.8500 0.8500 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
การใช้งานทางด้านรังสีในทางการแพทย์เป็นการเพ่ิม
โอกาสในการได้รับปริมาณรังสีมากข้ึนท้ังแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ป่วย และประชาชนท่ัวไป ในกรณีปกติหรือในกรณีท่ีเกิด
อุบัติเหตุ เน่ืองจากการใช้รังสีในงานรังสีวินิจฉัยมีมากข้ึน
ในปัจจุบันและให้ปริมาณรังสีดูดกลืนต้่ากว่าการใช้รังสี
ในการรักษามากจึงยากต่อการวิเคราะห์ความผิดปกติ
ท่ีเกิดข้ึนได้ ผลกระทบของรังสีในเชิงชีวภาพของปริมาณ
รังสีระดับต้่าท่ีใช้ในงานรังสีวินิจฉัยยังไม่มีการศึกษา
ท่ีชัดเจนนัก โครงการน้ีมุ่งเน้นการประเมินผลกระทบ
ของปริมาณรังสีระดับต้่าในเชิงชีวภาพ โดยการศึกษา
กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อรังสี
และการเสียหายของดีเอ็นเอในกลุ่มคนไทย 
เพ่ือสร้างมาตรวัดปริมาณรังสีระดับต้่าส้าหรับผลกระทบ
ของรังสีต่อระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนไทยและ
เพ่ิมความเข้าใจในผลกระทบของรังสีแก่ประชาชน
ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการได้รับการวินิจฉัยด้วยรังสี

ปส.

ผลผลิต : ร้อยละความส้าเร็จการเก็บตัวอย่างเลือด
จากคนปกติในกลุ่มคนไทยในช่วงอายุคนท้างานและ
การฉายรังสี
ผลลัพธ์ : รายงานรูปแบบผลกระทบของรังสีต่อระบบ
ภูมิคุ้มกัน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

23. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิก
แบบพกพาได้ เพ่ือใช้ประเมิน
ปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

รายงานสรุปผลการ
ทดลอง

0.6000 0.6000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ปัจจุบันมีการน้าเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีมาใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น การผลิตพลังงาน การใช้
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย 
การใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งผล
ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมีโอกาสได้รับสัมผัสรังสีเพ่ิมมากข้ึน 
ถึงแม้ว่าปริมาณรังสีจากกิจกรรมเหล่าน้ีจะไม่ก่อให้
เกิดอันตรายอย่างเฉียบพลัน แต่อาจก่อให้เกิดความเส่ียง
ต่อการเป็นมะเร็งหรือโรคทางพันธุกรรมได้ในระยะยาว 
ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจึงต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัด
การได้รับรังสีหรือมาตรวัดรังสีประจ้าตัวบุคคล
เพ่ือประเมินปริมาณรังสีสะสมท่ีได้รับ แต่ส้าหรับผู้ป่วย
ท่ีได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือบ้าบัดรักษาโรคด้วยรังสี 
รวมท้ังประชาชนผู้ประสบอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุทางรังสี 
จะไม่มีมาตรวัดรังสีประจ้าตัวบุคคลติดตัวไว้ใช้เป็นประจ้า
 จึงจ้าเป็นต้องมีวิธีประเมินการรับรังสีจากร่างกาย
ของผู้รับรังสีโดยตรง เพ่ือประกอบการรักษา
ทางการแพทย์ต่อไป

ปส.

ผลผลิต : รายงานการทดลอง
ผลลัพธ์ : อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาเพ่ือประเมิน
ปริมาณรังสีภาคสนามเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการคัดกรอง
บุคคลท่ีได้รับรังสีออกจากผู้ท่ีไม่ได้รับรังสีในกรณี
เกิดอุบัติเหตุทางรังสี โดยการเจาะเลือดจากปลายน้ิว
ของผู้ป่วย
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

24. โครงการพัฒนาระบบการวัด
ปริมาณรังสี เพ่ือก้าหนด
ค่าปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิง
ของประเทศ

มีวิธีการวัดท่ีเป็น
มาตรฐานในการวัด
ปริมาณรังสีดูดกลืน

12.7000 12.7000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง
กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี  กองพัฒนา
ระบบและมาตรฐานก้ากับดูแลความปลอดภัย ส้านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงานมาตรฐานรังสีก่อไอออน
ของประเทศ มีหน้าท่ีในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีในกระบวนการฉายรังสี ซ่ึงการวัดปริมาณ
รังสีท้าให้ทราบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนท่ีท้าให้วัสดุ/อุปกรณ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการฉายรังสีเกิดการเปล่ียนแปลง
ท้ังทางกายภาพ ชีววิทยา และทางเคมี ซ่ึงการวัดปริมาณ
รังสีท่ีถูกต้อง เท่ียงตรงและแม่นย้า จะท้าให้ฉายรังสี
เป็นท่ียอมรับ และผู้ปฏิบัติงานมีความม่ันใจ
ในกระบวนการฉายรังสี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการฉายรังสี
ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เพ่ือรักษาโรค
ทางการแพทย์ จึงจ้าเป็นต้องมีการวัดปริมาณรังสี
ท่ีมีความถูกต้อง แม่นย้าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
หรือรับปริมาณรังสีเกินความจ้าเป็น และเป็นไปตาม
ท่ีกฎหมายก้าหนด
ผลผลิต : ได้วิธีการวัดปริมาณรังสีท่ีค่าพลังงานต่างๆ 
มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ ในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน

ปส.

ผลลัพธ์ : มีวิธีการวัดท่ีเป็นมาตรฐานในการวัดปริมาณ
รังสีดูดกลืน
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

25. โครงการพัฒนาการตรวจวัด
รังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการ
เกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR39 
(POLY-ALLYL DIGLYCOL 
CARBONATE, C12H18O7) 
ส าหรับงานตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังสี

ผลการตรวจวัดค่าระดับ
รังสีท่ีวิเคราะห์
โดยเทคนิคการเกิดรอย
บนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39

0.6500 0.6500 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
เพ่ือให้ครอบคลุม ความแม่นย้า และความถูกต้อง
ในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี อีกท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการใช้เทคนิคการเกิดรอย
บนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 จากอนุภาคนิวตรอนท่ีตกกระทบ
เพ่ือตรวจสอบค่าระดับรังสีแบบต่อเน่ือง (Continuous 
time) โดยเน้นการวัดแบบสะสม และตรวจวัดได้ใน
หลากหลายจุดรอบตัวเคร่ืองก้าเนิดรังสี และพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยทางรังสีให้กับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเป็น
ส้าคัญ
ผลผลิต : จ้านวนสถานปฏิบัติการทางรังสีท่ีมี
เคร่ืองก้าเนิดรังสีท่ีให้รังสีนิวตรอนเป็นรังสีทุติยภูมิ 
ได้รับการตรวจสอบค่าระดับรังสีแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ : ผลการตรวจวัดค่าระดับรังสีท่ีวิเคราะห์
โดยเทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

26. โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมย่อย : ตรวจวิเคราะห์
สารกัมมันตรังสีสินค้าสัตว์น  าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าน าเข้า 

จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับ
การตรวจวิเคราะห์
สารกัมมันตรังสี
ไม่น้อยกว่า 70 ตัวอย่าง

0.1050 0.1050 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน : 
กรมประมงโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัย
การผลิตตรวจสอบคัดกรองเบ้ืองต้น สุ่มและเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้้าเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เพ่ือตรวจสอบสารกัมมันตรังสีสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้้าน้าเข้า 
ผลผลิต : สินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าน้าเข้าได้รับ
การตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี จ้านวน 70 ตัวอย่าง
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้บริโภคสินค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้้าน้าเข้าได้อย่างปลอดภัย

กปม.

251.8198 337.4138

จ านวนโครงการ 26 25 24

งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.2    : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

1. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร
ส่ือและการประเมินคุณภาพส่ือ 
และการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

1. หนังสือเรียน และ
คู่มือครู รายวิชาเพ่ิมเติม
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองพลังงาน
ทดแทน รวม 2 เล่ม  
2. หนังสือเรียน และ
คู่มือครู รายวิชาเพ่ิมเติม
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองฟิสิกส์
นิวเคลียร์ รวม 2 เล่ม  

4.3500 4.3500 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
จัดท าต้นฉบับ (พร้อมพิมพ์/ เผยแพร่) ของหนังสือเรียน
และคู่มือครู ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พัฒนาหนังสือเรียน
และคู่มือครู (ยกร่าง พิจารณาร่าง บรรณาธิการกิจ จัดท า
ต้นฉบับ) หนังสือเรียนและคู่มือครู ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ผลผลิต : ต้นฉบับหนังสือเรียน และคู่มือครู  ฟิสิกส์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองพลังงานทดแทนรวม
 2 เล่ม  ต้นฉบับหนังสือเรียน และคู่มือครู ฟิสิกส์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
รวม 2 เล่ม  
ผลลัพธ์ : ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถจัดการเรียนรู้เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
ผ่านเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียน โดยมี
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผ่านทางคู่มือครู

สสวท.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

2. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การรักษาด้วยสารเภสัชรังสี
แบบมุ่งเป้า (Excellence Centre 
for Radionuclide and Targeted 
Therapy)

0.6269 0.6269 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ได้แก่ หัววัดรังสี
แกมม่าชนิดท่ีต่อกับ MCA (Gamma Probe with Multi
Channel Analyzer) 
2. ด าเนินการจัดซ้ือ
ผลผลิต :  
1. เคร่ืองมือดังกล่าวเพ่ิมโอกาสและช่องทาง รวมถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาด้วยวิธีการรักษาทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ท าให้มีการใช้สารรังสีและเทคโนโลยีทาง
นิวเคลียร์เพ่ือการรักษาเพ่ิมมากข้ึน
2. เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
(เช่น ส านักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ) เป็นการลด
การน าเข้าสารเภสัชรังสีจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ด้านการแพทย์
ผลลัพธ์ :   
เพ่ิมการใช้สารเภสัชรังสีในการรักษาเพ่ือรองรับการใช้สาร
เภสัชรังสีท่ีผลิตจากเคร่ืองปฎิมากรณ์นิวเคลียร์วิจัยท่ีจะ
ติดต้ังในอนาคต

รพ.รามาธิบดี

150 กลยุทธ์ท่ี 4.2



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

3. โครงการศึกษาวิจัยการสร้าง
ความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
เก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแนวทางการ
สร้างความรับรู้และ
เข้าใจของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559

0.5000 0.5000 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
เพ่ือให้การสร้างความรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
รวมท้ัง ด้านพลังงานนิวเคลียร์ มีกรอบนโยบายและ
ทิศทางด าเนินการท่ีชัดเจน มีการใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติฯ รวมท้ังด้านพลังงานนิวเคลียร์
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ไม่ซ้ าซ้อน มีกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน จึงจ าเป็นต้องศึกษา วิจัยการสร้างความรับรู้และ
เข้าใจของประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ผลผลิต : แนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจของ
ประชาชนในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์ : มีแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจของ
ประชาชนเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

4. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับนิวเคลียร์

ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และความ
ปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์มีความรู้
ความเข้าใจมากข้ึน

25.5347 1.6150 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
การผลิตส่ือความรู้เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
รวมท้ังความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจ สร้างทัศนคติท่ีดีและเกิดความเช่ือม่ัน  
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
ผลผลิต : ความถ่ีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์มีความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน

ปส.

152 กลยุทธ์ท่ี 4.2



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
เสนอขอ ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ

5. โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์

20.6662 1.7850 งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการด าเนินงาน :
เพ่ือด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติท่ีดี และ
ความเช่ือม่ันแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 
ส่ือมวลชน และประชาชนท่ัวไปในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
กิจกรรมนิทรรศการสัญจร ส่ือมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในเร่ืองของพลังงานนิวเคลียร์ และเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการสนับสนุนให้มีการน าพลังงาน
นิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ 
ผลผลิต : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

ปส.

