
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2563 
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 



คํานํา 

 

 ตามที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2568) 

เพ่ือใชเปนเปาหมายและดําเนินการในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2568 ใหสอดคลองตามแนวทางการพัฒนา

ประเทศและเปาหมายของแผนยุทธศาสตรระดับชาติ รวมถึงตอบสนองตอความตองการของประชาชน ตลอดจน

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีการกําหนด

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดในแตละเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรจากการระดมความคิดเห็น

จากบุคลากรภายใน ปส. 

 ในการน้ี กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดจัดทํารายละเอียด

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2568) รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ และรวบรวมเปน

เอกสารรายละเอียดตัวช้ีวัดฉบับน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานและติดตามผลการดําเนินงาน

ของผูบริหาร ใหสามารถดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2568) ที่กําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิผล 

 เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานภายในสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ และจะเปนขอมูลตัวช้ีวัดที่สําคัญในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 - 2568 ตลอดจนพัฒนาเช่ือมโยงตัวช้ีวัดสูระดับตางๆ ตอไป 
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แผนท่ีนําทาง ปส. พ.ศ. 2562 – 2568 

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ลปส.) ไดกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองคกร โดยมุงเนนการสาน
ตอนโยบายเดิมเพ่ือใหการดําเนินงานมีความตอเน่ือง และสรางสรรคภารกิจงานใหมควบคูกัน เพ่ือพัฒนาองคกรให
กาวหนาอยางมั่นคง ย่ังยืนมากย่ิงขึ้น โดยมีเปาหมายในการพัฒนาองคกรใหมุงไปสูการเปนองคกรอัจฉริยะ 
(SMART OAP) ที่มีการดําเนินงานโปรงใส ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และมีขีดสมรรถนะสูง มุงกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ตามหลักมาตรฐานสากล (3S) ไดแก ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) และการพิทักษความปลอดภัย (Safeguards) ซึ่งมีเปาหมายที่สําคัญ ที่จะตองดําเนินการดังน้ี 

1. ดานความปลอดภัย (safety) มีการสรางมาตรฐานการเตรียมความพรอมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสีของภูมิภาค การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการกํากับดูแล การกํากับดูแลเทคโนโลยีใหม และการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัย 

2. ดานความมั่นคงปลอดภัย (security) มีความพรอมในการเปนศูนยความรวมมือดานนิติวิทยาศาสตร
นิวเคลียร มีระบบความเช่ือมโยงระหวางหนวยงานรัฐ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร รวมทั้งการสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย 

3. ดานการพิทักษความปลอดภัย (safeguards) ไดรับการยอมรับจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ดานการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร เพ่ิม
ศักยภาพภารกิจงานดานการพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร และเปนผูประสานงานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

 

 นโยบายแผนที่นําทาง ปส. พ.ศ. 2562 - 2568  
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จากนโยบายที่ ลปส. ไดกําหนดไวน้ัน กยผ. ไดนํามาพิจารณาจําแนกและจัดหมวดหมูตามเปาหมายและ
ภารกิจงานที่มีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน โดยสรุปตามชวงระยะเวลา ลําดับการทํางานในแตละป และกลไก
ภายในหนวยงานที่จะตองใชในการขับเคลื่อนเปาหมายตามแผนที่นําทางดังกลาวใหประสบความสําเร็จ โดยแบง
ออกเปนประเด็นการดําเนินงานสําคัญ จํานวน 5 ประเภท ไดแก 

1. การพัฒนาศักยภาพการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามหลักการ 3S และ
มาตรการการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยดําเนินการวิจัยทั้งในดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางนิวเคลียรและรังสีและพัฒนาระบบคุณภาพ 
4. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางดานนิวเคลียรและรังสี 
5. การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 

 

 ประเด็นการดําเนินงานและเปาหมายในแตละระยะตามแผนที่นําทาง ปส. พ.ศ. 2562 - 2568   
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ใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ร้อยละ)

1. ร้อยละความส าเร็จของ
กระบวนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยได้รับการประเมินจาก
องค์การ ระดับนานาชาติ (ร้อยละ)
2. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการตัดสินใจในการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

1. สัดส่วนของงานวิจัยและพัฒนา
ท่ีสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุน
การก ากับดูแล (ร้อยละ)

1. จ านวนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีท่ี
สามารถถ่ายทอดและน าไปใช้ใน
การสนับสนุนการก ากับดูแล (เร่ือง)

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)
2. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนท่ี
ก าหนด (ร้อยละ)
3. ร้อยละความส าเร็จของในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการ
ก ากับดูแลแบบบูรณาการ (ร้อยละ)
4. ร้อยละความส าเร็จของระบบ 
cyber security ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามแผนท่ีก าหนด (ร้อยละ)

1. จ านวนขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ท่ีเพ่ิมข้ึน (ขอบข่าย)
2. ร้อยละความส าเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสู่
ระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ)
3. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาค่าขีดความสามารถ
ในการวัดและการสอบเทียบ (Calibration and 
Measurement Capability : CMC) (ร้อยละ)
4. ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการ
ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : 
17043) (ร้อยละ)
5. ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองหน่วยผลิตหรือ
จัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน(ISO/IEC : 
17034) (ร้อยละ)

1. ร้อยละความส าเร็จในการจัดต้ัง
ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ือการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียร์ (ร้อยละ)

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียร์ของอาเซียน 
(ร้อยละ)

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
 ปส. (ร้อยละ)
2. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรมการให้บริการตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 
(ร้อยละ)
3. ร้อยละของผู้รับบริการท่ี
ตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย 
(ร้อยละ)

6. ร้อยละความส าเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของ
ระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) (ร้อยละ)
7. ร้อยละความส าเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) (ร้อยละ)
8. ร้อยละความส าเร็จของการเป็น Certified Body (CB) 
ส าหรับการรับรองเจ้าหน้าท่ี RSO (ISO/IEC : 17024) 
(ร้อยละ)

กลยุทธ์

พัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
และนโยบาย ด้านการ

ก ากับดูแลฯ และ
เสริมสร้างการบังคับใช้

กฏหมาย

พัฒนาระบบมาตรฐานการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน

การก ากับดูแลความ
ปลอดภัย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ก ากับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์

เร่งรัดพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านมาตรวิทยา

พัฒนาคุณภาพด้านการก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถด้าน

มาตรวิทยาทางรังสี

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์

พัฒนาศักยภาพการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

ภูมิภาคอาเซียน

พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการและสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2562)

4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์

ผังเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2568)

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์

เป็นองค์กร Smart ด้านการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและส่ิงแวดล้อม
1. การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแล

ตามมาตรฐานสากล
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สรุปตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2563 – 2568 

ตัวชี้วัด หนวยนับ หนวย
งาน 

คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. กฎ ระเบียบ และการบงัคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่
แกไขเพ่ิมเติมตามแผนที่กําหนด  

รอยละ        
กกม. 80 100 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : รอยละความสําเร็จในการบังคับ
ใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และทีแ่กไข
เพ่ิมเติม   

รอยละ 
(เก็บแยก) 

       
กตส. 90 90 90 90 90 90 
กอญ. 90 90 90 90 90 90 
ศปส. 80 80 80 80 80 80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2. ระบบกํากับดูแลความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและทนัตอสถานการณ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 : รอยละความสําเร็จของ
กระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยไดรับการ
ประเมินจากองคการ ระดับนานาชาติ  

รอยละ        
กยผ. - 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังสี  

รอยละ 
(เก็บแยก) 

       
กตส. 80 80 80 80 80 80 
กอญ. 100 100 100 100 100 100 
กพม. 90 90 90 90 90 90 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลงังานนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. องคความรูเพื่อสนบัสนุนการกํากับดูแลดานนิวเคลียร 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 : สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนา
ที่สามารถนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล  

รอยละ        
กพม. 80 80 80 80 80 80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2. การถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลย ี(technology transfers) ดานการกํากับ
ดูแลทางนิวเคลียรทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 : จํานวนองคความรูและ
เทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีที่สามารถถายทอดและนําไปใช
ในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

เรื่อง        
กพม. - - 1 4 4 4 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. โครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลยีรครบถวนพรอมปฏิบัติงานตาม

แผนที่กําหนดไว 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 : รอยละความสําเร็จของการ
กอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 

รอยละ        
สบค. 70 100     
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ตัวชี้วัด หนวยนับ หนวย
งาน 

คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาหองปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด 

