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การวิเคราะห์เพือคัดกรองเฉพาะโครงการทีเข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการ นีอยู่ในเกณฑ์ทีต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

ตามเงือนไขในกรณีที 
1) เป็นแผนงาน/โครงการใหม่ ทีเพิงเริมต้นในปีงบประมาณนันๆ หรือ เป็นแผนงาน/โครงการที่ ใหม่ที่ต้องการขยายผล
ต่อจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว

2) เป็นแผนงาน/โครงการทีมีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายลงทุน
3) เป็นแผนงาน/โครงการทีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมือวันที 29 ธันวาคม 2552 ได้กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการทีมี
ความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี
         ก. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง 
             ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
         ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิงแวดล้อมหรือการให้บริการขัน
             พืนฐานของประชาชนและ
         ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ 
             กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

4) เป็นแผนงาน/โครงการอืนทีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 23000 ชือกระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รหัสหน่วยงาน : 23005 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 23005-015 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

มาตรวิทยารังสีของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2566 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 

:
377,065,000.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อมูลพืนฐานโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ

ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อตังขึนครังแรกโดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทุติยภูมิ กลุ่มมาตรฐานการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี สํานักงานปรมาณู
เพือสันติ เพือรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพือให้เกิดความถูกต้องและความ
ปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทัวไป ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้พัฒนามาเป็นลําดับจน
ประสบความสําเร็จและผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตามข้อกําหนดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) สําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครืองสํารวจรังสี ตาม มอก. 17025 เมือวันที 16 ธค. 2553 นอกจาก
นีในปี พ.ศ. 2556 สํานักงานปรมาณูเพือสันติยังได้รับงบประมาณเพือก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี (ชือ
เดิมอาคารมาตรวิทยารังสี)ระหว่างปี 2558-2562 โดยมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางรังสีด้านต่างๆ เป็นห้องปฏิบัติการแกน
หลักในอาคาร 
เนืองจากระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศปัจจุบันอยู่ในระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) ซึงมีขีดจํากัดใน
ด้านการพัฒนาและความถูกต้องแม่นยํา ดังนันเพือเป็นการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศจากระดับทุติย
ภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ เพือให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีทีจะก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 
2562 ทีจะมีจุดมุ่งหมายทีจะพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิ เพือเพิมขีดความ
สามารถ และศักยภาพด้านการวัดและการสอบเทียบด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงสอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีทีทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับ
นานาชาติ เพือการพึงพาตนเองได้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาค
อาเซียน

2. ความสําคัญ / เร่งด่วนของโครงการ
เนืองจากโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิเป็นโครงการทีมีการ
ดําเนินการมาตังแต่ปีงบประมาณ 2560 พร้อมกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี การจัดทําโครงการดัง
กล่าวนอกจากเป็นการรองรับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางมาตรวิทยาของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิเพือ
เป็นมาตรฐานอ้างอิงสูงสุดในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติแล้ว ยังมีความสําคัญในแง่การเป็นมาตรฐานกลางสําหรับการ
ควบคุมกํากับกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพือให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ทัวไป

รหัสกระทรวง : 23000 ชือกระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รหัสหน่วยงาน : 23005 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 23005-015 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

มาตรวิทยารังสีของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2566 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 

:
377,065,000.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง

หน้าที 1 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

2



คําถามชุด ก ขันตอนการริเริมแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบืองต้น

ประเด็นที 1 พิจารณาทีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ก-1

โครงการนีจัดทําขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้า
หมาย-ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ก-1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1. เพือจัดตังห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีให้อยู่ในระดับปฐมภูมิทีทัดเทียมกับ
นานาชาติ
2. เพือพัฒนาระบบการวัดปริมาณรังสีให้อยู่ในระดับปฐมภูมิ
3. เพือรองรับโครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีทีจําเป็นต้องมีระบบวัดปริมาณ
รังสีมาตรฐานทีอยู่ในระดับสูงสุดในระดับนานาชาติ
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
ด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด เพือสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณูแก่ผู้
ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทัวไป

ก-1.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

คํา
อธิบาย

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ และหน่วยงานทีใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ทังภาครัฐและ
เอกชนทัวประเทศ
1. ทางอุตสาหกรรม  จํานวน 788 แห่ง
2. ทางการแพทย์ จํานวน 84 แห่ง
3. ทางการศึกษาวิจัย จํานวน 232 แห่ง

ก-1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คํา
อธิบาย

1. ความถูกต้องแม่นยําของผลการวัดรังสี
2. ความครอบคลุมช่วงการใช้งาน
3. ความน่าเชือถือ และการยอมรับผลของการวัด