51.6778 8.8769
จ านวนโครงการ 5 5 5

งบประมาณรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

153 กลยุทธ์ท่ี 4.2





ภาคผนวก ค 
แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ 

ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 





ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 1.1    :  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เป้าหมาย         :  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน 
(ASEANTOM)

ความส าเร็จ
ในการน าองค์ความรู้ 
แนวคิด วิธีการ 
จากเครือข่าย 
ASEANTOM 
มาประยุกต์ใช้ใน
การก ากับดูแล

1.7700 1.7700 3.5400 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ด าเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับนิวเคลียร์
และรังสี และเตรียมความพร้อมรองรับการจัดท าความร่วมมือ/
พันธกรณีต่างๆ
2. การด าเนินการเพ่ือพัฒนาบทบาทของเครือข่าย ASEANTOM
3. การพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการกับ IAEA
ผลผลิต :
1. ประเทศไทยมีบทบาทการเป็นผู้น าเครือข่าย ASEANTOM และ
เครือข่าย ASEANTOM ได้รับการยอมรับ เป็นหน่วยงานประสานหลัก
ของภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
และองค์กรในต่างประเทศ
2. ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทางท่ีชัดเจนในการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาและรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
3. ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการสร้างความ
ร่วมมือช่วยเหลือ และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันเก่ียวกับการก ากับ
ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน

ปส.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

154 กลยุทธ์ท่ี 1.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเกิดความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
โดยมีเครือข่ายร่วมด าเนินการระหว่างประเทศ

1.7700 1.7700 3.5400

จ านวนโครงการ 1 1 1

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

155 กลยุทธ์ท่ี 1.1



ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 1.2    :  ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
เป้าหมาย         :  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนผู้เช่ียวชาญของประเทศไทยท่ีเข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ

2563 2564

1. โครงการผลักดันบุคลากร
ให้มีบทบาทเป็นผู้น าในโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ/
กิจกรรมของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้าไปมีบทบาท
ในองค์การระหว่าง
ประเทศ

 - 1.0000 1.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. ผลักดันให้บุคลากรของไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายและแสดงศักยภาพ
การเป็นผู้น าด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลผลิต : ประเทศไทยเป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ในเวที
ระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์

สทน.
ปส.

0.0000 1.0000 1.0000
จ านวนโครงการ 1 0 1

รวม

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ

156 กลยุทธ์ท่ี 1.2



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.1    :  บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย         :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด            :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

1. โครงการจัดท าแนวทาง
การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง

 -  -  - แนวทางการด าเนินงาน : 
น าร่างแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทยท่ีผ่านการรับรอง
ของคณะอนุกรรมการประสานงานการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง (อปอส.) ของส านักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ เสนอต่อสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
และคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป
ผลผลิต : มีแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย 
ผลลัพธ์ : หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของไทยมีความพร้อมและ
ขีดความสามารถภายในประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง และมีการเตรียมพร้อมด้านการจัดการอุบัติภัย
ทางเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์

สมช.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

157 กลยุทธ์ท่ี2.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

2. โครงการพัฒนาความรู้
ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย
พลังงานนิวเคลียร์

จ านวนพนักงาน
อัยการท่ีไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 1 ทุน/ปี

2.0000  - 2.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
จัดส่งพนักงานอัยการไปศึกษากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
(Nuclear Laws and Regulation) ในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกในต่างประเทศ ซ่ึงจะใช้งบประมาณเพ่ือการด าเนินการ
ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผลผลิต : พนักงานอัยการ (บุคลากร) มีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : การปรับปรุงพัฒนากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์
ในประเทศไทย การก ากับดูแลและการบังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการต่างๆ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

อส

3. โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม แก่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
หลังจากอบรมแล้ว
ต้องได้ระดับดี

0.5830  - 0.5830 แนวทางการด าเนินงาน :
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานทางการแพทย์ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเคร่ืองก าเนิด
รังสีท่ีต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ กลุ่มผู้รับใบอนุญาต
เก่ียวกับเคร่ืองก าเนิดรังสีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป ให้มีความเข้าใจในหน้าท่ี
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีส่วนในการสอบถามและเสนอความคิดเห็น
ท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ผลผลิต :
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี และระบบการแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสี

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

3. ผู้เข้าร่วมสามารถแยกแยะข้อดีข้อเสีย ท่ีเพ่ิมระบบการแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีได้
ผลลัพธ์ : บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีและประชาชน
ท่ัวไปตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

4. โครงการประเมินผลกระทบ
และการประเมินความรับรู้
และความเช่ือม่ันของ
ประชาชนท่ีมีต่อการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

รายงานผลการประเมิน
ผลกระทบและการ
ประเมินความรับรู้
และความเช่ือม่ัน
ของประชาชนท่ีมีต่อ
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของ ปส.

0.7007  - 0.7007 แนวทางการด าเนินงาน :
ประเมินผลกระทบและการประเมินความรับรู้และความเช่ือม่ันของ
ประชาชนท่ีมีต่อการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของ ปส.
ผลผลิต : รายงานผลการประเมินผลกระทบและการประเมินความรับรู้
และความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีมีต่อการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส.
ผลลัพธ์ : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อันเน่ืองมาจาก
การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายให้มีความสอดคล้อง
ต่อบริบทของสังคมและความต้องการของภาคประชาชนมากย่ิงข้ึน

ปส.

5. โครงการขับเคล่ือนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ

ร้อยละความส าเร็จใน
การขับเคล่ือนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ

2.0000  - 2.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
ปรับปรุงรายละเอียดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 
และจัดท าแผนปฏิบัติการในแต่ละด้านร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ท่ัวประเทศ และขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ไปสู่การปฏิบัติและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามแผน
ท่ีก าหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม

ผลผลิต : ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศท่ีเป็นรูปธรรม และมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ผลลัพธ์ : ประเทศมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือสร้าง
ความเจริญเติบโตท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภาคส่วน
ของประเทศ รวมท้ังมีการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน
ท่ีก าหนด กฎหมาย และมาตรฐานสากล มีความม่ันคงปลอดภัย
อย่างย่ังยืน

5.2837 0.0000 5.2837
จ านวนโครงการ 5 4 0

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ท่ี 2.2    :  พัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย  :  การก ากับดูแลท่ีมีความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวช้ีวัด     :  ร้อยละความส าเร็จในการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

1. โครงการเฝ้าระวังระดับรังสี
พ้ืนฐาน (background 
radiation) ในตัวอย่าง
ธรรมชาติบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย  
(ปี พ.ศ. 2561 - 2563)

มีโครงการวิจัยและ
น าเสนอของบประมาณ

 -  - 0.0000 ปัญหาและอุปสรรค 
ปรับแผนการเขียนโครงการวิจัยและเสนอของบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567
หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวต้องบูรณาการกับโครงการอ่ืน 
แต่ในขณะน้ียังไม่มีหน่วยงานใดตอบรับในการร่วมบูรณาการด้วย 

มทษ.

2. โครงการประเมินผล
กระทบทางรังสีบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลเน่ืองจากการผลิตน้ ามัน
ในอ่าวไทย
(ปี พ.ศ. 2561 - 2563)

มีโครงการวิจัยและ
น าเสนอของบประมาณ

0.8000 0.8000 1.6000 แนวทางการด าเนินงาน :
โครงการวิจัย เร่ือง การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
และการประเมินค่าความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่าง
ดินผิวหน้าและทรายชายหาดท่ีเก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทย
หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณต้ังแต่เม่ือ
ปี พ.ศ. 2561 และจะด าเนินการต่อ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 - 2563 
ไม่ได้รับงบประมาณซ่ึงคาดว่าจะได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2564

มทษ.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

3. โครงการตรวจสอบคุณภาพ
อุปกรณ์ก าบังรังสี

1. อุปกรณ์ก าบังรังสี
ท้ังหมดท่ีมีใช้งานอยู่
ในคณะแพทยศาสตร์ฯ 
ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพ 100%        
2. อุปกรณ์ก าบังรังสี
ท่ีมีสภาพช ารุด 
ได้รับการคัดแยก
ออกจากระบบ
การใช้งาน 100%

0.5577 0.4105 0.9682 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ด าเนินการส ารวจปริมาณอุปกรณ์ก าบังรังสีท่ีมีใช้งานอยู่
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. จัดท าโปรแกรมส าหรับบันทึกประวัติอุปกรณ์ก าบังรังสีและ
ผลการตรวจสอบคุณภาพ
3. บันทึกประวัติอุปกรณ์ก าบังรังสีลงในโปรแกรมส าหรับบันทึก
ประวัติอุปกรณ์ก าบังรังสี
4. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ก าบังรังสีและบันทึก
ผลการตรวจสอบคุณภาพลงในโปรแกรมส าหรับบันทึกประวัติอุปกรณ์
ก าบังรังสี
5. การติดเคร่ืองหมาย (บาร์โค้ด) ไว้ประจ าตัวอุปกรณ์ก าบังรังสีท่ีผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพ่ือให้สะดวก และง่ายต่อการบริหาร
จัดการ การวางแผนซ่อมบ ารุงและจัดหาทดแทน รวมท้ังเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ก าบังรังสีในคร้ังต่อๆ ไป

รพ. ศิริราช

ผลผลิต :
1. อุปกรณ์ก าบังรังสีภายในคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพการก าบังรังสี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสี
2. อุปกรณ์ก าบังรังสีท่ีมีสภาพช ารุด ได้รับการคัดแยกออกจากระบบ
การใช้งาน และน ามาท าการแปรสภาพเป็นอุปกรณ์ก าบังรังสี
ในรูปแบบอ่ืนๆ หรือส่งท าลาย
3. โปรแกรมส าหรับบันทึกประวัติอุปกรณ์ก าบังรังสีและผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการตรวจสอบ
คุณภาพอุปกรณ์ก าบังรังสีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็นอันมี
สาเหตุมาจากการใช้อุปกรณ์ก าบังรังสีท่ีเส่ือมสภาพ/ช ารุด
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

4. โครงการการเตรียม
ความพร้อมและรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน

1.1500 1.1500 2.3000 แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดท าแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. จัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือพร้อมท้ังบ ารุงรักษา เพ่ือเตรียม
ความพร้อม
4. ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นประจ า
ทุกปี
5. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต :
1. สทน. มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือ/ยานพาหนะ พร้อมส าหรับการรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. สทน. มีเจ้าหน้าท่ีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 
ผลลัพธ์ : สทน. มีความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการของ สทน.เอง
และยังสามารถให้การสนับสนุนในการรับมือกับภัยพิบัติระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติได้

สทน.