รอยละ        
กพม. - 100 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 : รอยละความสําเร็จของในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบ
บูรณาการ 

รอยละ        
กยผ. 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 : รอยละความสําเร็จของระบบ 
cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่
กําหนด 

รอยละ        
กยผ. 80 80 80 80 80 80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2. ระบบคณุภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 : จํานวนขอบขายที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 
17025) ที่เพ่ิมขึ้น  

ขอบขาย        
กพม. - 2 4 6 8 10 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2 : รอยละความสําเร็จของการ
ยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ 

รอยละ        
กพม.  50 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.3 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและการสอบ
เทียบ (Calibration and Measurement 
Capability : CMC) 

รอยละ        
กพม. - 30 60 100 - - 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.4 : รอยละความสําเร็จในการขอรับ
รองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทาง
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

รอยละ        
กพม. - 50 100 - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.5 : รอยละความสําเร็จในการขอรับ
รองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสี
ตามมาตรฐาน(ISO/IEC : 17034) 

รอยละ        
กพม.  25 50 75 100  

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.6 : รอยละความสําเร็จในการขอ
การรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ 
(ISO/IEC : 9001) 

รอยละ        
ผชช.
วรา
ภรณ 

40 80 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.7 : รอยละความสําเร็จในการขอ 
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
(ISO/IEC : 27001) 
 

รอยละ        
กยผ. 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.8 : รอยละความสําเร็จของการเปน 
Certified Body (CB) สําหรับการรับรอง
เจาหนาที่ RSO (ISO/IEC : 17024) 

รอยละ กอญ.       
 50 100 - - - - 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ หนวย
งาน 

คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบคุลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัย

ใหมีความพรอมปฏิบัติงาน เพื่อรองรบัภารกิจในปจจุบนัและการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 : รอยละความสําเร็จในการจัดต้ัง
ศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร 

รอยละ        
กยผ. 
สลก. 

80 80 80 80 80 80 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2. เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียรทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรของอาเซียน 

รอยละ        
กยผ. - - 80 80 80 80 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาการบรหิารองคกรไปสู Smart OAP 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. ระบบบรหิารจัดการองคกรสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มตีอการใหบริการของ ปส. 
 
 
 

รอยละ        
กอญ. - 80 82 84 86 88 
กพม. - 80 82 84 86 88 
ศปส. - 80 82 84 86 88 
กพร. (กพร. รวบรวมจัดทํารายงาน) 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรมการใหบริการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ ปส. 

รอยละ        
กพร. 80 80 85 90 95 100 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.3 : รอยละของผูรับบริการที่
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

รอยละ        
กยผ. 75 80 80 85 85 90 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ 1.1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร 
 เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติมตามแผนที่กําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 กฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพ่ิมเติม หมายถึง กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และกฎขอกําหนดอ่ืนๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และกฎขอกําหนดอ่ืนๆ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ที่แกไขเพ่ิมเติม  
 ความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายลําดับรอง หมายถึง กฎหมายลําดับรองผานความเห็นชอบ 
และไดเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนกฎหมายลําดับรองที่ดําเนินการไดสําเร็จ         x  100 
   จํานวนกฎหมายลําดับรองที่ออกตามตาม 
    พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  
        และทีแ่กไขเพ่ิมเติมทกุฉบับ (62 ฉบับ) 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กกม. รวบรวมผลและรายงาน 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จในการพฒันากฎหมายลําดับ
รองตามพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรเพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมตามแผนที่

กําหนด (รอยละ 80) 

80 100 - - - - 

กกม. 80 100 - - - - 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จในการ
พัฒนากฎหมายลําดับรอง

ตามพระราชบญัญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม (รอยละ 80) 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 

กกม. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 
หมายเหตุ : - 
 
ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนกฎหมายลําดับ
รองที่กําหนดไว ป 2563    

(50 ฉบับ) 
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 

กกม. 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 50 

หมายเหตุ : 
ผาน พนส. แลว จํานวน 42 ฉบับ 
ผาน สคก. แลว จํานวน 47 ฉบับ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ 1.1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและพิสูจนทราบวาสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี ดําเนินการตามกฏระเบียบ หลักเกณฑ และขอกําหนดไดถูกตองครบถวน ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ในกรณีที่ตรวจสอบ พบวา ประเด็นที่เปนไปตามหลักเกณฑ
ขอกําหนด จะดําเนินการแจงใหสถานปฏิบัติการ ดําเนินการปรับปรุงแกไข ภายในระยะเวลาที่กําหนด (15 – 60 วัน 
แลวแตประเด็นที่ตองปรับปรุง) ซึ่งเมื่อครบกําหนดผูตรวจสอบตองมีการติดตามผลวาการดําเนินการปรับปรุงแกไข
ไดถูกตองครบถวนหรือไม หากยังไมดําเนินการหรือไมครบถวนจะมีการติดตามซ้ําและระงับการใชใบอนุญาต
ช่ัวคราว โดยกําหนดระยะเวลาลดลงเหลือ ½ เมื่อครบกําหนดเวลาจะมีการติดตามผล หากยังไมดําเนินการจะสง
เรื่องให กอญ./กกม. ดําเนินการตามกฏหมายตอไป (เชน ระงับใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือแจงความดําเนินคดี) 
 
 โดยสถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของ ปส. โดยแบงออกเปนดังน้ี 
 1. สถานประกอบการที่ย่ืนเสนอขออนุญาตหรือแจงการมีไวในครอบครอง ในการผลิต มีไวใน
ครอบครอง หรือใช นําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร สถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี และเช้ือเพลิงที่ใชแลว 
 2. สถานประกอบการที่ย่ืนเสนอขอแจงการมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง
กําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร 
 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีที่ไดดําเนินการติดตาม x 100 
  จํานวนสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีที่ตองตรวจติดตาม  
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กตส.  

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบไมสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละของการตรวจสอบและติดตามสถาน
ประกอบการใหดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ และขอบังคบั (รอยละ 90) 

90 90 90 90 90 90 

กตส. 90 90 90 90 90 90 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละของการตรวจสอบ
และติดตามสถาน
ประกอบการใหดําเนินงาน
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และขอบังคับ 
(รอยละ 90) 

            

กตส. - - - 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

 

หมายเหตุ : จํานวนขึ้นอยูกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีที่ตองตรวจติดตาม 
 

 

ควรมี กกม. เกีย่วของกับตัวช้ีวัดน้ีดวย เน่ืองจากการดําเนินการบังคับใชกฎหมายเปนกระบวนงานที่ 3 สวน
งานมีสวนเกี่ยวของ ไดแก 1. กอญ – การอนุญาต  2. กตส. ตรวจสอบและติดตาม  3. กกม. – ดําเนินการบังคับ
ใช (หากผูขออนุญาตไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย)   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : 
 ความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ คือ กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบว่า สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีที ่มีใบอนุญาต ด าเนินการตามกฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในกรณีที่ตรวจสอบ พบว่ามีประเด็นที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อก าหนด เงื่อนไขใบอนุญาต จะด าเนินการแจ้งให้สถานปฏิบัติการ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (15 – 60 วัน แล้วแต่ประเด็นที่ต้องปรับปรุง) ซึ่งเมื่อครบก าหนดผู้ตรวจสอบต้องมีการติดตาม
ผลว่าการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ด าเนินการหรือไม่ครบถ้วนจะมีการติดตามซ  า
และระงับการใช้ใบอนุญาตชั่วคราว โดยก าหนดระยะเวลาลดลงเหลือร้อยละ 50 เมื่อครบก าหนดเวลาจะมี
การติดตามผล หากยังไม่ด าเนินการจะส่งเรื่องให้ กอญ./กกม. ด าเนินการตามกฏหมายต่อไป (เช่น ระงับใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือแจ้งความด าเนินคดี 
 
 โดยสถานประกอบการภายใตก้ารก ากับดูแลของ ปส. โดยแบ่งออกเป็นดังนี  
 1. สถานประกอบการที่ยื่นเสนอขออนุญาตหรือแจ้งการมีไว้ในครอบครอง ในการผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้ น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื อเพลิงที่ใช้แล้ว 
 2. สถานประกอบการที่ยื่นเสนอขอแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ 
 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ได้ด าเนินการติดตาม x 100 
  จ านวนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ต้องตรวจติดตาม  
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กตส.  