ก-1.4 โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

1. พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีให้อยู่ในระดับปฐมภูมิซึงมีความถูกต้องแม่น
ยําสูงสุด
2. พัฒนาระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีให้ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งานในประเทศ
3. ขยายขอบข่ายการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
4. ผลักดันขีดความสามารถด้านการวัดและการสอบเทียบ (CMCs) ให้เผยแพร่ในเวปไซด์ 
BIPM

ก-1.5 โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คํา
อธิบาย

1. จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. จัดทําแผนดําเนินโครงการระยะสัน กลาง ยาว
3. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ

คําถาม 
ก-2

มีรายงานทบทวนทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ก-2.1 ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดําเนินโครงการอย่างไร

หน้าที 2 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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คํา
อธิบาย

บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยารังสีอยู่แล้ว เช่นการได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO17025 โครงการนีเป็นการขยายขอบข่ายและเพิมเติมส่วนทีขาดตามมาตรฐานสากล การ
ไปฝึกอบรมด้านมาตรวิทยารังสีระดับปฐมภูมิในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เกาหลีใต้ และ
ญีปุ่น

ก-2.2 ระบุว่าโครงการนีหน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทังหมดหรือไม่ ใน
กรณีทีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอืน โปรดระบุชือหน่วยงานทีบูรณาการด้วย

คํา
อธิบาย

1. สมอ. ผู้ประเมินการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025
 2. มว. ซึงเป็นผู้ประสานงานของประเทศไทยกับBIMP ในการขอการรับรองสถานะการเป็น
หน่วยงานทีได้รับมอบหมาย (Designed Institue,DI) ด้านการวัดปริมาณรังสี และการ
รับรองขีดความสามารถในการวัดและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ
3. ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสีมาตรฐาน ทังในและต่างประเทศ เพือเปรียบเทียบผลการ
ทดลองระหว่างห้องปฏิบัติการ เช่น KRISS ประเทศเกาหลีใต้, NMIJ ประเทศญีปุ่น และ 
ARPANSA ประเทศออสเตรเลีย

ก-2.3 ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการทีเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี

คํา
อธิบาย

1. หัวหน้าโครงการ เป็นหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานด้านการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านมาตรฐานการวัดรังสีโดยตรงจากการศึกษาดูงานระบบ
มาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ จากห้องปฏิบัติการ National Physical Laboratory  (NPL) 
ประเทศอังกฤษและ National Metrology Institute of Japan (NMIJ) ประเทศญีปุ่นทังเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมประจําปี  Asia Pacific Metrology Programme (APMP) 
ในสาขารังสีก่อไอออน รวมถึงกําลังดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถการทดสอบและ
สอบเทียบเครืองมือวัดรังสีระดับปฐมภูมิในทางการแพทย์ ตาม PMU 12
2. คณะทํางาน มีประสบการณ์ในการขอรับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ ตาม มอก. ๑๗๐๒๕ และประสบการณ์ด้านมาตรฐานการวัดรังสีโดยได้รับการฝึกอบรม
จากห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานระดับปฐมภูมิ จากประเทศเกาหลีใต้และญีปุ่น

คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

ประเด็นที 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ

คําถาม 
ข-1

โครงการนีมีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

1.  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
2.  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงสําหรับ
อุตสาหกรรม
3.  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานตํา
4.  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง
5.  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแบบฝังแร่ (Brachytherapy)
6.  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา
7.  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดกัมมันตภาพรังสี
8. ระบบห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล
9. ระบบฐานข้อมูลด้านการทดสอบ สอบเทียบด้านมาตรวิทยารังสีก่อไอออน
10. การเตรียมความพร้อมสําหรับจัดตังห้องปฏิบัติการและเปิดใช้งานเพือการให้บริการ

ข-1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

หน้าที 3 จาก 10
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คํา
อธิบาย

ผลลัพธ์อันเกิดจากการดําเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผนแม่
บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที 2 (2552 - 2559) มีดังนี         
     1 กิจกรรมการวัดในภาคอุตสาหกรรมถูกต้องมากยิงขึน ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพลด
การสูญเสียวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต ซึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต ทําให้
ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึน
      2 การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการระบบมาตรวิทยา เห็นความสําคัญและประโยชน์ของ
ระบบมาตรวิทยา   ทีมีต่อการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ภาค
อุตสาหกรรมพัฒนาระบบการวัดและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือให้สามารถ
ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ มีจํานวนเพิมมากขึน  
     3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบของไทย ได้รับการรับรองความ
สามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิมขึน ซึงมีผลให้นานาชาติยอมรับผลการวัดของ
ประเทศไทย เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าทีเกิดจากปัญหาด้านเทคนิค (TBT) 
     4 กลุ่มบุคลากรทีจะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ด้าน
มาตรวิทยาเพิมขึน 
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือให้สามารถผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001 ได้ มีจํานวนเพิมมากขึน 
     5  จํานวนเครืองมือวัดทีส่งสอบเทียบต่างประเทศลดลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการส่ง
เครืองมือวัดไปสอบเทียบยังต่างประเทศ
     6  ลดงบประมาณทีแต่ละห้องปฏิบัติการต้องสังซือสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงจากต่าง
ประเทศ สามารถหารายได้จากการจําหน่ายสารมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงทีผลิตได้ในประเทศ
แก่ต่างประเทศ  