5. โครงการรักษาความม่ันคง
และพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน

 - 4.0000 4.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
บริหารจัดการข้อมูลการรักษาความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน
ท้ังในระดับประเทศและนานาประเทศ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
รวมท้ังงานพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การประเมินภัยคุกคาม
 และศักยภาพของประเทศในการรองรับ

สทน.
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ต่อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและ
พันธกรณีต่างๆ ท่ีมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ตาม พ.ร.บ. 
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559
ผลผลิต : มีการด าเนินการท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ด้านการรักษา
ความม่ันคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ดังน้ี
1. ปฏิบัติตามพันธกรณีและสนธิสัญญา
2. สนับสนุนทางเทคนิคด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
วัสดุนิวเคลียร์ ท้ังในสภาวะปกติและนอกเหนือการก ากับดูแล
3. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่
INSServ, IPPAS, INSSP, NUSEC, NUSIMS, ITWG, GICNT, FNCA, 
ITDB และ INPRO 
4. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน
5. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีศักยภาพและเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง
ด้านการรักษาความม่ันคง และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
รวมท้ังมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์รูปแบบ
ต่างๆ ท้ังในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

6. โครงการวิเคราะห์และ
จัดเตรียมสถานท่ีการบริหาร
จัดการกากกัมมันตรังสี
ในอนาคต

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน

10.0000 5.0000 15.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในสถานท่ีต้ังการจัดการกัมมันตรังสีแห่งใหม่
(วิเคราะห์ความเพียงพอและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง)
2. สร้างสถานท่ีจัดเก็บกากกัมมันตรังสีและระบบการบริหาร
จัดการกากฯ ท่ีได้มาตรฐานสากล

สทน.
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ผลผลิต : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการจัดการ
กากกัมมันตรังสีแห่งใหม่และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 / สถานท่ีการจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งใหม่
และระบบการจัดการท่ีครบวงจร
ผลลัพธ์ : สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในอนาคตได้

7. โครงการพัฒนาการจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ

1. จ านวนบุคลากร
ทางการแพทย์และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้าร่วมการจัดท าแผน
และซ้อมการรับ
อุบัติภัยสารเคมี 
อย่างน้อย ร้อยละ 80 
ของจ านวนเป้าหมาย
2. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญ่ีปุ่นและ
สาธารณรัฐประชาชน
จีนในการแลกเปล่ียน
ความรู้ในการรับอุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์ สารเคมี
และรังสี
3. จ านวนโรงพยาบาล
ท่ีสามารถรับอุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์ สารเคมี
และรังสีเบ้ืองต้นได้

1.5000 1.5000 3.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี 
และนิวเคลียร์
2. ประชุมเชิงวิชาการ การดูแลสุขภาพผู้ได้รับอุบัติภัยทางสารเคมีรังสี
และนิวเคลียร์ส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
3. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์ร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกับผู้เช่ียวชาญ 
จากประเทศญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลผลิต : มีแนวทางปฏิบัติส าหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี 
รังสี และนิวเคลียร์ท่ีมีมาตรฐานส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
ผลลัพธ์ : แนวทางปฏิบัติส าหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี 
รังสี และนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสามารถน าไปปฏิบัติครอบคลุม
พ้ืนท่ีของประเทศไทยท่ีอาจเกิดเหตุฉุกเฉินฯ

รพ.
นพรัตนราชธานี
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ

1. ร้อยละของ
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
มีระบบการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย
ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์
3. คณะกรรมการ 
พ.น.ส. มีความเข้าใจ
ในแนวทางการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
ทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสี สามารถก าหนด
นโยบายและตัดสินใจ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

43.9660 1.6000 45.5660 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ออกแบบระบบ วิเคราะห์ และจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคุ้มครองทางกายภาพ การตรวจจับอาชญากรรม
และการกระท าผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุท่ีไม่ได้อยู่ในการก ากับ 
และมาตรการด้านการตอบโต้ และการสร้างความย่ังยืนของระบอบ
ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
2. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการก ากับดูแล
ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีแก่ผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย
ในระดับประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
และรังสี และเครือข่ายการด าเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ผลผลิต :
1. เจ้าหน้าท่ี ปส. เจ้าหน้าท่ีส่วนหน้า ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีสามารถด าเนินการตามมาตรฐาน และข้อก าหนด
ด้าน Nuclear Security
2. มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ท่ีมีประสิทธิภาพ
3. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
4. มีเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

ปส.

และรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนและนานาประเทศมีความปลอดภัยและมีความม่ันใจ
ในมาตรการและระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศไทย
2. ประเทศไทยมีนโยบายและแนวทางในการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
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9. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การตรวจสอบ
สถานประกอบการเชิงรุก
เพ่ือป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ผู้มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีเข้าสู่ระบบ
การก ากับดูแลโดย ปส.
เพ่ิมมากข้ึน

6.9120 5.9120 12.8240 แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี (Database development)
2. ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
3. สร้างเครือข่ายการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในประเทศไทย
ผลผลิต :
1. ปส. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลมีข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยท่ีถูกต้องและสอดคล้อง
ตามความเป็นจริง
2. มีเครือข่ายการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในประเทศร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล

ปส.

ผลลัพธ์ :
1. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีสามารถใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างม่ันคงปลอดภัย
2. ประชาชนเกิดความเช่ือม่ันในการด าเนินการของ ปส. เพ่ือก ากับ
ดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย
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10. โครงการเพ่ิมขีดความ
สามารถการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จในการก ากับดูแล
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi)

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของบุคลากรท่ีได้รับ
การฝึกอบรมตามแผน
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการตรวจสอบ
ตามแผน
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มาขอรับบริการ

2.9906 2.2036 5.1942 แนวทางการด าเนินงาน :
พัฒนาศักยภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แบบครบวงจร รวมท้ังจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
ท่ีใช้เฉพาะในพ้ืนท่ี และพัฒนาการให้บริการระบบการย่ืนขออนุญาต
แบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกรรม
ของภาคประชาชน
ผลผลิต :
1. ได้ต้นแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในการก ากับดูแลด้านนิวเคลียร์
และรังสี
2. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ได้รับการก ากับดูแลความปลอดภัยท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดสม่ าเสมอ
ผลลัพธ์ :
1. การก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
2. ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการอ านวยความสะดวก
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรจากการให้บริการของ ปส.

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

11. โครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

1. จ านวนเจ้าหน้าท่ี
เผชิญเหตุและ/หรือ
ผู้ปฏิบัติงานกรณี
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ท่ีได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพ
2. จ านวนแผน
ปฏิบัติการในการ
เฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อม ระงับ และฟ้ืนฟู
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

13.7000  - 13.7000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ขับเคล่ือนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง 
เตรียมความพร้อม ระงับ และฟ้ืนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี พ.ศ. 2561 -  2565
2. การฝึกอบรมและฝึกซ้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี/การตอบสนองความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ผลผลิต :
1. ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในการเตรียม
ความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. มีแผนและการซ้อมตอบโต้เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีส าหรับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับ
ระดับภัยทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนได้กับประเทศไทย
ผลลัพธ์ :
 -

ปส.

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ก ากับดูแลความปลอดภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล

 - 2.9500  - 2.9500 แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนาข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับมาตรฐานทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

2. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและระบบการก ากับดูแล
ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในทุกรูปแบบ รวมท้ังเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ๆ
ผลผลิต :
 -
ผลลัพธ์ :
 -

84.5263 22.5761 107.1024

จ านวนโครงการ 12 10 9

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ท่ี 3.1    :  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  เพ่ิมศักยภาพและอัตราก าลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด            :   1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ ...

2. จ านวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี

1. จ านวนบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ 
(๑๐ คน)
2. จ านวนบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี 
(๑๐ คน)

0.0152 0.0152 0.0304 แนวทางการด าเนินงาน :
พัฒนาศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องทางรังสี
ผลผลิต : บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องทางรังสีได้รับองค์ความรู้
เก่ียวกับความปลอดภัยทางรังสี เพ่ือสามารถข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังสีตามกฎหมายท่ีก าหนด
ผลลัพธ์ : การปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยทางรังสี
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด

วศ.

2. โครงการอบรมบุคลากร
เร่ืองความปลอดภัย
ในการท างานเก่ียวกับรังสีและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องส าหรับ
พนักงานตรวจความปลอดภัย

พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยได้รับ
การอบรมตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้

 - 0.0460 0.0460 แนวทางการด าเนินงาน : 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในการท างาน
เก่ียวกับรังสี และการตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายเก่ียวกับรังสี
ให้กับพนักงานตรวจความปลอดภัย
ผลผลิต : พนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับการอบรมตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้

กสร.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ผลลัพธ์ : พนักงานตรวจความปลอดภัยมีความรู้ เร่ืองความปลอดภัย
ในการท างานเก่ียวกับรังสี สามารถตรวจความปลอดภัยเก่ียวกับรังสี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด

3. โครงการพัฒนาก าลังคน
ด้านฟิสิกส์การแพทย์ ระยะท่ี 2

จ านวนบุคลากร
ท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อ
ฟิสิกส์การแพทย์

0.5000 0.5000 1.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ ท่ีมีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันท่ีเปิดสอนด้านฟิสิกส์การแพทย์ท้ังในและต่างประเทศ 
ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
2. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทางฟิสิกส์การแพทย์
3. งบประมาณใช้เพ่ือจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ผลผลิต : ได้นักฟิสิกส์การแพทย์ท่ีมีศักยภาพสูง
ผลลัพธ์ : งานด้านฟิสิกส์การแพทย์มีคุณภาพมากข้ึน ลดความเส่ียง
ทางรังสีท่ีจะมีต่อผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)

รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี

4. โครงการเข้ารับการอบรม
การป้องกันอันตรายจากรังสี
ระดับ 2 จาก สทน.

จ านวนบุคลากรท่ีผ่าน
การอบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
ระดับ 2

0.0500 0.0500 0.1000 แนวทางการด าเนินงาน :
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 โดย สทน.
 ปีละ 2 คน
ผลผลิต : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันอันตราย
จากรังสีเพ่ิมข้ึน
ผลลัพธ์ : บุคลากรปฏิบัติงานทางรังสีด้วยความม่ันใจ ปลอดภัย

รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

5. โครงการอบรม
ความปลอดภัยทางรังสี
ในงานตรวจรักษาทางการแพทย์

1. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความพึงพอใจ
ในระดับ 4 (มาก) – 
5 (มากท่ีสุด) 
ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ 
หลังการอบรม
อยู่ในระดับ 4 (มาก) – 
5 (มากท่ีสุด) 
ร้อยละ 80

0.0852 0.0842 0.1694 แนวทางการด าเนินงาน :
1. เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายในคณะฯ
และผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในสถานพยาบาลท่ัวประเทศ โดยจัด
การอบรมปีละ 2 รอบ รอบละ 100 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน  
2. รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย โดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ
จากภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ผลผลิต :
1. ความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยทางรังสี ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
กับเคร่ืองก าเนิดรังสีและสารกัมมันตรังสี
2. ความปลอดภัยทางรังสีในหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด เป็นต้น
3. วิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีการแพทย์
ผลลัพธ์ :                                                             
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความรู้พ้ืนฐาน
ด้านความปลอดภัยทางรังสีและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
ในงานทางรังสีด้านต่างๆ
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในข้อก าหนด/
กฎหมาย/มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับรังสี

รพ.ศิริราช

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ในการอบรมไปใช้งาน
เพ่ือป้องกันอันตรายจากรังสีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

6. พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

5.0000 5.0000 10.0000 แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้
พลังงานนิวเคลียร์

สทน.
ปส.

7. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้ประโยชน์และ
ก ากับดูแลความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

1.0000 1.0000 2.0000 แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีกับนานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้
พลังงานนิวเคลียร์

สทน.
ปส.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

8. จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ท้ังการใช้ประโยชน์
และการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

2.0000 2.0000 4.0000 แนวทางการด าเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้
พลังงานนิวเคลียร์

สทน.
ปส.

9. โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ตามแผน
2. ความส าเร็จ
ในการพัฒนา ปส. 
ให้ผ่านการประเมิน
สถานะในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0

11.1252 11.0678 22.1930 แนวทางการด าเนินงาน :
1. จัดท าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นระบบ
2. จัดท าและขับเคล่ือนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ และความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับการก ากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีแบบต่างๆ ในอนาคต

ปส.