เงื่อนไข : ตัวชี วัดแบบไม่สะสม 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละของการตรวจสอบและติดตามสถาน
ประกอบการให้ด าเนินงานตามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ และข้อบังคับ (ร้อยละ 90) 

90 90 90 90 90 90 

กตส. 90 90 90 90 90 90 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมายรวม/

หน่วยงาน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละของการตรวจสอบ
และติดตามสถาน
ประกอบการให้ด าเนินงาน
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
(ร้อยละ 90) 

            

กตส. - - - 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
 

หมายเหตุ : จ านวนขึ นอยู่กับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ต้องตรวจติดตาม 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ 1.1 กฎ ระเบียบ และการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมาย หมายถึง สถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของ ปส. 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ หรือขอกําหนดอ่ืนภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพ่ิมเติมไดอยางครบถวน ถูกตอง 
 สถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของ ปส. โดยแบงออกเปนดังน้ี 
 1. สถานประกอบการที่ย่ืนเสนอขออนุญาตหรือแจงการมีไวในครอบครอง ในการผลิต มีไวใน
ครอบครอง หรือใช นําเขา สงออก หรือนําผานวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร สถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร กากกัมมันตรังสี และเช้ือเพลิงที่ใชแลว 
 2. สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีที่ไดรับการตรวจสอบความปลอดภัยจาก ปส. ตาม
กฎระเบียบ หลักเกณฑ หรือขอกําหนดอ่ืนภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 การกํากับดูแลของ ปส. หมายถึง  
 1. การใหอนุญาต หรือการรับแจงการมีไวในครอบครองหรือใชซึ่งพลังงานนิวเคลียร 
 2. การตรวจสอบสถานประกอบการ 
 3. การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย จากรายงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร
และรังสี 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนสถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของ ปส.ที่ ดําเนินการถูกตองครบถวน ตาม พ.ร.บ. ฯ x  100 
            จํานวนสถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของ ปส.ที่ไดรับการตรวจสอบ 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : ศปส. ภาคตะวันออก 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบไมสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568: 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละของสถานประกอบการทางนวิเคลยีรและ

รังสีในภูมิภาคตะวันออกที่ดําเนนิการถูกตอง 
ครบถวนตาม พ.ร.บ.ฯ 

(รอยละ 80) 

80 80 80 80 80 80 

ศปส. 80 80 80 80 80 80 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563: 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ.2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย.–มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละของสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร

และรังสีในภูมิภาค
ตะวันออกที่ดําเนนิการ
ถูกตอง ครบถวนตาม 

พ.ร.บ.ฯ 
(รอยละ 80) 

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 80 

ศปส. (รอยละ 80) 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 80 

 
หมายเหตุ : 
 
ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด: 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ.2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(ต.ค.–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 4 

(ม.ค.–มี.ค.63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จํานวนที่ตรวจสอบ 40 
แหง 

(เปาหมายผานเกณฑไมตํ่า
กวา 32 แหง) 

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 

ศปส. 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 40 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ 1.2 ระบบกํากับดูแลความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จของกระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการ
 ระดับนานาชาติ 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 กระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยไดรับการประเมินจากองคการระดับนานาชาติ หมายถึง 
การพัฒนากระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยดานตางๆ ใหครบถวนตามผลการประเมินจากองคการระดับ
นานาชาติ ดังน้ี 
 - ดานความปลอดภัย (Safety) ตามผลการประเมิน RASIMS EPRIMS IRRS EPREV 
 - ดานความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตามผลการประเมิน INSSP/NUSIMS INSServ IPPAS  
 - ดานการพิทักษความปลอดภัย (Safeguards) ตามผลการตรวจ Safeguards Inspection 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนการประเมิน/กิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการไดสําเร็จ         x  100 
     จํานวนการประเมิน/กิจกรรม/โครงการ ที่กําหนดไว ป 2564  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : ผูประสานงานหลัก (POC) และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ และ กยผ. 
(กปท.) รวบรวม สรุปรายงาน 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบไมสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จของกระบวนการกํากับดูแลความ

ปลอดภัยไดรบัการประเมินจากองคการระดับ
นานาชาติ (รอยละ) 

80 80 80 80 80 

การประเมินตนเองดานความปลอดภัยทางรังสีดวย 
RASIMS (มีการประเมิน 6 Thematic Safety Areas 
ประเมินแยกกนั) 

2 2 2 2 2 

การประเมินโดย IAEA Safeguards Inspector (ขึ้นอยู
กับการรองขอเขาตรวจโดย IAEA) 

1 1 1 1 1 

การประเมินตนเองดานการเตรียมความพรอมรับมือเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสดีวย EPRIMS 

1   1  

การประเมินตนเองดานความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียรดวย INSSP และ NUSIMS (มี 6 Functional 
Areas ประเมินพรอมกัน) 

1   1  
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ตัวชี้วัด/ 
หนวยงาน 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

ป 
2568 

รอยละความสาํเร็จของกระบวนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยไดรบัการประเมินจากองคการระดับ

นานาชาติ (รอยละ) 

80 80 80 80 80 

การประเมินโดยผูเช่ียวชาญจาก IAEA ดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร (INSServ มี 3 Modules) 
(Mission และกิจกรรม/โครงการตามผลการประเมิน) 

 1 1 1 1 

การประเมินโดยผูเช่ียวชาญจาก IAEA ดานการคุมครอง
ทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร (IPPAS มี 5 Modules) 
(Mission และกิจกรรม/โครงการตามผลการประเมิน) 

  1 1 1 

การประเมินโดยผูเช่ียวชาญจาก IAEA ดานการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี(IRRS) 
(Mission และกิจกรรม/โครงการตามผลการประเมิน) 

    1 

การประเมินโดยผูเช่ียวชาญจาก IAEA ดานการเตรียม
ความพรอมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
(EPREV) (Mission และกิจกรรม/โครงการตามผลการ
ประเมิน) 

    1 

รวมการประเมิน/กิจกรรม/โครงการ 5 4 5 7 7 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จของ
กระบวนการกํากับดูแล
ความปลอดภัยไดรับการ

ประเมินจากองคการระดับ
นานาชาติ (รอยละ 80) 

  20 40 40 40 60 60 80 100 100 100 

กยผ.   20 40 40 40 60 60 80 100 100 100 
 
หมายเหตุ :  
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ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนการประเมิน/
กิจกรรม/โครงการ ที่
กําหนดไว ป 2564    

(5 รายการ) 

  1 1   1  1 1   

การประเมินตนเองดาน
ความปลอดภัยทางรังสีดวย 
RASIMS (มีการประเมิน 6 
Thematic Safety Areas 

ประเมินแยกกนั) 

   1      1   

การประเมินตนเองดานการ
เตรียมความพรอมรับมือเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังสีดวย EPRIMS 

  1          

การประเมินตนเองดาน
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียรดวย INSSP และ 
NUSIMS (มี 6 Functional 
Areas ประเมินพรอมกัน) 

      1      

การประเมินโดย IAEA 
Safeguards Inspector 
(ขึ้นอยูกับการรองขอเขา

ตรวจโดย IAEA) 

        1    
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบก ากับดูแลความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อสถานการณ์ 
 
ตัวชี้วัดที ่2 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย: 
 ระบบการตัดสินใจในการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีหมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้
มีการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการตรวจสอบและประเมินทั้งในสถานการณ์ปกติ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี โดย 
 1. กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจสอบ ได้แก่ จัดท าแนวปฏิบัติและ
คู่มือส าหรับงานตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้มีมาตรฐานส าหรับงานตรวจสอบ  , การติดตามและ
ประเมินผลด าเนินการสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และพิทักษ์ความปลอดภัย 
 2. กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ได้แก่ กิจกรรมจัดท าแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   การประเมินผลและทบทวนการใช้แผนฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี  จัดท าระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  จัดท าฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์
กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  จัดท าฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   
 

สูตรการค านวณ : 
ก าหนดเป็นร้อยละขั้นของความส าเร็จ พิจารณาจากความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ/ภาระงาน โดยแต่ละ
กิจกรรม/โครงการ/ภาระงาน มีน้ าหนักเท่ากัน  ค านวณผลส าเร็จจากผลรวมสัดส่วนความส าเร็จแต่ละกิจกรรมฯ 
ในปีนั้นๆ  การด าเนินงานตามเป้าหมายของ ปี 2563 ดังนี ้

ขั้นของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินการ 

ร้อยละ 20 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี  

- รวบรวมข้อมูลและสืบค้นเอกสารอ้างอิงเพื่อเตรียมจัดท าร่างคู่มือส าหรับงานตรวจสอบ 
ร้อยละ 40 - จัดประชุมการจัดท า (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  

- จัดท าร่างคู่มือส าหรับงานตรวจสอบแล้วเสร็จร้อยละ 25 
- ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 40 % ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 - รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท าร่างคู่มือส าหรับงานตรวจสอบแล้วเสร็จร้อยละ 60 
- ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 60 % ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 - (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานเพื่อจัดท าแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ....  