ข-1.3 ผลกระทบของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

ผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานทางรังสีของชาติ อ้างอิงตามแผน
แม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ฉบับที 2 (2552 - 2559) มีดังนี 
     1 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นการเพิมมูลค่าการส่ง
ออก ยังผลให้เศรษฐกิจของชาติดีขึนอย่างยังยืน
     2 เกิดการลงทุนในธุรกิจส่งออกเพิมขึน เป็นการขยายฐานเศรษฐกิจของชาติ
     3 ประชาชนมีความตระหนักถึงประโยชน์และเห็นความสําคัญของมาตรวิทยามากขึน
    .4 มาตรวิทยามีบทบาทสําคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคและ
การบริการมีมาตรฐานทีดี
     5 ระบบมาตรวิทยาทีสมบูรณ์ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ
ด้านมาตรวิทยาในหลายๆ ระดับ ทําให้เกิดการเพิมจํานวนความต้องการบุคลากรผู้ใช้วิชาชีพ
ด้านมาตรวิทยาในสังคมไทยเพิมขึน อันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
สังคม
      6 การวัด วิเคราะห์ และทดสอบทีดีทําให้การอนุรักษ์สิงแวดล้อมได้มาตรฐานสากลเนือง
จากการควบคุมและตรวจสอบการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปริมาณทีไม่เป็น
ภัยต่อสิงแวดล้อม
      7 ระบบมาตรวิทยาของชาติทีเข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การ
คุ้มครองให้สินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิงแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยดีขึนอย่างยังยืน

ข-1.4 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ

คํา
อธิบาย

1. หน่วยงานภาคเอกชนทีขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย
2. หน่วยงานภาครัฐทีขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี
ของรัฐ มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและชีแจงเมือมีการสอบถาม รวมถึงทําแบบสํารวจความคิด
เห็น

หน้าที 4 จาก 10
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คําถาม 
ข-2

มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ข-2.1 สรุปผลการประชุมชีแจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้
เกียวข้องเพือยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารทีเกียว
ข้อง

คํา
อธิบาย

1. หน่วยงานภาคเอกชนทีขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย
2. หน่วยงานภาครัฐทีขอรับบริการ/สนับสนุนการวิจัย
ผลแบบสอบถามผู้เข้ารับบริการทดสอบและสอบเทียบเครืองมือเห็นปัญหาและต้องการให้มี
การพัฒนาและขยายขอบข่ายการสอบเทียบให้ครอบคลุมทุกพิสัยทีมีการใช้ประโยชน์ใน
ประเทศ 

คําถาม 
ข-3

ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสียงทีเกียวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสารธารณะและผู้เกียวข้องหรือไม่

ตอบ มี

ข-3.1 ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสียงของ
โครงการ (ระบุเวลา)

คํา
อธิบาย

มี ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทีจัดเป็นประจําทุกปี
ครังล่าสุดเมือวันที 18 ธันวาคม 2563

คําถาม 
ข-4

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-4.1 ระบุผู้ทีเสียงจะได้รับกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ

คํา
อธิบาย

ประเด็นที 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินโครงการ

คําถาม 
ข-5

มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจะดําเนินงานประจําเมือโครงการสินสุดหรือไม่

ตอบ มี

ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วนงานทีดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิน

คํา
อธิบาย

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแล สํานักงานปรมาณูเพือสันติ

ประเด็นที 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

คําถาม 
ข-6

มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี กรณีโครงการด้าน
เศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการในรูปของตัว
เงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนีทางตรงและทางอ้อม
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คํา
อธิบาย

ด้านพืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย ช่วยเพิมศักยภาพในการพัฒนาและลดค่าใช้จ่าย
ในการนําเข้าเทคโนโลยี 
ประเทศไทยมีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิทีจัดทําและพัฒนามีมาตรฐานทัดเทียม
กับนานาชาติทีมีความเทียงตรงแม่นยําและทันสมัย 
อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีทีกําลังก่อสร้าง มีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานทีอยู่
ในระดับสูงสุดทัดเทียบกับนานาชาติ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน

ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสําเร็จอย่างดีเยียม) ในกรณี
โครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการ
ลงทุนโครงการนี