175 กลยุทธ์ท่ี 3.1



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ผลลัพธ์ :
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
2. ปส. สามารถยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และได้รับการรับรองสถานะของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0

19.7756 19.7632 39.5388

จ านวนโครงการ 9 8 9

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ท่ี 3.2    :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย         :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวช้ีวัด            :  จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า....แห่ง

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

1. โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ไซโคลตรอน

ประสบความส าเร็จ
ในการจัดต้ัง
ศูนย์ไซโคลตรอน

 - 300.0000 300.0000 แนวการด าเนินงาน : 
ก่อสร้างอาคารสถานท่ี และจัดซ้ือติดต้ังเคร่ืองไซโคลตรอน
ผลผลิต : ผลิตสารเภสัชรังสีเพ่ือใช้ในงานการตรวจรักษาผู้ป่วย
และงานวิจัย
ผลลัพธ์ : การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาลดลง ผู้ป่วยมีสุขภาวะดีข้ึน ประเทศชาติประหยัด
งบประมาณ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

รพ.จุฬาฯ

2. โครงการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองเร่ง
อนุภาคเพ่ือการศึกษาและวิจัย

ศูนย์เคร่ืองเร่งอนุภาค
ท่ีใช้เพ่ือการศึกษา วิจัย
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

55.0000 55.0000 110.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและนอกประเทศ
2. จัดหาเคร่ืองเร่งอนุภาค และเตรียมการติดต้ังเคร่ืองเร่งอนุภาค
พร้อมอุปกรณ์
3. ติดต้ังเคร่ืองเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์และทดสอบการเดินเคร่ือง
4. เดินเคร่ืองเพ่ือการศึกษาและวิจัย
5. ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี

มก.

รวม

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)

ผลผลิต : ก่อให้เกิดนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้ความสามารถ
การแข่งขันในระดับสากลสูงข้ึน เช่น การปรับปรุงพันธ์ุข้าว
ด้วยล าอนุภาค ท าให้ได้พันธ์ุข้าวเป็นท่ีต้องการของตลาดผู้บริโภค
ซ่ึงมีผลผลิตต่อไร่สูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง 
และการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง จะช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ผลลัพธ์ : ช่วยยกระดับงานวิจัยให้ไปสู่ world class university
เป็นศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซ่ึงสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง น าไปสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลิตสินค้า
ท่ีมีศักยภาพและคุณภาพท่ีมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
การค้าระดับโลก

3. โครงการพัฒนาต้นแบบ
ห้องผู้ป่วยในเพ่ือความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ส าหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์

จ านวนห้องปฏิบัติการ
ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน

15.0000  - 15.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ I-131 ในห้องผู้ป่วยใน
2. พัฒนาห้องผู้ป่วยในท่ีมีมาตรฐานและแนวทางการป้องกันรังสี
ในระดับสากล
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
ผลผลิต : มีห้องผู้ป่วยในต้นแบบการจัดการความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
ได้รับการป้องกันรังสีตามมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบ
ห้องผู้ป่วยในเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในภูมิภาคตะวันออก
(แห่งแรกในภาคตะวันออก)

รพ.มะเร็งชลบุรี
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)

4. โครงการพัฒนาเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
แบบโทคาแมคของประเทศไทย

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

230.0000 275.0000 505.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. ออกแบบและสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค
ของประเทศไทย 
2. ติดต้ังเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
3. พัฒนาระบบให้ความร้อน (Heating) กับพลาสมาก าลัง 50 kW
4. พัฒนาระบบตรวจวัดสมบัติของพลาสมา
ผลผลิต :                                                              
1. เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย  
2. นักฟิสิกส์ และวิศวกรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์ฟิวชัน

สทน
ม.วลัยลักษณ์ 

(รับผิดชอบร่วม)
มช. , ม.มหิดล
 จุฬาฯ , มจธ. 
 สจล. , มธ.

 มมส. , มทษ.
 มนพ. , มบ.

5. โครงการจัดต้ัง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง
และรังสีนิวตรอน        
1. ฝึกอบรมบุคลากร           
2. จัดซ้ือระบบสอบเทียบ
แกมมาและนิวตรอน 
พร้อมฝึกอบรมบุคลากร        
3. ค่าบ ารุงรักษาระบบ 
และฝึกอบรมบุคลากร

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด านินงาน

48.3333  - 48.3333 แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังและให้บริการสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
3. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง 
และรังสีนิวตรอน
4. ติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบการท างานของระบบสอบเทียบ
5. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025
6. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
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ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีท่ีสามารถ
ให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสี
ท่ีครอบคลุมท้ังรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีแก่หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากรังสีท้ังภายในประเทศ 
และภูมิภาคอาเซียน

6. โครงการจัดต้ัง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีบีตา

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด านินงาน

5.0000 1.0000 6.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีบีตา
2. จัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา
3. ติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบการท างานของระบบสอบเทียบ
4. จัดท าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025
5. ให้บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดรังสีบีตา
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีบีตา
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบ
เคร่ืองวัดรังสีบีตาแก่หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากรังสี
ท้ังภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
หมายเหตุ : จัดซ้ือระบบสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีบีตา
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ผลลัพธ์ :
1. อาคารเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV
อาคารปฏิบัติการท่ัวไป เพ่ือผลิตและให้บริการแสงซินโครตรอน
2. ช้ินส่วนประกอบส าคัญของเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน

7. โครงการสร้าง
เคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ

1. ร้อยละความส าเร็จ
ในการก่อสร้างอาคาร
เคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV
ตามแผนการด าเนินงาน
2. ร้อยละความส าเร็จ
ในการจัดเตรียม 
จัดสร้าง และจัดซ้ือ
ส่วนประกอบของ
เคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอน
ตามแผนการด าเนินงาน

  1,930.00   2,050.00 3,980.00    แนวทางการด าเนินงาน :
1. ออกแบบเชิงวิศวกรรมอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โดยละเอียดส าหรับการก่อสร้าง
2. จัดท า Technical Design และสร้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือต้นแบบ
(Prototype)
3. การสร้างอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV อาคารปฏิบัติการท่ัวไป อาคารห้องปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองเร่งอนุภาค เป็นต้น
4. จัดเตรียมและจัดสร้างส่วนประกอบของเคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอน
ผลผลิต :
1. แบบเชิงวิศวกรรมอาคารและระบบสาธารณูปโภคส าหรับ
การก่อสร้าง
2. รายงาน Technical Design และอุปกรณ์ และเคร่ืองมือต้นแบบ 
(Prototype)
3. ความก้าวหน้าการสร้างอาคารต่างๆ 
4. ช้ินส่วนประกอบส าคัญส าหรับการสร้างเคร่ืองก าเนิดแสง
ซินโครตรอน

สซ.

181 กลยุทธ์ท่ี 3.2



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)

8. โครงการพัฒนา
ต้นแบบห้องผู้ป่วยใน
เพ่ือความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ไทรอยด์

จ านวนห้องปฏิบัติการ
ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน

10.0000  - 10.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ I-131 ในห้องผู้ป่วยใน
2. พัฒนาห้องผู้ป่วยในท่ีมีมาตรการและแนวทางการป้องกันรังสี
ในระดับสากล 
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
ผลผลิต : มีห้องผู้ป่วยในต้นแบบการจัดการความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
ได้รับการป้องกันรังสีตามมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบห้องผู้ป่วยใน
เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในท่ัวภูมิภาค

รพ.ราชวิถี

9. โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และ
รังสี (มาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

1. จ านวนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการ
นิวเคลียร์และรังสี
3. ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน
1 ปี

77.9139  - 77.9139 แนวทางการด าเนินงาน :
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือผลักดัน ให้เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน
ผลผลิต : อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ :
1. ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรวิทยาทางรังสีท่ีสามารถ
รองรับห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสี ท่ีสามารถ
ให้บริการทดสอบสอบเทียบได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน
เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
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10. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

1. จ านวน
ห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิ
การวัดปริมาณรังสี
2. ร้อยละความส าเร็จ
ในการท าการ
เปรียบเทียบ
ผลการทดลองระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

486.5000 188.0000 674.5000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
สอบเทียบทางนิวเคลียร์และรังสีต่างๆ ให้เข้าสู่ระดับปฐมภูมิ
2. ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสีประเภทต่างๆ เพ่ิมเติม
ผลผลิต :
1. ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านมาตรวิทยาทางรังสี 
และมีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานท่ีอยู่ในระดับสูงสุด
ในระดับนานาชาติ
2. มีห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีครอบคลุมในทุกสาขาในระดับปฐมภูมิ
ผลลัพธ์ :
1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด 
เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณู
แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนท่ัวไป
2. ประเทศไทยเกิดดุลการค้าอันเน่ืองมาจากการให้บริการทดสอบ
สอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดทางนิวเคลียร์และรังสีแก่นานาประเทศ

ปส.
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11. โครงการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนความม่ันคงปลอดภัย
ของประเทศด้าน
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาเครือข่าย
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์
3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ข้อมูลทางเทคนิค
ด้านความม่ันคงและ
การพิทักษ์ความ
ปลอดภัยแบบส าเร็จรูป
เพ่ือสนับสนุนการ
ก ากับดูแลการใช้
ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทาง
นิวเคลียร์และรังสี

20.0000 1.6000 21.6000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
สอบเทียบทางนิวเคลียร์และรังสีต่างๆ ให้เข้าสู่ระดับปฐมภูมิ
2. ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสีประเภทต่างๆ เพ่ิมเติม
ผลผลิต : มีแนวทางสนับสนุนความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมส าเร็จรูป
ท่ีรวบรวมข้อมูลด้านแนวทางการปฏิบัติ ข้อมูลใบอนุญาต และข้อมูล
เชิงเทคนิคด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและเหตุความม่ันคง
ทางนิวเคลียร์ได้อย่างทันท่วงที
ผลลัพธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง
เครือข่ายหน่วยงานด้านความม่ันคงปลอดภัยเพ่ือการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับฐานะ
งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศ ให้เป็นผู้น าท่ีมีความพร้อม
ในการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน

ปส.

4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการขยายขอบข่าย
เพ่ือขอรับการรับรอง 
ISO/IEC17025
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12. โครงการประเมิน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม

1. สามารถน า
ผลการวิจัยไป
ประกอบการตัดสินใจ
ออกใบอนุญาต ส าหรับ
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
ในประเทศไทยท้ัง
เคร่ือง ปปว.-1/1 ของ 
สทน. ท่ีมีในปัจจุบัน
และโครงการเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่
ของ มทส. (ขนาด 45 
kW) และ สทน. 

0.3000 0.2800 0.5800 แนวทางการด าเนินงาน :
1. เตรียมความพร้อมและสรรหาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการประเมิน
ความปลอดภัย รวมท้ังท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเคร่ืองใหม่ ท่ีมีต่อ
ประชาชนและส่ิงแวดล้อม
2. การประเมินการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
ร่วมกับการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม โครงการก่อสร้าง
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (reactor) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จ. นครราชสีมา
ผลผลิต :
1. ผลการศึกษาวิจัยด้านการประเมินผลกระทบของเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย
2. มีเทคนิควิธีการตรวจวัดและการประเมินค่าปริมาณรังสี

ปส.