- มีการประเมินผลและทบทวนการใช้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี 
- ท าร่างคู่มือส าหรับงานตรวจสอบแล้วเสร็จครบถ้วน 5 เรื่อง ผ่านความเห็นชอบจาก ผกตส. 
- ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 80 % ขึ้นไป 
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ขั้นของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินการ 

ร้อยละ 100 - ประกาศและเผยแพร่แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสทีีผ่่านการเห็นชอบจาก ลปส. 
- มีการปรบัปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จากการประเมินผลและทบทวน 
- คู่มือส าหรับงานตรวจสอบ ผ่านการเห็นชอบจาก ลปส.  
- ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน 90 % ขึ้นไป 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กตส. 

เงื่อนไข : ตัวชี้วัดแบบสะสม 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568: 
ตัวชี้วัด/ 

หน่วยงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังส ี
(ร้อยละ 80) 

80 80 80 100 100 100 

1. จัดท า (ร่าง) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี 80      
2. ประเมินผล และทบทวนการใช้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี  

80  100    

3. จัดท าระบบช่วยตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรงัสี  80   80  
4. จัดท าฐานขอ้มูลเครื่องมืออุปกรณ์กรณีฉกุเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี

 80   80  

5. จัดท าฐานขอ้มูลผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส ี    80  80 
6. จัดท าคู่มือส าหรับงานตรวจสอบ (ปีละ 5 เรื่อง) 80 100 100    

7. ตรวจติดตามสถานประกอบการให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมายให้ครบถ้วน 

80 80 100 100 100 100 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมายรวม/

หน่วยงาน 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย.–มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจ
ในการก ากับดแูลทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

(ร้อยละ 80) 

20 20 20 20 20 20 40 60 60 60 70 80 

กตส. (ร้อยละ 80) 20 20 20 20 20 20 40 60 60 60 70 80 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ 1.2 ระบบกํากับดูแลความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย: 
 ระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสีหมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนให
มีการตัดสินใจอยางถูกตองในการตรวจสอบและประเมินทั้งในสถานการณปกติ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี คือ ขอมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ไดจากการตรวจวัดของสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีที่ครบถวน
อยางตอเน่ือง และสรุปประมวลผลใหเขาใจงายเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูมีอํานาจในระดับตางๆ 
 

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนรายงานผลวิเคราะหปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี x 100 
  จํานวนสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีทั้งหมด 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กพม. 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568: 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
รอยละความสาํเร็จในการพฒันาระบบการตัดสินใจ 
ในการกํากับดูแลทางนิวเคลยีรและรังสี (รอยละ 90) 

90 90 90 90 90 

กพม. 90 90 90 90 90 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563: 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย.–มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสนิใจ

ในการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังส ี

(รอยละ 90) 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

กพม. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
 
 

<< 24 >>



ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนรายงานผล
วิเคราะหปริมาณ

กัมมันตภาพรงัสีจากสถานี
เฝาระวังภัยทางรังส ี

( 21 ฉบับ) 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

กพม. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
หมายเหตุ : จํานวนสถานีเฝาระวังภัยทางรังสี จํานวน 23 สถาน ี
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพดานกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
เปาประสงคที่ 1.2 ระบบกํากับดูแลความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลและทันตอสถานการณ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย: 
 ระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสีหมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนให
มีการตัดสินใจอยางถูกตองในการตรวจสอบและประเมินทั้งในสถานการณปกติ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี โดย 
 1. กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจสอบ ไดแก 
  1.1 พัฒนาการประเมินความเสื่อมวัสดุของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร (กอญ.) 
 2. กิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมิน ไดแก  
  2.1 พัฒนาระบบคํานวณ Reactor Safety Analysis ของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร (กอญ.) 

สูตรการคํานวณ : 
กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายของ ป 2564 ดังน้ี 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

การดําเนินการ 

รอยละ 20 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม รวบรวมขอมูลและสืบคนเอกสารอางอิงสําหรับการประเมินความ
เสื่อมวัสดุของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรและการพัฒนาการประเมินความปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณดานนิวทรอนิกสและเทอรมัลไฮดรอลิกภายใตโครงการ CAMP 

รอยละ 40 วางแผนงานเพ่ือเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ IAEA-OMARR mission สําหรับการประเมิน
ความเสื่อมของวัสดุในเครื่องปฏิกรณ และติดตอประสานงานกับ U.S. NRC ในการจัดฝกอบรม
เรื่อง Accident analysis ภายใตโครงการ CAMP 

รอยละ 60 ทําการวิจัยวิธีการประเมินความเสื่อมของวัสดุในเครื่องปฏิกรณ และดําเนินการฝกปฏิบัติสราง
แบบจําลอง Accident analysis ดานนิวทรอนิกสและเทอรมัลไฮดรอลิก ตอเน่ืองจากการอบรมที่ 
Brookhaven National Laboratory ในป ๒๕๖๓ 

รอยละ 80 ดําเนินการสรางแบบจําลองการประเมินความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณดานนิวทรอนิกสและ
เทอรมัลไฮดรอลิกสสําหรับการพิจารณาอนุญาตเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัยของไทย 

รอยละ 100 สรุปผลการวิจัยการประเมินความเสื่อมของวัสดุในเครื่องปฏิกรณ และสรุปผลการประเมินความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณดานนิวทรอนิกสและเทอรมัลไฮดรอลิกสสําหรับเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรวิจัยของไทย 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กอญ. 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568: 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จในการพฒันาระบบการตัดสินใจในการ
กํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังส ี
(รอยละ 100) 

100 100 
 

100 100 100 

รอยละความสาํเร็จในการพัฒนาระบบคํานวณ Reactor safety 
analysis และการประเมินความเสื่อมของวัสดุเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร (รอยละ 100) 

100 100 
 

100 100 100 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564: 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย.–มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสนิใจ

ในการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังส ี

(รอยละ 100) 

  20 20 40 40 40 60 60 80 80 100 

กอญ. (รอยละ 100)   20 20 40 40 40 60 60 80 80 100 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 2.1  องคความรูเพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลดานนิวเคลียร 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 งานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล หมายถึง งานวิจัยที่อยู
ภายใตแผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี* ซึ่งไดรับการประเมิน
ผลการวิจัยแลว ถูกนํามาใชอางอิง พัฒนางาน หรือประยุกตใชในการกํากับดูแล หรือ งานภารกิจของ ปส. ภายใต 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 
*หมายเหตุ : เน่ืองจากแผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี อยูระหวางการ
จัดทํา ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ันป พ.ศ. 2563 – 2564 จึงใชงานวิจัยที่อยูภายใต
แผนปฏิบัติราชการของ ปส. 

สูตรการคํานวณ : 

          จํานวนผลผลิตของงานวิจัยที่ถูกนํามาใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล  x  100 
      จํานวนผลผลิตของงานวิจัยยอนหลัง 2 ป (พ.ศ. 2561) ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กพม. กตส. กอญ. ดําเนินการวิจัยและเสนอผลใหคณะทํางานวิจัยประเมิน 
และกพม. รวบรวมและรายงานผล 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนาทีส่ามารถ
นําไปใชในการสนบัสนุนการกํากับดูแล  

(รอยละ) 

80 80 80 80 80 80 

สัดสวนของจํานวนงานวิจัยที่ไดมีการเสนอขอ
งบประมาณตอจํานวนงานวิจัยภายใตแผน
งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการกํากับดูแลการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสใีนแตละป (รอยละ) 

 80 80 80 80 80 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สัดสวนของงานวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถนําไปใช
ในการสนบัสนุนการกํากับ

ดูแล (รอยละ) 

           80 

กพม.            80 
 
หมายเหตุ :  
 

ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนผลผลิตของ
งานวิจัยที่ถูกนํามาใชใน
การสนับสนนุการกํากับ

ดูแล 
( 7 โครงการ) 

           7 

กพม.            7 
หมายเหตุ : จํานวนโครงการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 8 โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร 
เปาประสงคที ่2.2  การถายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี (technology transfers) ดานการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนองคความรูและเทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีที่สามารถ
ถายทอดและนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