คํา
อธิบาย

เป็นการส่งเสริมงานสนับสนุนการวิจัยด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพือสนับสนุนงาน
ด้านต่างๆทีเกียวข้องกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้าน
มาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอาเซียน
ตัวอย่างการคํานวณผลการตอบแทนทางเศรษฐกิจ
1.ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และอิเลคตรอนพลังงานสูง
จากเครืองเร่งอนุภาค  ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเครืองมือวัดปริมาณรังสีไปสอบเทียบกับห้อง
ปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิของต่างประเทศในขอบข่ายของเครืองเร่งอนุภาค
มากกว่า 16 ล้านบาทต่อปี คํานวณจากโรงพยาบาลทีมีเครืองเร่งอนุภาคจํานวน 40 แห่ง แต่
ละโรงพยาบาลมีเครืองมีวัดปริมาณรังสี 1 เครือง ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและการขนส่งใน
ต่างประเทศจํานวน 400,000 บาท และส่งสอบเทียบปีละ 1 ครัง
2. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานตํา ลดค่าใช้จ่ายใน
การส่งเครืองมือวัดปริมาณรังสีไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
ของต่างประเทศในขอบข่ายของรังสีเอกซ์พลังงานตํามากกว่า 44.6 ล้านบาทต่อปี คํานวณ
จากโรงพยาบาลทีมีการวินิจฉัยเต้านมจํานวน 223 แห่ง แต่ละโรงพยาบาลมีเครืองมีวัด
ปริมาณรังสี 1 เครือง ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและการขนส่งในต่างประเทศจํานวน 
200,000 บาท และส่งสอบเทียบปีละ 1 ครัง
3. ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับรังสีรักษา ลดค่าใช้
จ่ายในการส่งเครืองมือวัดปริมาณรังสีไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีในระดับ
ปฐมภูมิของต่างประเทศในขอบข่ายของรังสีแกมมาสําหรับรังสีรักษามากกว่า 16 ล้านบาท
ต่อปี คํานวณจากโรงพยาบาลทีมีหน่วยรังสีรักษาจํานวนประมาณ 40 แห่ง แต่ละโรง
พยาบาลมีเครืองมีวัดปริมาณรังสี 1 เครือง

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ

ประเด็นที 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและ
ผลประโยชน์ ผละกระทบทีจะได้รับเพือจัดทําคําของบประมาณ
คําถาม 
ค-1

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ค-1.1 โปรดจัดลําดับความสําคัญระหว่างโครงการอืนกับโครงการนี พร้อมระบุเหตุผล

คํา
อธิบาย

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ เป็นโครงการทีมีความสําคัญ 3 
ลําดับแรกของสํานักงานปรมาณูเพือสันติ เนืองจากตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ อว. และ 
ปส.

ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนีว่าคุ้มค่าอย่างไร

คํา
อธิบาย

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ จะเป็นพืนฐานการวิจัยด้าน
มาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีเพือสนับสนุนงานด้านต่างๆทีเกียวข้องกระบวนการผลิตให้
ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานทางนิวเคลียร์และรังสีของอา
เซียน สามารถสร้างรายได้จากการวิจัย และบริการด้านรังสีได้ในอนาคตได้
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คําถามชุด ง การเตรียมการเพือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ

ประเด็นที 7 พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คําถาม ง
-1

มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ง-1.1 โปรดระบุแผนการดาเนินงาน และผลงานทีนาส่ง

คํา
อธิบาย

ปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณ Air 
Kerma ของประเทศ โครงการกํากับดูแล ควบคุมและสร้างเครือข่าย ด้านการวัดปริมาณรังสี
ของประเทศ  ทดสอบความชํานาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัดปริมาณ
รังสี พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิตามข้อกําหนด 
ISO 17025 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐม
ภูมิ
ปีงบประมาณ 2561 จัดสร้างหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิสําหรับการวัดรังสีเอกซ์พลังงาน
ปานกลาง จัดซือชุดเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี    ( Monitor Chamber)  ทดสอบความชํานาญ
และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัดปริมาณรังสี พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิตามข้อกําหนด ISO 17025 
ปีงบประมาณ 2562  ทดสอบความชํานาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัด
ปริมาณรังสี 
ปีงบประมาณ 2563 ทดสอบความชํานาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัด
ปริมาณรังสี 
ปีงบประมาณ 2564 ทดสอบความชํานาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการวัด
ปริมาณรังสี 
ปีงบประมาณ 2565 ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับ
การป้องกันอันตรายจากรังสี ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสี
แกมมาระดับสูงสําหรับอุตสาหกรรม ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสี
เอกซ์พลังงานตํา   ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงาน
ปานกลาง  ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแบบฝังแร่ ระบบห้อง
ปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการ
วัดกัมมันตภาพรังสี ระบบห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล ระบบฐานข้อมูลด้าน
การทดสอบ

คําถาม ง
-2

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ มี

ง-2.1 แสดงรายงานทีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"