(ขนาด 10 – 20 MW)
2. หน่วยงานก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
ทางรังสีมีวิธีการ
ตรวจวัดและการ
ประเมินค่าปริมาณ
รังสีจากตัวอย่าง
ทางชีวภาพท่ีมีมาตรฐาน
และน่าเช่ือถือ

จากตัวอย่างทางชีวภาพท่ีมีมาตรฐานและน่าเช่ือถือ 
ผลลัพธ์ :
1. ประเทศไทยมีความพร้อมในการก ากับดูแลความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศไทย ท้ังเคร่ือง
ปปว.-1/1 ของ สทน. ท่ีมีในปัจจุบัน และโครงการเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยเคร่ืองใหม่ของ มทส. (ขนาด 45 kW) และ สทน. 
(ขนาด 10 – 20 MW)
2. สามารถน าผลจากการประเมินผลกระทบจากสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ในประเทศไทยท่ีอาจมีต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม 
มาประกอบการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของเคร่ืองปฏิกรณ์ได้
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)

13. โครงการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
คุณภาพด้านนิวเคลียร์
และรังสี

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของความพร้อม
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
และเอกสารงานระบบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 : 2010
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของความพร้อม
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
และเอกสารงานระบบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 : 2010

5.5600  - 5.5600 แนวทางการด าเนินงาน :
1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ ปส. ให้ได้มาตรฐาน ISO9001
2. พัฒนาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และเอกสารงานระบบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010
ผลผลิต :
1. ปส. มีระบบการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐานสากล พร้อมต่อการ
ขอรับรอง ISO9001
2. ปส. มีความพร้อมของอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และเอกสาร
งานระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010
ผลลัพธ์ :
1. ระบบการปฏิบัติงานของ ปส. มีประสิทธิภาพ
2. ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี
ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ปส.

2,883.61 2,870.88 5,754.49   
จ านวนโครงการ 13 12 8

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.1    : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

1. การปรับปรุงพันธ์ุข้าวเจ้า
ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและ
แมลงศัตรูข้าวท่ีส าคัญ/การชัก
น าให้เกิดการกลายพันธ์ุ

พันธ์ุ/สายพันธ์ุ 
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

 -  - 0.0000 แนวทางการด าเนินงาน :  
น าเมล็ดพันธ์ข้าวอาบรังสี แล้วคัดเลือกลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น มีธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กสูง 
โดยมีไฟเทตต่ า
ผลผลิต : พันธ์ุ/สายพันธ์ุ ท่ีมีธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีสูง โดยมี
ไฟเทตต่ า จ านวน 1 - 2 พันธ์ุ/สายพันธ์ุ
ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้ข้าวพันธ์ุ/สายพันธ์ุใหม่ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ปลูกในพ้ืนท่ี ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ และหรือสายพันธ์ุท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการส าหรับต่อยอดงานวิจัยต่อไป

กข.

2. การปรับปรุงพันธ์ุข้าวเหนียว
ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อ
โรคไหม้ ขอบใบแห้งและ
แมลงบ่ัว/การชักน าให้เกิด
การกลายพันธ์ุ

พันธ์ุ/สายพันธ์ุ
ข้าวเหนียวพันธ์ุใหม่

 -  - 0.0000 แนวทางการด าเนินงาน : 
อาบรังสีเมล็ดพันธ์ุข้าวเจ้าและข้าวเหนียว แล้วคัดเลือกลักษณะต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์  
ผลผลิต : พันธ์ุ/สายพันธ์ุข้าว ท่ีมีคุณภาพดีตามวัตถุประสงค์  
ผลผลัพธ์ : เกษตรกรได้ข้าวเหนียวพันธ์ุ/สายพันธ์ุใหม่ ท่ีมีลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ หรือส าหรับต่อยอดงานวิจัยต่อไป

กข.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

3. การชักน าให้เกิด
การกลายพันธ์ุในหญ้าเนเปียร์
และหญ้าแพงโกลาโดยใช้รังสี
แกมมาและตรวจสอบ
การกลายพันธ์ุ
ด้วยเคร่ืองหมาย ISSR

พันธ์ุหญ้าเนเปียร์และ
หญ้าแพงโกลาท่ีให้
ผลผลิตน้ าหนักแห้งสูง
และมีสัดส่วนใบต่อต้นสูง

0.8000 0.7000 1.5000 แนวทางการด าเนินงาน : 
ปรับปรุงพันธ์ุหญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกลา โดยการชักน า
ให้เกิดการกลายพันธ์ุด้วยการฉายรังสีแกมมาบนแคลลัสภายใต้วิธีการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ตรวจสอบการกลายพันธ์ุโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล
ชนิด ISSR น าต้นท่ีเกิดการกลายพันธ์ุมาคัดเลือกพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง
และมีสัดส่วนใบต่อต้นสูงในแปลงทดลองศึกษา การย่อยได้ของโภชนา
ในตัวสัตว์และในห้องปฏิบัติการและกระจายพันธ์ุสู่เกษตรกร
ผลผลิต : พันธ์ุหญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกลาท่ีให้ผลผลิตสูงและ
มีสัดส่วนใบต่อต้นสูง
ผลลัพธ์ : เกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ โคเน้ือ โคนม มีพันธ์ุพืชอาหารสัตว์
พันธ์ุใหม่ท่ีให้ผลผลิตสูงและสัดส่วนใบต่อต้นสูงไว้ใช้เล้ียงโคเน้ือ โคนม 
เพ่ิมประสิทธิภาพอาหารสัตว์และลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในระดับ
เกษตรกร

ปศ.

4. โครงการวิจัยเร่ือง
การประเมินสมดุลของธาตุ
อาหารในการอนุรักษ์ดิน
และน้ า เพ่ือลดหมอกควัน
ข้ามแดน 9 จังหวัดภาคเหนือ 
ของประเทศไทย 
(จ านวน 6 โครงการย่อย)

1. เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ไปใช้เพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 
2. ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน
พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเผาไหม้
ในภาคเกษตรกรรม

4.8000 4.8000 9.6000 แนวทางการด าเนินงาน : 
การน าเทคโนโลยีการติดตามจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม
มาประมวลผลการเกิดจุดความร้อนจากในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเผาไหม้
ในภาคเกษตรกรรม บริเวณพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ล าพูน ล าปาง ตาก
และแม่ฮ่องสอน เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการแก้ไขปัญหา ป้องกัน 
และบรรเทาปัญหาหมอกควัน ตลอดจนศึกษาการกักเก็บและ
ปลดปล่อยคาร์บอนในดิน วิเคราะห์คาร์บอน C13  N15 และ 
การวิเคราะห์พลวัตรของดินท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดย
พิจารณาจากธาตุอาหารในดินในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

พด.
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

ผลผลิต : ได้ข้อมูลผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเผาไหม้ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกันของการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และจ านวนการเกิดจุดความร้อน 
และแผนท่ีการท านายผลผลิตในปี พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2603
ผลลัพธ์ : การประเมินสมดุลของธาตุอาหาร ในการอนุรักษ์ดินและน้ า
เพ่ือลดหมอกควันข้ามแดน 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย 
จะได้ข้อมูลในการจัดการผลกระทบต่อผลผลิตพืชท่ีเกิดข้ึน จากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการท าเกษตรกรรม และองค์ความรู้การจัดการดินและน้ าส าหรับ
พืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต
เกษตรกรสามารถน าไปปรับใช้ในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

5. โครงการการปรับปรุง
พันธ์ุอ้อยส าหรับเขตดินทราย 
ทรายร่วน และร่วนทราย 
สภาพน้ าฝน 
กิจกรรมท่ี 1 
การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยส าหรับ
เขตดินทราย ทรายร่วน และ
ร่วนทราย สภาพน้ าฝน           

ได้โคลนกลายพันธ์ุ
ดีเด่นท่ีไม่ออกดอกหรือ
ออกดอกช้ากว่า
พันธ์ุปกติโดยให้
ผลผลิตสูงและลักษณะ
ทางการเกษตรท่ีดี

0.1540 0.1540 0.3080 แนวทางการด าเนินงาน : 
ปลูกเปรียบเทียบระหว่างโคลนพันธ์ุท่ีฉายรังสีกับโคลนพันธ์ุปกติ 
เพ่ือคัดเลือกโคลนอ้อยโดยดูลักษณะดอกไม่บาน หรือวันออกดอก
บานช้ากว่าพันธ์ุปกติ ความสูง จ านวนล าต่อกอ ขนาดของล า ผลผลิต
และมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี เช่น ไม่แสดงอาการของโรคใบขาว 
และแส้ด า มีหนอนเจาะล าต้นเข้าท าลายน้อย ขนท่ีกาบใบน้อยหรือ
ไม่มีหัก ล้มน้อย เป็นต้น จากน้ันน าอ้อยท่ีผ่านการคัดเลือกมา
ด าเนินการประเมินผลผลิตตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2565 - 2572 

กวก.
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การทดลองท่ี 1
การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยให้ออก
ดอกช้าโดยการฉายรังสีแกมมา
เร่ิมต้น ปี พ.ศ. 2562 ส้ินสุด 
ปี พ.ศ. 2564

ผลผลิต : 
1. โคลนกลายพันธ์ุดีเด่นท่ีไม่ออกดอกหรือออกดอกช้ากว่าพันธ์ุปกติ 
โดยให้ผลผลิตสูงและลักษณะทางการเกษตรท่ีดี 
2. เทคนิคการใช้การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือร่วมกับการกลายพันธ์ุ
ในการปรับปรุงพันธ์ุอ้อย
ผลลัพธ์ : โคลนพันธ์ุอ้อยดีเด่นเพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรปลูก
ทดแทนพันธ์ุเดิมท่ีเส่ือมพันธ์ุและมักออกดอก

6. โครงการวิจัยและพัฒนา
แมลงวันผลไม้ชนิด 
Bactrocera dorsalis 
Hendel แถบหลังสีขาวท่ีแยก
เพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะ
ดักแด้

ได้แมลงวันผลไม้ชนิด 
B. dorsalis Hendel 
สายพันธ์ุแถบหลังสีขาว
ท่ีแยกเพศได้ด้วย
พันธุกรรมในระยะดักแด้

2.0000 2.0000 4.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
๑. ฉายรังสีแกมมาแมลงวันผลไม้สายพันธ์ุปกติในระยะดักแด้
ก่อนออกเป็นตัวเต็มวัยประมาณ ๒ วัน ท่ีปริมาณรังสี 30 - 40 เกรย์ 
เพ่ือชักน าให้เกิด Y – autosome translocation
๒. น าตัวเต็มวัยเพศผู้ฉายรังสีมาผสมพันธ์ุกับเพศเมียสายพันธ์ุดักแด้
สีขาว ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวในลักษณะ mass mating
๓. น าตัวเต็มวัยเพศผู้จากลูกผสมช่ัวรุ่นท่ี ๑ (F1) มาผสมพันธ์ุกับ
เพศเมีย สายพันธ์ุดักแด้สีขาว-ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว ในลักษณะ 
single-pair mating (ผสมกลับหรือ backcross)
๔. คัดเลือกคู่ผสมท่ีให้ดักแด้ของลูกผสมช่ัวรุ่น BC1F1 สีขาว
เป็นเพศเมียท้ังหมด และสีปกติเป็นเพศผู้ท้ังหมด และให้รุ่นลูกผสม
พันธ์ุในลักษณะ mass mating
๕. คัดเลือกและผสมพันธ์ุเพ่ือท าสายพันธ์ุให้บริสุทธ์ิต่อไปอีกอย่างน้อย
สองถึงสามช่ัวรุ่น
๖. ทดสอบความสามารถในการผสมพันธ์ุ การวางไข่ การฟักไข่
การเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัยของสายพันธ์ุท่ีแยกเพศได้
๗. ทดสอบผลกระทบของการฉายรังสีเพ่ือท าหมันและความสามารถ
ในการแข่งขันผสมพันธ์ุกับแมลงวันผลไม้สายพันธ์ุธรรมชาติ