หนวยวัด : เรื่อง 

คําอธิบาย : 
 หมายถึง องคความรู(จากงานวิจัย) หรือ เทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีสามารถถายทอด (Transfer) สูหนวยงานภายนอก ปส. หรือนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือให
เกิดความปลอดภัยโดยหนวยงานภายนอก ปส. 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนองคความรูหรือเทคโนโลยีที่มีการถายทอดสูหนวยงานภายนอก 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กพม. 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบไมสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
จํานวนองคความรูหรือเทคโนโลยีดานการตรวจวัดและ
ประเมินคาปริมาณรังสีจากภายในรางกายที่ถายทอดสู
หนวยงานภายนอก  

 1 1 1 1 

จํานวนองคความรูหรือเทคโนโลยีดานตรวจพิสูจน
เอกลักษณ/นิติวิทยาศาสตรนิวเคลียรและรังส ี

  1 1 1 

จํานวนองคความรูหรือเทคโนโลยีดานเฝาระวังภัยทาง
นิวเคลียรและรังส ี

  1 1 1 

จํานวนองคความรูหรือเทคโนโลยีดานมาตรวิทยารังสี   1 1 1 
รวม  1 4 4 4 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 65) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จํานวนองคความรูและ
เทคโนโลยีดานกํากับดูแล

ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีที่

สามารถถายทอดและ
นําไปใชในการสนบัสนุน
การกํากับดูแล (1 เรื่อง) 

           1 

กพม.            1 
 
หมายเหตุ :  
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.1  โครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวนพรอมปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนดไว 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จของการกอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 การกอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี หมายถึง กอสราง พัฒนาและปรับปรุง หรือ
การดําเนินการที่เก่ียวเน่ืองกับโครงสราง สถาปตยกรรม งานระบบตางๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีและบริเวณโดยรอบใหครบถวนตามแผนการดําเนินการที่กําหนดไว   

สูตรการคํานวณ : 

    ผลการกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี    x  100 
          แผนดําเนินการกอสรางตลอดทั้งหมด  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : สบค. สรุปผลจากรายงานสงมอบงาน 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

รอยละความสําเร็จของการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการนิวเคลียรและรังส ี

70 100     

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จของการ
กอสรางอาคารปฏิบัติการ

นิวเคลียรและรังส ี
(รอยละ 70) 

50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 70 

สบค. 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 70 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.1  โครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวนพรอมปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนดไว 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 การพัฒนาหองปฏิบัติการ หมายถึง  
 1. การจัดต้ังหองปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 
 2. พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดดําเนินการพัฒนาแลวสําเร็จ         x  100 
  จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดพัฒนาแลวที่กําหนดไว ป 2564  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กพม. 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

รอยละความสาํเร็จของการพัฒนาหองปฏิบัติการตาม
แผนที่กําหนด (รอยละ 100) 

100     

กพม. 100     

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จของการ
พัฒนาหองปฏิบัติการตาม
แผนที่กําหนด (รอยละ 

100) 

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

กพม. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 
 
หมายเหตุ : รอยละความสาํเร็จของการพฒันาหองปฏิบติัการตามแผนที่กําหนด รอยละ 100 หมายถึง มีการ
จัดต้ังหองปฏิบัติการ/พัฒนา ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหใชไดเหมาะสมไมนอยกวา 5 หองปฏิบัติการ 
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ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนหองปฏิบัติการที่
ดําเนนิการพฒันาไดสาํเร็จ

กําหนดไว ป 2564    
(5 หองปฏิบัติการ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

กพม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.1  โครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวนพรอมปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนดไว 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบบูรณาการ 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบบูรณาการ หมายถึง ระบบฐานขอมูลขนาดใหญที่เปน
ปจจุบันมีความเช่ือมโยงกัน และสามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผล โดยการสราง
แบบจําลอง หรือความสัมพันธทางสถิติ เพ่ือสนับสนุนในการตัดสินใจในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสี โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังน้ี 
  1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล 
  2) สํารวจฐานขอมูลที่มีอยูและขอมูลความตองการของผูใช  
  3) พัฒนาระบบและนําใสขอมูล โดยแบงกลุม ระบบฐานขอมูลเปน 2 ประเภท คือ 
   3.1 ระบบการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ ระบบการประเมินและใหอนุญาต ระบบการ
ติดตามและรายงาน  
   3.2 ระบบคลังขอมูลทางนิวเคลียรและรังสี เชน ระบบ National Dose Registry เปนตน 
  4) เช่ือมโยงฐานขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผล   
  

สูตรการคํานวณ : 
กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายของ ป 2563 ดังน้ี 
 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

การดําเนินการ 

รอยละ 20 ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล 
รอยละ 40 สํารวจฐานขอมูลที่มีอยูและขอมูลความตองการของผูใช 
รอยละ 60 วิเคราะหฐานขอมูลที่มีอยู และความตองการของระบบ 
รอยละ 80 ออกแบบมาตรฐานขอมูล 
รอยละ 100 จัดทํามาตรฐานขอมูล 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กอญ. กตส. กพม. กยผ. ดําเนินการรวมกัน โดย กยผ. (กทส.) สรุปผลรายงาน 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

รอยละความสาํเร็จในการพฒันาระบบ
ฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบบูรณาการ 

(รอยละ 80) 

80 80 80 80 80 80 

การจัดการขอมูลทางนิวเคลยีรและรังส ี 80      
พัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบ
บูรณาการ 

 80     

การเช่ือมโยงฐานขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะห
และประมวลผล 

 80 80 80 80 80 

 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละ  
(รอยละ) 

  20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

กอญ. กตส. กพม. กยผ.   20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 
 
หมายเหตุ :  
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.1  โครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลนิวเคลียรครบถวนพรอมปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนดไว 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จของระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่กําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย :   
 ระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครื่องมือ (Tools) นโยบาย (Policies) 
แนวคิดการรักษาความปลอดภัย (security concepts) การรักษาความปลอดภัย (security safeguards), 
แนวทาง (guidelines), วิธีการบริหารความเสี่ยง (risk management approaches), การปฏิบัติ (actions), การ
อบรม  ( training), วิ ธีป ฏิ บั ติที่ ดี ที่ สุ ด  ( best practices), การรั บประ กัน  (assurance) และ เทคโนโล ยี  
(technologies) ที่สามารถปกปองสภาพแวดลอมทางไซเบอรและการสงผานหรือเก็บขอมูลในไซเบอร (ที่มา :
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ) รวมทั้งปองกันและรับมือกับสถานการณดานภัยคุกคามทางไซเบอรที่สงผล
กระทบหรืออาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการใหบริการหรือการประยุกตใชทางไซเบอร อันกระทบตอความมั่นคง
ของชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ภายใตองคประกอบพ้ืนฐานของความปลอดภัยของขอมูล 3 ประการ ไดแก 
การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) การรักษาความคงสภาพของขอมูลหรือความสมบูรณของขอมูล 
(Integrity) และความพรอมใชงานของขอมูล (Availability) (ที่มา : สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) (สรอ.))  
 แผนการดําเนินการ ไดแก 
 1. จัดทําแผน Cyber Security และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส.  
 2. บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ โดย
ดําเนินการ ดังน้ี 
 2.1 ดําเนินการใหเครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต โครงขายคมนาคมการสื่อสารสามารถใช
งานไดอยางตอเน่ือง หรือสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติในระยะเวลาไมเกิน....นาที เชน มีระบบสํารองเครื่อง
แมขาย (server)  เปนตน 
 2.2 มีการดูแล ซอมบํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต โครงขายคมนาคมการ
สื่อสารอยางสม่ําเสมอ 
 2.3 มีการบริหารจัดการและจัดระดับ/สิทธ์ิการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
ใน ปส 
 2.4 มีระบบการจัดทําบันทึกสถิติและรายงานผลเหตุการณที่ผิดปกติ (Incident) ในรูปแบบที่
เขาใจงาย สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังได 
 3. มีการจัดทําองคความรูและถายทอดองคความรูดาน Cyber Security 
 
 
 
 
 
 

<< 37 >>



สูตรการคํานวณ : 
    กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายของ ป 2563 ดังน้ี 
 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

การดําเนินการ 

รอยละ 20 จัดทําแผน Cyber Security และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปส. 
รอยละ 40 รวบรวมและเผยแพรขอมลูองคความรูดาน Cyber Security 
รอยละ 60 ฝกอบรมถายทอดความรูดาน Cyber Security อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
รอยละ 80 บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมีประสทิธิภาพอยางสม่ําเสมอเปน

ประจําทุกเดือน 
รอยละ 100 ประเมินและใหขอเสนอแนะในการรักษา cyber security ตอคณะทํางานดิจิทัล 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กยผ. (กทส.) ดําเนินงานรวมกับ คณะทํางานดิจิทัล และรวบรวมเสนอรายงาน 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

รอยละความสาํเร็จของระบบ cyber security 
ที่มีประสิทธิภาพตามแผนทีกํ่าหนด 

(รอยละ 80) 

80 80 80 80 80 80 

รอยละความสาํเร็จในการจัดทําแผน Cyber 
Security และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ ปส. 