หน้าที 7 จาก 10
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คํา
อธิบาย

งบประมาณ 2565
ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสําหรับการป้องกันอันตราย
จากรังสี 65,000,000 บาท (ต.ค.64-ก.ย.65)
ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาระดับสูงสําหรับอุตสาหกรรม 
4.100,800 บาท (ต.ค.64-ก.ย.65)
ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานตํา 61,000,000 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย.65)
ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง 
31,000,000 บาท (ต.ค.64-ก.ย.65)
ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแบบฝังแร่ 25,000,000 บาท (ต.ค
.64-ก.ย.65)
ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีบีตา 24,610,000 บาท (ต.ค.64-ก
.ย.65)
ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดกัมมันตภาพรังสี 16,000,000 บาท (ต.ค.64
-กฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2,745,700 บาท (ต.ย.65)
ระบบห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล 15,000,000 บาท (ต.ค.64-ก.ย.65)
ระบบฐานข้อมูลด้านการทดสอบ สอบเทียบด้านมาตรวิทยารังสีก่อไอออน 15,000,000 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย.65)
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2,745,700 บาท (ต.ค
.64-ก.ย.65)
พัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานด้านมาตรวิทยารังสีก่อไอออน 5,000,000 บาท (ต.ค.64-ก.ย
.65)

คําถาม ง
-3

ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่

ตอบ มี

ง-3.1 ระบุถึงมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว

คํา
อธิบาย

การจัดจ้างทังหมด กระทําโดยสุจริต ตามระเบียบราชการ จึงสามารถป้องกันการทุจริต รวม
ถึงมีการติดตามตรวจสอบภายใน และการดําเนินงานเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ

ประเด็นที 8 ทบทวน/การปรับเปลียนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)

คําถาม ง
-4

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์
การทีเปลียนแปลงหรือไม่

ตอบ มี

ง-4.1 สรุปทางเลือกทีเป็นไปได้ในกรณีทีมีสถานการณ์เปลียนแปลงภายในและภายนอก

หน้าที 8 จาก 10
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คํา
อธิบาย

- ปรับขนาดของโครงการ
- ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ
- ชีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผู้
บริหาร
- ขออนุมัติปรับเพิมวงเงินงบประมาณ
- ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ

 ถูกปรับลดงบประมาณ
-ชีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหารรับทราบและปรับแผนดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผู้
บริหาร
-ปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณทีจัดสรร
-ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเพือของบประมาณผูกพันต่อเนือง

งบประมาณไม่สามารถดําเนินงานได้
-ขออนุมัติปรับเพิมวงเงินงบประมาณ
-ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเพือของบประมาณผูกพันต่อเนือง

คําถาม ง
-5

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีมีการเปลียน
แปลง ใช่หรือไม่

ตอบ มี

ง-5.1 โปรดระบุทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีอาจมีการเปลียนแปลงได้

คํา
อธิบาย

ถูกปรับลดงบประมาณ/งบประมาณไม่พอในการดําเนินงาน
ในกรณีถูกปรับลดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการจะทําหน้าทีชีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหาร
รับทราบเพือขอปรับขนาดของโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการให้เหมาะสมกับงบ
ประมาณทีได้รับการจัดสรร โดยให้ผู้บริหารเห็นชอบ นอกจากนีอาจขอขยายระยะเวลา
ดําเนินโครงการในกรณีทีผู้บริหารต้องการให้กิจกรรมยังครบถ้วนโดยของบประมาณแบบผูก
พันธ์

ประเด็นที 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึงถ้าเกิดขึนจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการทีผ่านมา
คําถาม ง
-6

มีรายงานการศึกษาทีสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่

ตอบ ไม่มี

ง-6.1 โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดําเนินโครงการทีผ่านมา
ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินโครงการ (ทีจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ)

คํา
อธิบาย
ง-6.2 ระบุวิธีการแก้ไข

คํา
อธิบาย

คําถามชุด จ การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนืองและโครงการทีทําเสร็จแล้วและต้องการขยายผล
โครงการ

ประเด็นที 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ

คําถาม จ
-1

หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่านมาหรือไม่

ตอบ มี

จ-1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ/ดูแล/บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ

หน้าที 9 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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คํา
อธิบาย

1. นายวิทิต ผึงกัน
2. นางสุมาลี นิลพฤกษ์

จ-1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

การประเมินผลลัพธ์โครงการ จะประเมินผลสําเร็จของโครงการ 2 ลักษณะแนวทาง คือ 
1. การประเมินจํานวนผู้ขอรับบริการทีเพิมมากขึน
2. การประเมินจากการดําเนินการเปรียบเทียบผลการทดลอง เพือประเมินศักยภาพการวัด
ของห้องปฏิบัติการทีจัดตังขึน

หน้าที 10 จาก 10

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านการเมืองและสังคม

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

1.1 ความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.2 การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.3 การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

1.4 ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.5 ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.6 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ต่างๆ ทีเกียวข้อง
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

1.7 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
รหัสกระทรวง : 23000 ชือกระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา

ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
รหัสหน่วยงาน : 23005 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 23005-015 ชือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

มาตรวิทยารังสีของประเทศ
ปีงบประมาณ : 2566 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 