กสก.
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ผลผลิต : แมลงวันผลไม้ชนิด B. dorsalis Hendel สายพันธ์ุ
แถบหลังสีขาวท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้
ผลลัพธ์ : แมลงวันผลไม้สายพันธ์ุแถบหลังสีขาวท่ีแยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ มีคุณภาพด้านความสามารถ
ในการผสมพันธ์ุ การวางไข่ การฟักไข่ การเข้าดักแด้ และการออก
เป็นตัวเต็มวัยท่ียอมรับได้

7. จัดการศัตรูไม้ผล/ ผลิต
แมลงวันผลไม้เป็นหมันและ
ปล่อยควบคุมแมลงวันผลไม้
ในพ้ืนท่ี (โครงการปกติของ
หน่วยงานซ่ึงเก่ียวข้องกับ
การด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ)

ผลิตและสนับสนุน
แมลงวันผลไม้เป็นหมัน
จ านวนปีละ ๒๖๐ 
ล้านตัว

3.0000 3.0000 6.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
๑. ผลิตและสนับสนุนแมลงวันผลไม้เป็นหมันสายพันธ์ุท่ีแยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (GSS) ในพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ 
ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (พ้ืนท่ีเดิมด าเนินการ
ต่อเน่ือง) จ านวนปีละ ๒๖๐ ล้านตัว
๒. บูรณาการเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีการอ่ืนแบบครอบคลุม
พ้ืนท่ี
๓. ส ารวจติดตามประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตาม
มาตรฐานสากล
ผลผลิต :
๑. ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมัน สนับสนุนพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ
จ านวนปีละ ๒๖๐ ล้านตัว 
๒. พ้ืนท่ีด าเนินโครงการมากกว่า ๑๖,๒๐๐ ไร่
ผลลัพธ์ :
๑. ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายลดลง
๒. เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาสูง
๓. เกษตรกรลดต้นทุนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
๔. พ้ืนท่ีได้รับการประกาศเป็นเขตควบคุมท่ีมีประชากรแมลงวันผลไม้
ระดับต่ าโดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO)

กสก.
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8. โครงการ Quick win 
เทคนิคการใช้แมลงท่ีเป็นหมัน 
(Sterile Insect
Technique: SIT) เพ่ือควบคุม
แมลงวันผลไม้

ผลิตและสนับสนุน
แมลงวันผลไม้เป็นหมัน

 -  - 0.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
๑. ผลิตและสนับสนุนแมลงวันผลไม้เป็นหมันสายพันธ์ุท่ีแยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (GSS) ในพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ
๒. บูรณาการเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีการอ่ืน แบบครอบคลุม
พ้ืนท่ี
๓. ส ารวจติดตามประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตาม
มาตรฐานสากล
ผลผลิต : ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันสนับสนุนพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ
ผลลัพธ์ :
๑. ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายลดลง
๒. เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาสูง 
๓. เกษตรกรลดต้นทุนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
๔. พ้ืนท่ีได้รับการประกาศเป็นเขตควบคุมท่ีมีประชากรแมลงวัน
ผลไม้ระดับต่ าโดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO)

กสก.

9. โครงการ IAEA 
Coordinated Research 
Project E35010, entitled 
‘Applications of Biological 
Dosimetry Methods in 
Radiation Oncology, 
Nuclear Medicine, and 
Diagnostic and 
Interventional Radiology  
(MEDBIODOSE)’

นวัตกรรมทางด้าน
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

0.9000 0.5000 1.4000 แนวทางการด าเนินงาน :
1. ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ CRP E35010 
เป็นเวลา 4 ปี
2. ประเมินศักยภาพของมาตรวัดรังสีทางชีวภาพท่ีพัฒนาข้ึน 
ในการน าไปใช้งานจริง 
ผลผลิต : ได้เคร่ืองมือต้นแบบท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินปริมาณรังสีจากเลือดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีหรือผู้ป่วย
ท่ีรับการรักษาด้วยรังสี                           
ผลลัพธ์ : ความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยด้านความปลอดภัย
ของการใช้พลังงานนิวเคลียร์

มก.
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10. โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เภสัชโภชนภัณฑ์จาก
ฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพร
เพ่ือลดพิษทางรังสี
ในผู้ท่ีได้รับรังสีรักษา

ได้นวัตกรรมในการสกัด
สารท่ีเหมาะสม

0.6000 0.6000 1.2000 แนวการด าเนินงาน : 
1. คัดเลือกสารออกฤทธ์ิฟลาโวนอยด์ ในพืชสมุนไพร ผัก และผลไม้
2. พัฒนากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธ์ิ (Flavonoid) ท่ีมีฤทธ์ิช่วยลด
พิษทางรังสีส าหรับผู้ท่ีได้รับรังสีรักษา
3. ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัด in vitro และทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดใน
เซลล์เพาะเล้ียง 
- Anti-oxidant activity       
- Cytotoxicity test     
- Micronucleus Assay
4. การทดสอบฤทธ์ิการปกป้องรังสีของสารสกัดในเซลล์ลิมโฟไซด์
ของมนุษย์
5. การทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดในสัตว์ทดลอง
- Acute oral toxicity test
6. พัฒนาระบบการน าส่งสารสกัดสมุนไพรท่ีคัดเลือกด้วยเทคนิค
ไมโคร/นาโนเอนแคปซูเลชัน
7. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์
8. ทดสอบความปลอดภัยในข้ันตอนพรีคลินิกของผลิตภัณฑ์
เภสัชโภชนภัณฑ์โดยใช้สัตว์ทดลอง

มก.

ผลผลิต : ได้ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์เพ่ือลดพิษทางรังสีส าหรับ
ผู้ท่ีได้รับรังสีรักษาบรรจุในนาโนแคปซูลจ านวน 1 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ : 
1. ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยลดพิษทางรังสีในการรักษา ท าให้ลดการเกิด
ผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีรักษา 
2. ได้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจ านวน 1 เร่ือง  
3. ได้สิทธิบัตรจ านวน 1 เร่ือง
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11. Bioavailability of 
proteins from plants 
based diets

ข้อมูลความสามารถใน
การย่อย และการน า
ไปใช้ประโยชน์ใน
ร่างกายของโปรตีน
ถ่ัวเขียว

 -  - 0.0000 แนวทางการด าเนินงาน :                                         
ปลูกถ่ัวเขียวโดยใช้น้ าอณูธรรมชาติ deuterium oxide 
ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะได้โปรตีนในเมล็ดถ่ัวเขียว
ท่ีมี deuterium แล้วน าเมล็ดถ่ัวเขียวมาประกอบเป็นอาหาร
ให้อาสาสมัครรับประทาน และติดตามว่าการน าไปใช้ประโยชน์
ในร่างกายของโปรตีนถ่ัวเขียวโดยวิธี Dual tracer approach 
ในผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีสุขภาพดี  
ผลผลิต : ข้อมูลความสามารถในการย่อยและการน าไปใช้ประโยชน์
ในร่างกายของโปรตีนถ่ัวเขียว ซ่ึงสะท้อนถึงคุณภาพของโปรตีน
จากพืชท่ีมีความถูกต้อง 
ผลลัพธ์ : ข้อมูลท่ีได้เป็นความรู้ทางวิชาการท่ีส าคัญน าไปสู่ค าแนะน า
การบริโภคโปรตีนจากถ่ัวให้มีความถูกต้องเหมาะสม หรือน าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ และยังอาจส่งผลต่อ
การน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุของพืชประเภทถ่ัว เพ่ือให้ได้ถ่ัว
ท่ีร่างกายน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีต่อไป

ม.มหิดล

12. Establishing energy 
requirements throughout 
the life cycle in Thai 
population

สมการประเมินปริมาณ
การใช้พลังงานของ
ร่างกายโดยรวม และ
การใช้พลังงานพ้ืนฐาน
ในแต่ละวันของคนไทย

 -  - 0.0000 แนวทางการด าเนินงาน :                              
การศึกษาการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันของคนไทยน้ีเป็น
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยท าการศึกษาแยกเพศ และแบ่งตาม
ช่วงวัย โดยใช้วิธี doubly labelled water ท าการศึกษาในผู้ท่ียังมี
การด าเนินชีวิตตามปกติ ครอบคลุมระดับกิจกรรมทางกายต้ังแต่
เบาจนถึงหนัก ไม่มีภาวะเจ็บป่วยร้ายแรง ไม่อยู่ในภาวะใดท่ีท าให้
ต้องจ ากัดกิจกรรมหรือการเคล่ือนไหวของร่างกาย  
ผลผลิต : สมการประเมินปริมาณการใช้พลังงานของร่างกายโดยรวม
และการใช้พลังงานพ้ืนฐานในแต่ละวันของคนไทย และค่า physical 
activity factor ท่ีถูกต้องตามลักษณะกิจกรรมทางกาย

ม.มหิดล
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ผลลัพธ์ : ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาน้ี เป็นหลักฐานเบ้ืองต้น 
ท่ีมีความส าคัญในทางการแพทย์และสาธารณสุขในการน าไปสู่
การก าหนดอาหาร จัดบริการอาหาร และแนะน าการบริโภคอาหาร 
เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้รับพลังงานท่ีถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการ
เม่ือเทียบกับอดีตท่ีเป็นการใช้สมการท่ีอ้างอิงจากต่างประเทศ ซ่ึงน่าจะ
ส่งผลให้การดูแลปัญหาสุขภาพท่ีสัมพันธ์กับการได้รับพลังงานไม่สมดุล
 น าไปสู่การป้องกันและบ าบัดโรค NCDs ได้ เน่ืองจากการได้รับ
พลังงานจากอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายเป็นปัจจัย
เบ้ืองต้นท่ีน าไปสู่การเจ็บป่วยของโรค NCDs

13. A longitudinal study 
on body composition, 
energy expenditure, and 
feeding practices of 6 to 
23 months old infants 
(RAS 6092: Using Stable 
Isotope Techniques to 
Monitor Situations and 
Interventions for 
Promoting Infant and 
Young Child Nutrition - 
Phase II)

ภาวะโภชนาการ 
องค์ประกอบร่างกาย 
การใช้พลังงาน การให้
อาหาร และสารอาหาร
ท่ีได้รับของเด็กเล็ก 
6 - 23 เดือน

 -  - 0.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
เก็บข้อมูลระยะยาวในเด็กทารก 6 - 23 เดือน ประเมินภาวะ
โภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกาย ประเมินองค์ประกอบร่างกาย
และการใช้พลังงานด้วยอณูธรรมชาติ และประเมินการให้อาหาร
และสารอาหารท่ีได้รับด้วยการสัมภาษณ์
ผลผลิต : ข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการ องค์ประกอบร่างกาย
การใช้พลังงาน และรูปแบบการให้อาหารและสารอาหารท่ีได้รับ 
และความสัมพันธ์ในระยะยาวของการให้อาหาร การได้รับสารอาหาร
และการใช้พลังงาน กับภาวะโภชนาการ และองค์ประกอบร่างกาย
ในเด็กเล็ก 
ผลลัพธ์ : น าข้อมูลไปใช้ประกอบในการจัดท าข้อก าหนดพลังงานและ
สารอาหารท่ีควรได้รับท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็กไทย และน าไปสู่
การสร้างข้อแนะน ารูปแบบการให้อาหาร/ชนิดอาหาร/การบริโภค
ท่ีเหมาะสมต่อความต้องการใช้พลังงานของเด็กเล็ก เพ่ือป้องกัน
การเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

ม.มหิดล
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14. โครงการพัฒนาการ
บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย

1. จ านวนผู้ป่วยท่ีรับ
บริการเพ่ิมข้ึน 5%/ปี
2. สามารถให้บริการ
ได้ภายใน 30 นาที 
ครบ 100%

 - 52.0000 52.0000 แนวทางการด าเนินงาน :                
1. ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดซ้ือ รวมถึงพิจารณา
รายละเอียดคุณลักษณ์ของเคร่ืองมือ                  
2. จัดซ้ือเคร่ืองมือทางรังสีวินิจฉัยท่ีหมดอายุการใช้งาน 
จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปส าหรับใช้บริการ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และเคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป รวมท้ังเคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับตรวจระบบ
ทางเดินอาหาร
3. ด าเนินการจัดซ้ือตามระเบียบฯ
4. เปิดให้บริการผู้ป่วย
ผลผลิต : 
1. จ านวนผู้ป่วยท่ีรับบริการเพ่ิมข้ึน 5%/ปี
2. สามารถให้บริการได้ภายใน 30 นาที ครบ 100%
ผลลัพธ์ :  ผู้ป่วยได้รับการบริการรวดเร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพ

รพ.ศิริราช

15. โครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.)