80      

รอยละความสาํเร็จในการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพ
อยางสม่ําเสมอ 

80 80 80 80 80 80 

มีการจัดทําองคความรูและถายทอดองคความรู
ดาน Cyber Security 

80 80 80 80 80 80 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จของ
ระบบ cyber security ที่
มีประสทิธิภาพตามแผนที่

กําหนด 
(รอยละ 80) 

  20 20 20 40 40 40 60 60 60 80 

 
หมายเหตุ :  
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนขอบขายที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ที่เพ่ิมขึ้น 

หนวยวัด : ขอบขาย 

คําอธิบาย:   
 ISO/IEC : 17025 คือ มาตรฐานสากลซึ่งเปนการประเมินความสามารถทางวิชาการของ
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกดานของการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ ต้ังแตการเตรียมตัวอยาง
ถึงความชํานาญในการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ รวมถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานน้ีเนน
องคประกอบหลายดานแตไมไดจํากัดเฉพะแคดานเหลาน้ี ซึ่งไดแกระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ การควบคุม
เอกสาร การปฏิบัติการแกไขและปองกัน สถานที่และภาวะแวดลอม เครื่องมือ การประมาณคาความไมแนนอน 
หลักฐานความสอบกลับได การสุมตัวอยางและอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจแกผูใชผลการทดสอบหรือสอบ
เทียบและใชเปนเกณฑสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบที่ตองการแสดงใหเห็นวา
หองปฏิบัติการมีการดําเนินงานดานระบบคุณภาพมีความสามารถทางวิชาการ  
 
การขอการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 17025 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. ใหความเห็นชอบในการจัดทําระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการโดยผูบริหาร 
 3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 
  4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC : 17025 
 5. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 
 6. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใชระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ 
  8. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวาระบบคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด 
 10. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานของหองปฏิบัติการและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการ 
 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพของหองปฏิบัติการ 
 13. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17025 
 14. รักษาระบบประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 
 ความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) หมายถึง การ
ดําเนินการขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการไดครบทุกขั้นตอนอยางครบถวนสมบูรณ และไดรับการรับรอง
ความสามารถของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17025 
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สูตรการคํานวณ : 

จํานวนขอบขายที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ทีเ่พ่ิมขึ้น 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568: 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

จํานวนขอบขายที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17025) ที่เพิม่ขึ้น 

2 4 6 8 10 

กพม. 2 4 6 8 10 
หมายเหตุ : ขยายขอบขายการรับรองใหไดการรับรองจากหนวยงานรบัรองหองปฏิบัติการจํานวน 10 
ขอบขาย 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564: 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย.–มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนการขอรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการ 

(ISO/IEC : 17025) 
ที่กําหนดไว ป 2564 

(2 ขอบขาย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

กพม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ หมายถึง การเตรียมความพรอมดาน
หองปฏิบัติการ เครื่องมือ/อุปกรณ บุคลากร เพ่ือการพัฒนายกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ โดยไดรับการ
ยอมรับจากสํานักงานช่ังตวงวัดระหวางประเทศ (Bureau International des Poids et Measures: BIPM)  
 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนกิจกรรมในการยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิที่ดําเนินการไดสําเร็จ    x  100 
         จํานวนกิจกรรมในการยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิที่กําหนดไว  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จของการเตรียมการ 
ยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ 

(รอยละ100) 

50 100 100 100 100 

กพม. 50 100 100 100 100 
หมายเหตุ : รอยละความสาํเร็จของการเตรียมการยกระดับมาตรวิทยารังสสีูระดับปฐมภูมิ รอยละ 100 
หมายถึง ความพรอมของเครื่องมือวัดระดับปฐมภูมิ บุคคลากร และมีการเปรียบเทยีบผลการทดลองกับ
หองปฏิบัติการวัดปริมาณรงัสีระดับปฐมภูมิมีคาความแตกตางไมเกิน 1% จํานวน 2 ขอบขาย 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จของ 
การเตรียมการ 

ยกระดับมาตรวิทยารังส ี
สูระดับปฐมภูมิ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 
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ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(รอยละ100) 
กพม. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 

 
หมายเหตุ : รอยละความสาํเร็จของการเตรียมการยกระดับมาตรวิทยารังสสีูระดับปฐมภูมิ รอยละ 100 
หมายถึง ความพรอมของเครื่องมือวัดระดับปฐมภูมิ บุคคลากร และมีการเปรียบเทยีบผลการทดลองกับ
หองปฏิบัติการวัดปริมาณรงัสีระดับปฐมภูมิมีคาความแตกตางไมเกิน 1% จํานวน 1 ขอบขาย 
 
 
 
ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จํานวนของการเตรียมการ
ยกระดับมาตรวิทยารังสีสู

ระดับปฐมภูมิ 
ที่กําหนดไว ป 2564 

(1 ขอบขาย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

กพม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ  

(Calibration and Measurement Capability : CMC)  

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ความสําเร็จของการพัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ หมายถึง การพัฒนา
คาขีดความสามารถของการวัดและการสอบเทียบที่ไดรับการยอมรับและเผยแพรในฐานขอมูล CMC ผานทาง
เว็บไซตของสํานักงานช่ังตวงวัดระหวางประเทศ (Bureau International des Poids et Measures: BIPM) 

สูตรการคํานวณ : 

           จํานวนขอบขายที่ไดรับการเผยแพรคา CMC ในเวปไซดของ BIPM   x  100 
    จํานวนขอบขายที่กําหนดใหไดรับการเผยแพรคา CMC ในเวปไซดของ BIPM  
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กพม. 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จของการพัฒนาคาขีดความสามารถ 

ในการวัดและการสอบเทียบ (Calibration and 
Measurement Capability : CMC) 

(รอยละ100) 

30 60 100   

กพม. 30 60 100   
หมายเหตุ : รอยละความสาํเร็จของการพฒันาคาขีดความสามารถในการวัดและการสอบเทียบ รอยละ 100 
หมายถึง สามารถเผยแพรคา CMC ในเวปไซดของ BIPM จํานวน 6 ขอบขาย 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จํานวนขอบขายที่ไดรับการ
เผยแพรคา CMC ในเวป

ไซดของ BIPM  
ที่กําหนดไว ป 2564    

(2 ขอบขาย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

กพม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 

(ISO/IEC : 17043) 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ISO/IEC : 17043 เปนมาตรฐานสากลวาดวยขอกําหนดสําหรับการทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการซึ่งหนวยรับรองฯ ใชสําหรับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองและการดําเนินงานของผูจัดโปรแกรม
การทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ (Proficiency Testing Provider, PT Provider) เพ่ือยกระดับและขีด
ความสามารถในการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ทําใหเกิดความเช่ือมั่นและเปนที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง
เพ่ือเปนการลดลดคาใชจายในสมัครเขารวมทดสอบความชํานาญกับผูจัดทําโครงการทดสอบความชํานาญ
หองปฏิบัติการในตางประเทศ การอบรมหลักสูตร การจัดทําโครงการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ จึงมี
ความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือใหผูเขารับการอบรมเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักเห็นความสําคัญ ในการเปนผูจัดทํา
โครงการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ และสามารถนําไปดําเนินการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 
การขอการรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 17043 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. ใหความเห็นชอบในการจัดทําระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการโดย
ผูบริหาร 
 3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทาง
หองปฏิบัติการ  
 4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทาง
หองปฏิบัติการใหสอดคลองตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17043 
 5. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 
 6. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใชระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 
  8. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการทดส อบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวาระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทาง
หองปฏิบัติการเปนไปตามขอกําหนด   
 10. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 
และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 
 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 
 13. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทาง
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17043 
 14. รักษาระบบระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการอยางตอเน่ือง 
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 ความสําเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ (ISO/IEC 
: 17043) หมายถึง การเนินการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการไดครบทุก
ขั้นตอนอยางครบถวนสมบูรณ และไดรับการรับรองจาก ISO/IEC : 17043 
 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนกิจกรรมในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการที่ดําเนินการไดสําเร็จ   x  100 
      จํานวนกิจกรรมในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการที่กําหนดไว  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จในการขอรับรองระบบคณุภาพ 

การทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ  
(ISO/IEC : 17043)  

(รอยละ 100) 

50 100    

กพม. 50 100    

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จในการ
ขอรับรองระบบคุณภาพ 
การทดสอบความชํานาญ

ทางหองปฏิบติัการ  
(ISO/IEC : 17043)  

 (รอยละ50) 

0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

กพม. 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
 
หมายเหตุ : รอยละความสาํเร็จในการขอรบัรองระบบคณุภาพการทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการ 
(ISO/IEC : 17043) รอยละ 50 หมายถึง มีการจัดทําเอกสารทีเ่ก่ียวของตามขอกําหนด มีการทดลองใช และมี
การประกาศใชระบบคณุภาพ 
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ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนขัน้ตอนการขอ
รับรองระบบคณุภาพ 

การทดสอบความชํานาญ
ทางหองปฏิบติัการ  
(ISO/IEC : 17043)  
 ที่กําหนดไว ป 2564    

(7 ขั้นตอน) 

1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 

กพม. 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน

(ISO/IEC : 17034) 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ISO/IEC : 17034 เปนขอกําหนดทั่วไปสําหรับความสามารถของผูผลิตวัสดุอางอิง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรับรองความสามารถในการผลิตวัสดุอางอิงและการรับรองวามีการปฏิบัติตามแนวทางสากลใน
การผลิตและการกําหนดคาวัสดุ  
การขอการรับรองเปนหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 17034 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. ใหความเห็นชอบในการจัดทําหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน
 3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสี
ตามมาตรฐาน 
 4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสี
ตามมาตรฐานใหสอดคลองตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17034 
 5. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 
 6. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใชหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
  8. ปฏิบัติตามหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวาหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตาม
มาตรฐานเปนไปตามขอกําหนด   
 10. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐานและ
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน  
 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน
 13. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตาม
มาตรฐานของ ISO 17034 
 14. รักษาระบบหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐานอยางตอเน่ือง 
 
 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034) หมายถึง การเนินการขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐานได
ครบทุกขั้นตอนอยางครบถวนสมบูรณ และไดรับการรับรองจาก ISO/IEC : 17034 
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สูตรการคํานวณ : 

    กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายของ ป 2564 – 2567 ดังน้ี 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 
(แบบสะสม) 

การดําเนินการ 
ปที่

ดําเนนิการ 

รอยละ 25 
 

1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 17034 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2. ใหความเห็นชอบในการจัดทําระบบประกันคุณภาพโดยผูบริหาร 
3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังระบบประกันคุณภาพ 
4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบประกันคุณภาพใหสอดคลอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17034 

2564 

รอยละ 50 1. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 
2. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
3. การประกาศใชหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 

2565 

รอยละ 75 1. ปฏิบัติตามหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวาหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุ
อางอิงทางรังสีตามมาตรฐานเปนไปตามขอกําหนด   
3. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
4. ประชุมทบทวนการบริหารงานหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสี
ตามมาตรฐานและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุ
อางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน  

2566 

รอยละ 100 1. เตรียมขอการรับรองคุณภาพหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตาม
มาตรฐาน  
2. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิง
ทางรังสีตามมาตรฐานของ ISO/IEC : 17034 
3. รักษาระบบหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐานอยาง
ตอเน่ือง 

2567 

 

สูตรการคํานวณ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    จํานวนกิจกรรมในการขอรับรองหนวยผลติหรือจดัเตรียมวัสดุอางอิงทางรงัสีตามมาตรฐานทีดํ่าเนินการไดสําเร็จ  x  100 
      จํานวนกิจกรรมในการขอรับรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐานที่กําหนดไว  
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จในการขอรับรองหนวยผลิตหรือ

จัดเตรียมวัสดอุางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034)  (รอยละ100) 

25 50 75 100  

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จในการ
ขอรับรองหนวยผลิตหรือ
จัดเตรียมวัสดอุางอิงทาง

รังสีตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034)  

 (รอยละ25) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

กพม. 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
หมายเหตุ : รอยละความสําเร็จในการขอรบัรองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสีตามมาตรฐาน 
ISO/IEC : 17034 รอยละ 25 หมายถึง มีการศึกษาขอกําหนด มีการใหความเห็นชอบ มีการแตงต้ังคณะทํางาน 
และมีการกําหนดนโยบาย 
ขอมูลรายละเอียดคาเปาหมายตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  จํานวนขัน้ตอนการขอ
รับรองหนวยผลิตหรือ

จัดเตรียมวัสดุอางอิงทาง
รังสตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC : 17034)   
 ที่กําหนดไว ป 2564    

(4 ขั้นตอน) 

1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 

กพม. 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละความสําเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ISO/IEC : 9001 เปนระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเช่ือมั่นไดวา
กระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได โดยผานระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน 
เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยตองมีการ
ฝกอบรมใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกขอมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามที่ระบุไวในระบบหรือไม และมีการแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาดเดิม 
การขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 9001 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. ใหความเห็นชอบในการจัดทําระบบประกันคุณภาพโดยผูบริหาร 
 3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังระบบประกันคุณภาพ 
  4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC : 9001 
 5. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 
 6. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใชระบบประกันคุณภาพ 
  8. ปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวาระบบคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด  
 10. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานของระบบประกันคุณภาพและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบประกันคุณภาพ 
 12. เตรียมขอการรับรองระบบประกันคุณภาพ 
 13. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองระบบประกันคุณภาพของ ISO/IEC : 9001 
 14. รักษาระบบประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง  
 
 ความสําเร็จในการขอการรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ (ISO/IEC : 9001) หมายถึง 
การดําเนินการขอรับรองระบบประกันคุณภาพไดครบทุกขั้นตอนอยางครบถวนสมบูรณ และไดรับการรับรองจาก 
ISO/IEC : 9001 

 โดยผลิตภัณฑ (ภารกิจหลัก) ของ ปส. ประกอบไปดวย 
 1) ดําเนินการเพ่ือออกใบอนุญาตใหกับกิจการที่ใชพลังงานนิวเคลียรและ/หรือใชสารกัมมันตรังสี  
 2) ดําเนินการออกใบอนุญาตสําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี เจาหนาที่ดําเนินการทาง
เทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
 3) ประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
 4) ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี ดานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย  
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 5) ออกกฎระเบียบดานการกํากับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร และ
การพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร 
 6) รายงานการดําเนินการตามพันธกรณีและขอผูกพันระหวางประเทศ 
 7) รายงานและการดําเนินการตามมติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 

 

สูตรการคํานวณ : 

    กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายของ ป 2563 – 2565 ดังน้ี 

ขั้นของความสําเร็จ 
(แบบสะสม) 

การดําเนินการ 

รอยละ 30 
ปดําเนินการ 2562 

1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 9001 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2. ใหความเห็นชอบในการจัดทําระบบประกันคุณภาพโดยผูบริหาร 
3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังระบบประกันคุณภาพ 
4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทําระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC : 9001 
(ดําเนินการแลวในป 2562) 

รอยละ 40 
 ป 2563 

1. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด (ในหมวด Leadership, Core Process) 
2. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 

รอยละ 60 
ป 2564 

1. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด (ในหมวด Supporting Process,  
Management/Tools, Monitoring & Evaluation) 
2. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 

รอยละ 80  
ป 2564 

1. ตรวจสอบจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนดทั้งระบบ  
2. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสารในภาพรวมทั้งระบบ 

รอยละ 100  
ปดําเนินการ 2565 

1. การประกาศใชระบบประกันคุณภาพ  
2. ปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพ 
3. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวาระบบคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด  
4. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
5. ประชุมทบทวนการบริหารงานของระบบประกันคุณภาพและมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพ 
6. เตรียมขอการรับรองระบบประกันคุณภาพ 
7. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองระบบประกันคุณภาพของ ISO/IEC : 9001 
8. รักษาระบบประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : ผูเช่ียวชาญ (ผชช.) และคณะทํางาน ISO รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จในการทดลองใชขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้นและปรับปรุงเอกสารใหครบถวน
ตามแผนที่กําหนด 

40     

รอยละความสาํเร็จในการทดลองใชขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้นและปรับปรุงเอกสารใหครบถวน