:
377,065,000.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.2 ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
2.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน สูง ยอมรับได้ จัดการได้
2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคานํามัน เหล็ก 

ฯลฯ
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

2.5 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านกฎหมาย

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

3.1 ความคลุมเครือของกฎหมายทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.2 การเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.3 ความไม่มันใจในการบังคับใช้กฎหมาย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.4 กฎหมายไม่ครอบคลุม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ

เปลียนแปลง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

3.6 การเปลียนแปลงมติทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.7 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านเทคโนโลยี

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

4.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสม สูง ยอมรับได้ จัดการได้
4.2 การล้าหลังของเทคโนโลยีเนืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึนอย่างรวดเร็ว
สูง ยอมรับได้ จัดการไม่ได้

4.3 ความผิดพลาดของเทคโนโลยีทีใหม่จนเกินไป ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.4 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านการดําเนินการ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

5.1 การขาดแคลนบุคลากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.3 การขาดแคลนวัตถุดิบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต

โครงการในตลาด
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

5.5 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.6 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามทีเสนอโครงการ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.7 การเปลียนแปลงบุคลากรทีดําเนินการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.8 กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านสิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

6.1 การก่อความไม่สงบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.2 สงคราม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.3 นําท่วม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.4 พายุไต้ฝุ่น ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.5 โคลนถล่ม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.6 แผ่นดินไหว ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.7 ภัยแล้ง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.8 โรคระบาด ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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การสร้างมาตรการความปลอดภัยใน
การกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังส ี



การวิเคราะห์เพือคัดกรองเฉพาะโครงการทีเข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการ นีอยู่ในเกณฑ์ทีต้องวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

ตามเงือนไขในกรณีที 
1) เป็นแผนงาน/โครงการใหม่ ทีเพิงเริมต้นในปีงบประมาณนันๆ หรือ เป็นแผนงาน/โครงการที่ ใหม่ที่ต้องการขยายผล
ต่อจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว

2) เป็นแผนงาน/โครงการทีมีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายลงทุน
3) เป็นแผนงาน/โครงการทีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมือวันที 29 ธันวาคม 2552 ได้กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการทีมี
ความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี
         ก. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง 
             ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
         ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิงแวดล้อมหรือการให้บริการขัน
             พืนฐานของประชาชนและ
         ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ทีใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ 
             กลุ่มจังหวัด จังหวัด 

4) เป็นแผนงาน/โครงการอืนทีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการ
กระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 23000 ชือกระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รหัสหน่วยงาน : 23005 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 23005-016 ชือโครงการ : การสร้างมาตรการความ

ปลอดภัยในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2566 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

135,731,800.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดําเนินงาน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อมูลพืนฐานโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ

ผลผลิตสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีการดําเนินงานทีสําคัญ ได้แก่ 
การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  ดําเนินการเกียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทาง
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีและการบังคับใช้ การสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี จากการทีประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) และได้เป็นสมาชิกองค์การสนธิ
สัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: 
CTBTO) โดยได้รับประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างองค์ความรู้
เทคโนโลยีทีเกียวข้อง รวมถึงการแลกเปลียนองค์ความรู้กับบุคลากรและผู้เชียวชาญจากต่างประเทศ จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีบุคลากรทีมีสมรรถนะความเชียวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีมากยิงขึน

2. ความสําคัญ / เร่งด่วนของโครงการ
 ดําเนินการเกียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีและการบังคับใช้  เพือ
ให้มีนโยบายทีมีความชัดเจนและผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

รหัสกระทรวง : 23000 ชือกระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รหัสหน่วยงาน : 23005 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 23005-016 ชือโครงการ : การสร้างมาตรการความ

ปลอดภัยในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2566 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

135,731,800.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดําเนินงาน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

การวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
คําถามชุด ก ขันตอนการริเริมแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบืองต้น

ประเด็นที 1 พิจารณาทีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คําถาม 
ก-1

โครงการนีจัดทําขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้า
หมาย-ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

ก-1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

 ดําเนินการเกียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีและการบังคับใช้

ก-1.2 กลุ่มเป้าหมายทีได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

คํา
อธิบาย

ผู้ใช้ ผู้รับบริการ ประชาชน และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

ก-1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

หน้าที 1 จาก 5

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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คํา
อธิบาย

การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ก-1.4 โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

จัดทํานโยบายทีชัดเจนและผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม

ก-1.5 โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

คํา
อธิบาย

จัดทํานโยบายทีชัดเจนและผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม

ประเด็นที 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ

คําถาม 
ก-2

มีรายงานทบทวนทีแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ก-2.1 ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดําเนินโครงการอย่างไร

คํา
อธิบาย

บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการดําเนินโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก-2.2 ระบุว่าโครงการนีหน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทังหมดหรือไม่ ใน
กรณีทีมีการบูรณาการกับหน่วยงานอืน โปรดระบุชือหน่วยงานทีบูรณาการด้วย