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการ
เคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย

90.0000  - 90.0000 แนวทางการดาเนินงาน : 
1. จัดท ารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
ประจ าโครงการฯ 
2. ย่ืนเอกสารค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ต่อหน่วยงานก ากับดูแล 
3. ปรับปรุง/แก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยเคร่ืองปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัยตามข้อสังเกต และจัดส่งรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลผลิต : 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 

มทส.
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2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีอาคารปฏิบัติการเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 1 อาคาร 
ผลลัพธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความพร้อมในการเป็น
ศูนย์วิจัยด้านรังสีรักษาและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

16. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี

ข้อมูลอายุตัวอย่างดิน 
เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบอายุช้ันดิน
ท่ีแนวรอยเล่ือนพาด
ผ่านเพ่ือศึกษาคาบ
อุบัติซ้ าของรอยเล่ือนมี
พลังในพ้ืนท่ี

0.6000 0.6000 1.2000 แนวทางการดาเนินงาน : 
ด าเนินการจ้างเพ่ือท าการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน โดยวัดหาอายุ
ของช้ันตะกอนดินเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าการประเมินภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีและน าตัวอย่างในร่องส ารวจมาวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน เพ่ือหาอายุช้ันดินท่ีแนวรอยเล่ือนพาดผ่านเพ่ือการศึกษา
คาบอุบัติซ้ าของกลุ่มรอยเล่ือนในพ้ืนท่ี
ผลผลิต : ข้อมูลตัวอย่างดินเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบอายุช้ันดิน
ท่ีแนวรอยเล่ือนพาดผ่าน
ผลลัพธ์ : ข้อมูลในการจัดท าการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวระดับ
ต าบล เพ่ือใช้ในการขุดร่องส ารวจและน าตัวอย่างในร่องส ารวจมา
วิเคราะห์ตัวอย่างดินเพ่ือหาอายุช้ันดินท่ีแนวรอยเล่ือนพาดผ่าน 
เพ่ือการศึกษาคาบอุบัติซ้ าของกลุ่มรอยเล่ือนในพ้ืนท่ี

ทธ.

17. โครงการควบคุมแมลงวัน
ผลไม้โดยการใช้แมลงท่ีเป็น
หมันด้วยรังสี

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

8.0000 10.0000 18.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาพันธุกรรมสายพันธ์ุแมลงท่ีแยกเพศได้ในระยะดักแด้     
2. ศึกษานิเวศน์วิทยาของแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีเป้าหมายและ
อบรมผู้ร่วมโครงการ  
3. เพาะเล้ียงและท าหมันแมลงวันผลไม้ให้ได้จ านวนมาก         
4. ขนส่งและปล่อยแมลงท่ีเป็นหมันในพ้ืนท่ีควบคุม

กสก.
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ผลผลิต : จ านวนแมลงวันผลไม้ในพ้ืนท่ีลดลงต่ ากว่าระดับ
ท่ีจะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ : ความเสียหายของผลไม้ลดลง การใช้สารเคมีก าจัดแมลง
ลดลงผลผลิตปลอดภัย ผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย และ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีดีข้ึน

18. โครงการวิจัยและพัฒนา
แมลงวันผลไม้ชนิด 
Bactrocera dorsalis 
Hendel แถบหลังสีขาว
ท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมใน
ระยะดักแด้ (Development 
of Genetic-sexing Strains 
of White-thoraxed 
Bactroceradorsalis Hendel)

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

0.0333  - 0.0333 แนวทางการด าเนินงาน :
ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาสายพันธ์ุแมลงวันผลไม้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทคนิค SIT โดยใช้ประโยชน์
จากดักแด้สีขาวท่ีคัดเลือกได้จากสายพันธ์ุท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร 
(กสก.) ใช้ในการผลิตแมลงเป็นหมันสนับสนุนพ้ืนท่ีควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ และสายพันธ์ุแถบหลังสีขาวของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกสก. และ สทน. ในการด าเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาแมลงวันผลไม้ชนิด Bactroceradorsalis Hendel แถบหลัง
สีขาวท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (development of 
the genetic-sexing strains of white-thoraxed 
Bactroceradorsalis Hendel) โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ส าหรับ
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการควบคุมประชากรด้วยเทคนิค
การใช้แมลงท่ีเป็นหมันด้วยรังสี (radiation-induced sterile insect 
technique) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขา
ท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนให้นักวิจัยและนักวิชาการมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
วิจัยท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการด าเนินการวิจัยและกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องตลอดจนการพัฒนาและผลิตบุคลากร

กสก.
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สนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านการควบคุมประชากรด้วยเทคนิค
การใช้แมลงท่ีเป็นหมันด้วยรังสี และส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์
ในประเทศไทยโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง ๒ หน่วยงาน เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผลผลิต
แมลงวันผลไม้ ชนิด Bactroceradorsalis Hendel สายพันธ์ุแถบหลัง
สีขาวท่ีแยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้

19. โครงการจัดต้ังเคร่ือง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเคร่ือง
ใหม่

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

 - 1.0000 1.0000 แนวการด าเนินงาน : 
1. น าเสนอผล Feasibility และ EHIA ต่อส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ก่อนน าเสนอต่อ ครม.
2. การจัดท าร่างขอบเขตของงานฯ จัดซ้ือเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยตัวใหม่ (Turnkey)
ผลผลิต : เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ (Turnkey)
ผลลัพธ์ : เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังทาง
ด้านเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยรวมถึง
การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ

สทน.
ปส.

20. โครงการการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นสินค้า
ท่ีมีนวัตกรรมด้านรังสี

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

6.6666 6.6666 13.3332 แนวการด าเนินงาน : 
1. น าเสนอการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อกลุ่มบริษัท/
หน่วยงานท่ีมีความสนใจ
2. การพัฒนากระบวนการขายสิทธิบัตรและเพ่ิมความเช่ือม่ัน
ของการประยุกต์ใช้รังสีกับผลิตภัณฑ์
3. ขยายการใช้ประโยชน์ไปสู่ชุมชน สังคม
ผลผลิต : บริษัท/หน่วยงานมีการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ถึง end user 
และสามารถค านวณมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจได้

สทน./ 
ภาคเอกชน, 

ภาครัฐ
ท่ีมีความสนใจ
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21. โครงการ Cyclotron 
(30 MeV)

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

201.2064 169.0536 370.2600 แนวการด าเนินงาน : 
1. จัดซ้ือจัดจ้างและท าสัญญา ปี 2560
2. งานก่อสร้าง Cyclotron ปี 2561 - 2564
3. การวางแผนก าลังคนและฝึกอบรมของ Cyclotron 
ผลผลิต : ได้เคร่ือง Cyclotron 30 MeV ท่ีพร้อมส าหรับระบบ
การผลิตสารเภสัชรังสี และรวมถึงงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ผลลัพธ์ : 
1. ได้สารเภสัชรังสีชนิดใหม่ เพ่ือลดการน าเข้า                       
2. ผลงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา beam line การวิเคราะห์
โดยเทคนิค PIXIE เป็นต้น

สทน.

22. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
สาขาต่าง ๆ (SHINE)

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

16.6666 16.6666 33.3332 แนวการด าเนินงาน : 
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพ่ือพัฒนาเป็นอุปกรณ์ วิธีการด าเนินงาน 
และแก้ไขปัญหาท่ีต้องการได้
2. การพัฒนางานตาม Technology Roadmap ของหน่วยงาน
ผลผลิต : จ านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถสนับสนุนความต้องการ
ของประเทศหรือทดแทนการน าเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม

สทน.
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23. โครงการปรับปรุง
เคร่ืองจักรกลเพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยีข้ันสูง

ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

8.0000 3.0000 11.0000 แนวการด าเนินงาน :
1. ศึกษาและสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยอย่างละเอียด 
2. เร่ิมต้นด าเนินการวิจัยจะเป็นไปตามทิศทางท่ีคณะกรรมการ
ด้าน Fusion เป็นผู้ก าหนด
3. สรุปผลและเผยแพร่งานวิจัย ท้ังน้ีกลุ่มวิจัยได้พัฒนาความร่วมมือ
กับกลุ่มพัฒนาวัสดุของ Center for Fusion Science of 
Southwestern Institute of Physics ประเทศจีน เพ่ือร่วมกันวิจัย
และพัฒนาวัสดุดังกล่าว นอกจากน้ันยังแสวงหาความร่วมมือกับ
ประเทศจีนพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันท่ีประเทศจีนก าลัง
สร้างอยู่ CFETR (Chinese Fusion Engineering Test Reactor) 
และ International Thermonuclear Experimental Reactor 
(ITER) ซ่ึงเป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติอีกด้วย ประกอบกับ
ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) 
ก าลังจะได้จัดซ้ือเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันขนาด 10 - 15 MW 
จึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีดีในการใช้เคร่ืองปฏิกรณ์น้ี ในการทดสอบวัสดุท่ี
ได้ท าการสังเคราะห์โดยผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน หรือ Center of Plasma and Nuclear 
Fusion Technology (CPaF) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย และ สทน.

สทน.

ผลผลิต : สามารถสร้างฟิล์มบางของโลหะผสมนาโนทังสเตนท่ีมี
ความเสถียรภาพท่ีอุณภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส มีองค์ความรู้ใหม่
สามารถตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการต่างประเทศจ านวนอย่างน้อย 
3 เร่ือง
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ผลลัพธ์ : จากความร่วมมือในศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและ
พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันในการวิจัย เร่ืองการสร้างฟิลม์บาง
ของโลหะผสมนาโนทังสเตน งานวิจัยในโครงการน้ีจะเอ้ือให้ทางกลุ่ม 
มีความสามารถพัฒนาวัสดุส าหรับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน 
และท าให้ทางศูนย์วิจัยจะประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ในเร่ืองวัสดุโครงสร้างส าหรับนิวเคลียร์ฟิวชันในระดับนานาชาติ
ในล าดับถัดไป

24. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
ด้านการแพทย์ในการให้บริการ
รักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วย 
I-131 ในถ่ินห่างไกล

ร้อยละของผู้ป่วยเข้าถึง
การรักษาโรคไทรอยด์
เป็นพิษด้วย I-131

 - 1.5000 1.5000 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. จัดทีมศูนย์บริการร่วม (one stop service team) 
จากสหสาขาวิชาชีพ โดยความร่วมมือจาก รพ. เครือข่ายในพ้ืนท่ี
ห่างไกลการเข้าถึงการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทุกภูมิภาค
ของประเทศ
2. ออกหน่วยให้บริการรักษาผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ ณ รพ.ต่างจังหวัด
ในพ้ืนท่ีห่างไกล
ผลผลิต :  การรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วย I-131 แบบ one stop 
service ณ รพ. ต่างจังหวัดในพ้ืนท่ีห่างไกลการเข้าถึงบริการ
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ผลลัพธ์ :  
1. เพ่ิมศักยภาพในการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์ (I-131) ให้ครอบคลุมท่ัวทุกกลุ่มประชากรโดยเฉพาะท่ี
เข้าถึงการบริการได้ยาก

รพ.ราชวิถี
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2. สร้างความม่ันคงและย่ังยืนทางเศรษฐกิจจากผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา
และหายจากโรคได้จ านวนมากข้ึน ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เต็มท่ี อีกท้ังลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาจากภาระ
การเดินทางเข้าถึงการรักษาท่ีห่างไกล

25. โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : 
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง
สู่มาตรฐาน
กิจกรรมย่อย : 
ตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี
สินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าน าเข้า

จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับ
การตรวจวิเคราะห์
สารกัมมันตรังสี
ไม่น้อยกว่า 70 ตัวอย่าง

0.1050 0.1050 0.2100 แนวทางการด าเนินงาน : 
กรมประมงโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตตรวจสอบ
คัดกรองเบ้ืองต้น สุ่มและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบสารกัมมันตรังสีสินค้าสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าน าเข้า 
ผลผลิต : สินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าน าเข้าได้รับการตรวจ
วิเคราะห์สารกัมมันตรังสี จ านวน 70 ตัวอย่าง
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
น าเข้าได้อย่างปลอดภัย

กปม.