คํา
อธิบาย

สามารถดําเนินการเองได้ และมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย องค์การระหว่างประเทศทีประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิก  

ก-2.3 ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการทีเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี

คํา
อธิบาย

หัวหน้าโครงการมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ

ประเด็นที 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ

คําถาม 
ข-1

โครงการนีมีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการทีใช้ในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ข-1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีความปลอดภัย

ข-1.3 ผลกระทบของโครงการคือ

คํา
อธิบาย

สถานประกอบการ ประชาชนและสิงแวดล้อมมีปลอดภัย

ข-1.4 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ

คํา
อธิบาย

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นหน่วยงานทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยของสํานักงานปรมาณูเพือสันติ 

หน้าที 2 จาก 5
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20



คําถาม 
ข-2

มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ข-2.1 สรุปผลการประชุมชีแจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้
เกียวข้องเพือยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารทีเกียว
ข้อง

คํา
อธิบาย

มีการจัดทําแบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังจากหน่วยงานทีรับบริการจาก
สํานักงานปรมาณูเพือสันติ เพือนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีได้รับมาใช้ในการปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานให้มีความเหมาะสม

คําถาม 
ข-3

ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสียงทีเกียวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสารธารณะและผู้เกียวข้องหรือไม่

ตอบ มี

ข-3.1 ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสียงของ
โครงการ (ระบุเวลา)

คํา
อธิบาย

มีการเผยแพร่ผลการจัดทําแบบสอบถามผ่านทางเวปไซต์สํานักงานปรมาณูเพือสํานักงาน
ปรมาณูเพือสันติ

คําถาม 
ข-4

คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่

ตอบ ไม่มี

ข-4.1 ระบุผู้ทีเสียงจะได้รับกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ

คํา
อธิบาย

ประเด็นที 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินโครงการ

คําถาม 
ข-5

มีการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบในการจะดําเนินงานประจําเมือโครงการสินสุดหรือไม่

ตอบ มี

ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วนงานทีดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิน

คํา
อธิบาย

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ

ประเด็นที 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

คําถาม 
ข-6

มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี กรณีโครงการด้าน
เศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการในรูปของตัว
เงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนีทางตรงและทางอ้อม

คํา
อธิบาย

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ประชาชนและสิงแวดล้อมมีความปลอดภัย 

ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสําเร็จอย่างดีเยียม) ในกรณี
โครงการอืนทีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการ
ลงทุนโครงการนี

หน้าที 3 จาก 5
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คํา
อธิบาย

-

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ

ประเด็นที 6 การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและ
ผลประโยชน์ ผละกระทบทีจะได้รับเพือจัดทําคําของบประมาณ
คําถาม 
ค-1

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ค-1.1 โปรดจัดลําดับความสําคัญระหว่างโครงการอืนกับโครงการนี พร้อมระบุเหตุผล

คํา
อธิบาย

เป็นโครงการทีมีการดําเนินงานในภารกิจทีมีความสําคัญของสํานักงานปรมาณูเพือสันติ จัด
ลําดับความสําคัญใน 3 ลําดับแรก

ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนีว่าคุ้มค่าอย่างไร

คํา
อธิบาย

เป็นโครงการทีดําเนินงานเกียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการและมาตรฐานทางด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีและการบังคับใช้ เพือให้สถานประกอบการ ประชาชนและสิงแวด
ล้อมมีความปลอดภัย 

คําถามชุด ง การเตรียมการเพือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ

ประเด็นที 7 พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

คําถาม ง
-1

มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการหรือไม่

ตอบ มี

ง-1.1 โปรดระบุแผนการดาเนินงาน และผลงานทีนาส่ง

คํา
อธิบาย

มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กิจกรรมและระยะทีดําเนินงานอย่างชัดเจน 

คําถาม ง
-2

"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่

ตอบ มี

ง-2.1 แสดงรายงานทีเปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"

คํา
อธิบาย

 จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณทีมีความสอดคล้องกัน

คําถาม ง
-3

ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่

ตอบ มี

ง-3.1 ระบุถึงมาตการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว

คํา
อธิบาย

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน 

ประเด็นที 8 ทบทวน/การปรับเปลียนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)

คําถาม ง
-4

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์
การทีเปลียนแปลงหรือไม่

ตอบ มี

ง-4.1 สรุปทางเลือกทีเป็นไปได้ในกรณีทีมีสถานการณ์เปลียนแปลงภายในและภายนอก

หน้าที 4 จาก 5
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คํา
อธิบาย

ในกรณีถูกปรับลดงบประมาณ จะรายงานผู้บริหารทราบเพือขอปรับรายละเอียดและกิจกรรม
ทีจะดําเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณทีได้รับจัดสรร

คําถาม ง
-5

ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีมีการเปลียน
แปลง ใช่หรือไม่

ตอบ มี

ง-5.1 โปรดระบุทางเลือกทีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ทีอาจมีการเปลียนแปลงได้

คํา
อธิบาย

กรณีถูกปรับลดงบประมาณ จะปรับรายละเอียดและกิจกรรมทีจะดําเนินการให้สอดคล้องกับ
งบประมาณทีได้รับจัดสรร

ประเด็นที 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึงถ้าเกิดขึนจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการและบทเรียนจาก
การดําเนินโครงการทีผ่านมา
คําถาม ง
-6

มีรายงานการศึกษาทีสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่

ตอบ มี

ง-6.1 โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดําเนินโครงการทีผ่านมา
ซึงอาจเกิดขึนระหว่างการดําเนินโครงการ (ทีจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ)

คํา
อธิบาย

มีการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการทีได้รับจัดสรรงบ
ประมาณในทุกปี และนําผลการประเมินมาใช้ในการทบทวนการดําเนินงานและปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

ง-6.2 ระบุวิธีการแก้ไข

คํา
อธิบาย

มีการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน และหากพบ
ปัญหาอุปสรรคให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานเพือปรับปรุงแก้ไข

คําถามชุด จ การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนืองและโครงการทีทําเสร็จแล้วและต้องการขยายผล
โครงการ

ประเด็นที 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ

คําถาม จ
-1

หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่านมาหรือไม่

ตอบ มี

จ-1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ/ดูแล/บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ

คํา
อธิบาย

นายรุจจพัน เกตุกลํา  ผู้อํานวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

จ-1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

คํา
อธิบาย

มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการและนําผลการสํารวจมาใช้ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

หน้าที 5 จาก 5
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ข้อที  ความเสียงด้านการเมืองและสังคม

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

1.1 ความต่อเนืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.2 การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.3 การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

1.4 ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร สูง ยอมรับได้ จัดการได้
1.5 ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
1.6 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ต่างๆ ทีเกียวข้อง
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

1.7 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

การวิเคราะห์ความเสียงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ทีมีระดับความเสียง
รหัสกระทรวง : 23000 ชือกระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา

ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
รหัสหน่วยงาน : 23005 ชือหน่วยงาน : สํานักงานปรมาณูเพือสันติ
รหัสโครงการ : 23005-016 ชือโครงการ : การสร้างมาตรการความ

ปลอดภัยในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปีงบประมาณ : 2566 วงเงินงบประมาณทังสิน (บาท) 
:

135,731,800.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ

สังคม
อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดําเนินงาน

เลขหนังสือนําส่ง : หนังสือลงวันที : 

หน้าที  จาก 
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ข้อที  ความเสียงด้านการเงินและเศรษฐกิจ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
2.2 ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
2.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน สูง ยอมรับได้ จัดการได้
2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคานํามัน เหล็ก 

ฯลฯ
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

2.5 อืนๆ โปรดระบุ 
คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 
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ข้อที  ความเสียงด้านกฎหมาย

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

3.1 ความคลุมเครือของกฎหมายทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.2 การเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.3 ความไม่มันใจในการบังคับใช้กฎหมาย ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.4 กฎหมายไม่ครอบคลุม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ

เปลียนแปลง
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

3.6 การเปลียนแปลงมติทีเกียวข้อง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
3.7 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล

26



ข้อที  ความเสียงด้านเทคโนโลยี

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

4.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีทีไม่เหมาะสม สูง ยอมรับได้ จัดการได้
4.2 การล้าหลังของเทคโนโลยีเนืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึนอย่างรวดเร็ว
สูง ยอมรับได้ จัดการได้

4.3 ความผิดพลาดของเทคโนโลยีทีใหม่จนเกินไป ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
4.4 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านการดําเนินการ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

5.1 การขาดแคลนบุคลากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.3 การขาดแคลนวัตถุดิบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.4 ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต

โครงการในตลาด
ตํา ยอมรับได้ จัดการได้

5.5 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.6 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามทีเสนอโครงการ สูง ยอมรับได้ จัดการได้
5.7 การเปลียนแปลงบุคลากรทีดําเนินการ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.8 กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
5.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อที  ความเสียงด้านสิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ

ลําดับ ลักษณะของความเสียงทีพบ โอกาส
เกิดความเสียง

ผลกระทบ
จากความเสียง

ความสามารถ
จัดการความ
เสียง

6.1 การก่อความไม่สงบ ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.2 สงคราม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.3 นําท่วม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.4 พายุไต้ฝุ่น ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.5 โคลนถล่ม ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.6 แผ่นดินไหว ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.7 ภัยแล้ง ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.8 โรคระบาด ตํา ยอมรับได้ จัดการได้
6.9 อืนๆ โปรดระบุ 

คําอธิบาย 
:

หน้าที  จาก 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาล
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