343.5319 272.3458 615.8777

จ านวนโครงการ 25 16 17

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 4.2    : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย  :  เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด     :  1. จ านวนมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

2. จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย

ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

1. โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 
10,000 คน)
2. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานปรมาณู 
(ร้อยละ 80)

20.0000 20.0000 40.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ค่าย นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ เวทีชุมชน เป็นต้น 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักทางด้านความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุกระดับ
ช่วงวัย
ผลผลิต : มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้
ทางด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกประเภทและทุกช่วงวัย
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติท่ีดี และเช่ือม่ัน
ต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ สร้างแนวร่วมและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับท้องถ่ิน 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้องสู่ภาคประชาชนได้อย่าง
แท้จริงส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า

ปส.

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

204 กลยุทธ์ท่ี 4.2



ช่ือโครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ
2563 2564

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม

2. โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
นิวเคลียร์

1. จ านวนคร้ังในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี และ
ความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (๑,๐๐๐ คร้ัง)
2. ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร
และมีความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน (ร้อยละ ๘๐)

20.0000 20.0000 40.0000 แนวทางการด าเนินงาน :
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ 
ส่ือวิทยุ ส่ือออนไลน์ ส่ือมัลติมีเดีย ฯลฯ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี แก่กลุ่มเป้าหมายทุกประเภทและทุกช่วงวัย
ผลผลิต : มีส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายต่างๆ ในทุกกลุ่ม
ผลลัพธ์ : ประชาชนท่ีได้รับข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีถูกต้องเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี และเช่ือม่ันต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อีกท้ัง ยังเป็นการลดการต่อต้านการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต และสร้างแนวร่วม
ท่ีจะสนับสนุนให้มีการน าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ 
ซ่ึงจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน

ปส.

40.0000 40.0000 80.0000

จ านวนโครงการ 2 2 2

งบประมาณรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ภาคผนวก ง ผลการติดตามตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 1 : 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จ านวนเรื่องท่ีเกิด
จากความร่วมมือด้าน
นิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างประเทศ 

จ านวนเรื่องท่ีได้มี
การหารือ/
ประสานงานร่วมกัน
ตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึน
ไป(มีข้อตกลง
ร่วมกัน/เรื่องที่
ประสานร่วมกัน) 

26 30 11 248 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ของประเทศไทยที่
เข้าไปมีบทบาทใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ/
เจ้าหน้าที่ของไทยมี
ต าแหน่ง/ท างาน
องค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น IAEA 
/CTBTO /APMP 

2 3 2 2 

กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียนนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด (1) : มี
โครงการร่วมมือกับ
ประเทศในภูมภิาค
อาเซียน และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินร่วมกันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ตั้งแต่ 2 ประเทศข้ึน
ไปโดยเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา 

3 4 3 29 

ตัวชี้วัด (2) : ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
องค์การระหว่าง
ประเทศ และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวนงบประมาณท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ/สนับสนุน
ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่าน เช่น การประชุม 
/สัมมนา การฝึกอบรม  
การวิจัย 

56.5136 56.5900 55.2904 56.1863 

กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในทบวง

ตัวชี้วัด :มีสว่นร่วมใน
การก าหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ 

จ านวนกิจกรรม/
ประเด็นต่างๆ/
ข้อเสนอแนะ ที่

11 11 11 106 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
การพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ 

ของทบวง
การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศมาก
ขึ้น 

ประเทศไทยเข้าไปมี
บทบาท/ก าหนด
นโยบายในIAEA 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 2 : การก ากับ
ดูแลที่มีความปลอดภัย 
ความมั่นคงปลอดภัย
และการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3s) เป็นไป
ตามแนวทางของ IAEA 

ร้อยละความส าเร็จใน
การก ากับดูแลที่มี
ความปลอดภัย ความ
มั่นคงปลอดภัยและ
การพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) ตาม
แนวทางของ IAEA 

ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมที่
ด าเนินการส าเร็จตาม
หลัก 3S ตามท่ี IAEA 
ก าหนด 
ระดับ 1 =มีแผน
ด าเนินงาน 
ระดบั 2 = 
ด าเนินการตามแผน 
ระดับ 3 = 
ด าเนินงานตาม
แนวทางมาตรฐาน 
IAEA 
ระดับ 4 = เสนอขอ
ประเมินมาตรฐาน
ตามแนวทาง IAEA 
ระดับ 5 = ผ่านการ
ประเมินตามแนวทาง IAEA 

3 1 3 1 

กลยุทธ์ 2.1 : บังคับใช้
กฎหมายระเบียบ 
มาตรการ แนวทาง 
โครงสร้างหลักการ
บริหารและมาตรฐาน
การก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด (1) : 
ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นจากการก ากับ
ดูแลความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางนิวเคลียร์และ
รังสีมีความม่ันใจ/
เชื่อถือ จากการ
ก ากับดูแลมากขึ้น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83 

ตัวชี้วัด (2) : มี
หน่วยงานกระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 ลดลง 

สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสีกระท าผิดตาม 
พ.ร.บ. นิวเคลียร์
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
(ส ารวจจากปริมาณ 

2 ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ 

2 ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คดีท่ีมีการฟ้องร้อง
ต่อศาล) 

กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพก ากับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด (1) : เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตร
วิทยารังสีในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านมาตร
วิทยาทางรังสีใน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มี
ผู้เชี่ยวชาญของไทย 
ได้รับเงินสนับสนุน
จาก IAEA 

10 2 10 5 

ตัวชี้วัด (2) : เป็น
ศูนย์กลางด้านการ
เฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านการเฝ้า
ระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มีผู้เชีย่วชาญ
ของไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก IAEA 

10 10 10 24 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าหมาย 3.1 : เพ่ิม
ศักยภาพและอัตราก าลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี 

จ านวนบุคลากรด้าน
การวิจัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

จ านวนบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์และรังสีที่
เพ่ิมข้ึน 
- ด้านการเกษตร 
- ด้านโภชนาการ 
- ด้านการแพทย์ 
- ด้านเทคนิคทาง
พลังงานนิวเคลียร ์

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

5 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

จ านวนผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : จ านวน
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่มี 
ขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนและเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

จ านวนบุคลากร
ทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับการ
พัฒนา(ฝึกอบรม/
วิจัย/สัมมนา/ผู้น า)
และมีศักยภาพที่
ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ (เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนจาก 
IAEA) 

6,373 6,613 2,300 9,744 

เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เก่ียวข้องได้รับการ
พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

จ ำนวน
ห้องปฏิบัติกำร 
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
กำรพัฒนำให้ได้
มำตรฐำนตำม
แผนงำน/โครงกำรใน
แผนปฏิบัติกำรฯ 

2 3 2 3 

กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด (1) :  
มีห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือที่มี
มาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน (ห้อง) 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 
ที่ด าเนินการตาม
มาตรฐาน IAEA/ISO 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

2 2 2 2 

ตัวชี้วัด (2) : จ านวน
งานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

จ านวนงานวิจัย  
(ท่ีอยู่ในระบบการ
วิจัยของประเทศหรือ
ต่างประเทศ) ทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่
น าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา 

5 -13 
(86 

บทความ) 

5 0 
(86 

บทความ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมาย 4 : เพ่ิมศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือประยุกต์ใช้

จ านวนมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การค านวณมูลค่า
เศรษฐกิจที่เกิดจาก

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค านิยาม/วิธีการ
ค านวณ 

2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
ด้านเกษตร ด้านอาหาร
และโภชนาการ  
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และ 
ด้านอื่นๆ  

กิจกรรมที่ด าเนินการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

จ านวนนวัตกรรมที่
เกิดจากผลงานวิจัย 

  อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 
กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : มูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น) 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การค านวณมูลค่า
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
กิจกรรมที่ด าเนินการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

ร้อยละ 
5 

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ

ข้อมูล 

กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด : ประชาชนมี
ความเข้าใจและ
ตระหนักความส าคัญ
ของพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ิมมากข้ึน (คน) 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิวเคลียร์และรังสี
มากขึ้น 

2,395 498 300 467 

 





 

ภาคผนวก จ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
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ภาคผนวก จ  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ   

รายช่ือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ  

1. เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานอนุกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์)

อนุกรรมการ 

3. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมการ 

4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนกระทรวงพลังงาน อนุกรรมการ 

8. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 

9. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 

10. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 

11. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ 

12. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ 

13. ผู้แทนส านักงบประมาณ อนุกรรมการ 

14. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

15. ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ 

16. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อนุกรรมการ

17. ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์) อนุกรรมการ 

18. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางวิทยาศาสตร์การเกษตร)

อนุกรรมการ 

19. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล
(ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางการแพทย์)

อนุกรรมการ 

20. ผู้อ านวยการส านักที่ได้รับมอบหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อนุกรรมการและเลขานุการ 

21. เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 





 

 

ภาคผนวก ฉ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบาย 

และแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 - 2569 
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ภาคผนวก ฉ  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 

รายช่ือคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 

1. รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อ านวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ 

3. ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 

4. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 

5. ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 ส านักงบประมาณ อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ อนุกรรมการ

8. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการ 

9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 





ภาคผนวก ช 
อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ช  อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กข. กรมการข้าว 
ปศ. กรมปศุสัตว์ 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสร. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ขบ. กรมการขนส่งทางบก 
กปม. กรมประมง 
คต. กรมการค้าต่างประเทศ 

จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กทธ. กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปส. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พด. กรมพัฒนาที่ดิน 

ภาคเอกชน ภาคเอกชนที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มนพ. มหาวิทยาลัยนครพนม 
มบ. มหาวิทยาลัยบูรพา 
มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รพ. โรงพยาบาล 
สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สทน. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สมช. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สซ. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
อส ส านักงานอัยการสูงสุด 

สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 





รายงานประเมินผลการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)  

ที่ปรึกษา 
1. นางสาววไิลวรรณ  ตนัจ้อย รักษาการเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

2. นางรัชดา  เหมปฐวี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ 

3. นางสุชนิ  อุดมสมพร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

คณะผู้จัดท า 

4. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

5. นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

6. นางสาววรวรรณ รักษาสงัข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นายนิรันดร บัวแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

9. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

10. นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

11. นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

12. นายเฉลิม กลิน่ศรีสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

13. นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางสาวนัยนา  จรทะผา เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 

รายช่ือผู้จัดท า 



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เลขท่ี 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600 
โทรสำร 0 2561 3013 

www.oap.go.th 