ตามแผนที่กําหนด 

 60    

รอยละความสาํเร็จในการดําเนินการเพ่ือขอการรับรอง
ระบบประกันคุณภาพ 

 80    

รอยละความสาํเร็จของการไดรับการรับรองระบบ
ประกันคุณภาพของ ISO/IEC : 9001 

  100   

รอยละความสาํเร็จของการรักษาระบบประกันคุณภาพ
ของ ISO/IEC : 9001 อยางตอเน่ือง 

   100 100 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จในการ
ทดลองใชขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้นและ
ปรับปรุงเอกสารใหครบถวน

ตามแผนที่กําหนด  
(รอยละ 80) 

- - - - - - - - - - - 80 

ผชช. - - - - - - - - - - - 80 

 
หมายเหตุ :  รอยละความสําเร็จในการทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้นและปรับปรุงเอกสารให
ครบถวนตามแผนที่กําหนด (รอยละ 80) ของการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด (ในหมวด Leadership, 
Core Process) และทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร (คดิเปนรอยละ 40 ของ
แผนการดําเนินงานทั้งหมด) 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 

ISO/IEC : 27001 เปนมาตรฐานดานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
มาตรฐานน้ีเปนตนแบบสําหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบดานการรักษาความปลอดภัยและการนําไป
ปฏิบัติ ซึ่งจะใหการรับรองวาองคกรไดดําเนินงานโดยสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด
ตามสัญญาอันเกี่ยวเน่ืองกับขอมูลสําคัญ  
การขอการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 27001 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. ใหความเห็นชอบในการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศโดยผูบริหาร 
 3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ  
 4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศใหสอดคลอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC : 27001 
 5. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 
 6. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใชมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
  8. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศเปนไปตาม
ขอกําหนด  
 10. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ และมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
 13. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศของ ISO/IEC : 
27001 
 14. รักษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศอยางตอเน่ือง 
 
 ความสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) หมายถึง 
การเนินการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศไดครบทุกขั้นตอนอยางครบถวนสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจาก ISO/IEC : 27001 
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สูตรการคํานวณ : 
กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายของ ป 2563 ดังน้ี 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

การดําเนินการ 

รอยละ 10 - ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 27001 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
รอยละ 40 - ใหความเห็นชอบในการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศโดยผูบริหาร 
รอยละ 80 - แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
รอยละ 100 - กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศให

สอดคลองตามมาตรฐาน ISO/IEC : 27001 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)  

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จของการขอรับรอง

มาตรฐาน 
ความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : 27001) 

(รอยละ 80) 

80 80 80 80 80 80 

- ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 27001 และ
ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
- ใหความเห็นชอบในการจัดทํามาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศโดยผูบริหาร 
- แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวัง
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
- กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทํา
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศใหสอดคลอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC : 27001 

80      

- ดําเนินการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ พรอม
ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 80     

- ประกาศใชมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
พรอมทั้งตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือให
มั่นใจวามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
เปนไปตามขอกําหนด และแกไขขอบกพรองที่
พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 80     
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ตัวชี้วัด/ 
หนวยงาน 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2566 

ป 
2567 

ป 
2568 

- ประชุมทบทวนการบริหารงานมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ และมีการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ 
- เตรียมขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ 

 80     

-  ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศของ 
ISO/IEC : 27001 

  80    

- รักษาระบบมาตรฐานความปลอดภัย
สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

  80 80 80 80 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จของการ
ขอรับรองมาตรฐาน 

ความปลอดภัยสารสนเทศ 
(ISO/IEC : 27001) 

(รอยละ 80) 

  10 10 10 40 40 40 60 60 60 80 

กยผ.   10 10 10 40 40 40 60 60 60 80 
 
หมายเหตุ :  
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคุณภาพดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
เปาประสงคที่ 3.2  ระบบคุณภาพดานนิวเคลียรไดรับการยอมรับและเขาสูมาตรฐานสากล 
 
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละความสําเร็จของการเปน Certified Body (CB) สําหรับการรับรองเจาหนาที่  RSO 

(ISO/IEC : 17024) 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ISO/IEC : 17024 เปนมาตรฐานสําหรับหนวยรับรองหรือขึ้นทะเบียนบุคลากร (Personnel 
Certification Body) ที่ใหบริการรับรองบุคลากรตามขอกําหนดเฉพาะ รวมทั้งการพัฒนาและการคงไวซึ่งรูปแบบ
ของการรับรองบุคลากร สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับหนวยรับรองที่ตองการแสดงถึงความนาเช่ือถือ และความ
เปนกลางของกระบวนการสําหรับการทวนสอบความรู ความสามารถของบุคคลตามขอกําหนดเฉพาะของแตละ
สาขาการรับรอง ซึ่งขอกําหนดประกอบดวย ขอบขาย เอกสารอางอิงมาตรฐาน คําศัพทและนิยาม และขอกําหนด 
การขอการรับรองมาตรฐานบุคลากร มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ศึกษาขอกําหนด ISO/IEC : 17024 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. ใหความเห็นชอบในการจัดทํามาตรฐานบุคลากรโดยผูบริหาร 
 3. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังมาตรฐานบุคลากร  
 4. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทํามาตรฐานบุคลากรใหสอดคลองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC : 17024 
 5. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 
 6. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
 7. การประกาศใชมาตรฐานบุคลากร 
  8. ปฏิบัติตามมาตรฐานบุคลากร 
 9. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวามาตรฐานบุคลากรเปนไปตามขอกําหนด  
 10. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 11. ประชุมทบทวนการบริหารงานมาตรฐานบุคลากร และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
คุณภาพมาตรฐานบุคลากร 
 12. เตรียมขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานบุคลากร 
 13. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองมาตรฐานบุคลากรของ ISO/IEC : 17024 
 14. รักษาระบบมาตรฐานบุคลากรอยางตอเน่ือง 
 
 ความสําเร็จของการเปน Certified Body (CB) สําหรับการรับรองเจาหนาที่ RSO (ISO/IEC : 
17024) หมายถึง การเนินการขอรับรองมาตรฐานบุคลากรไดครบทุกขั้นตอนอยางครบถวนสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจาก ISO/IEC : 17024 
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สูตรการคํานวณ : 

    กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายของ ป 2564 – 2565 ดังน้ี 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

(แบบ
สะสม) 

การดําเนินการ 

ปที่
ดําเนนิการ 

รอยละ 10 ศึกษาขอกําหนด ISO 17024 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ 2564 
รอยละ 20 1. ใหความเห็นชอบในการจัดทํามาตรฐานบุคลากรโดยผูบริหาร 

2. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการและเฝาระวังมาตรฐานบุคลากร  
2564 

รอยละ 30 1. กําหนดนโยบายวางแผนสําหรับการจัดทํามาตรฐานบุคลากรใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน ISO 17024 
2. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตามขอกําหนด 

2564 

รอยละ 50 1. ทดลองใชขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําขึ้น/ปรับปรุงเอกสาร 
2. การประกาศใชมาตรฐานบุคลากร 

2564 

รอยละ 80 1. ปฏิบัติตามมาตรฐานบุคลากร 
2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพ่ือใหมั่นใจวามาตรฐานบุคลากรเปนไปตาม
ขอกําหนด  
3. แกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
4. ประชุมทบทวนการบริหารงานมาตรฐานบุคลากร และมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคุณภาพมาตรฐานบุคลากร 
5. เตรียมขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานบุคลากร 

2565 

รอยละ 
100 

1. ไดรับการประเมินจากหนวยงานรับรองมาตรฐานบุคลากรของ ISO 17024 
2. รักษาระบบมาตรฐานบุคลากรอยางตอเน่ือง 

2565 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี (กอญ.) 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รอยละความสาํเร็จของการเปน  

Certified Body (CB) สําหรับการรบัรอง 
เจาหนาที่ RSO (ISO/IEC : 17024)  

(รอยละ 50) 

50 100    

กอญ. 50 100    
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จ 
ของการเปน  

Certified Body (CB) 
สําหรบัการรับรอง

เจาหนาที่ RSO (ISO/IEC : 
17024)  

(รอยละ 50) 

  10 10 10 20 20 20 30 30 30 50 

กอญ.   10 10 10 20 20 20 30 30 30 50 

 
หมายเหตุ :  
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลยีร 
เปาประสงคที่ 4.1 การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยใหมี
ความพรอมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปจจุบันและการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จในการจัดต้ังศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย :  
 ศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับดูแลทางนิวเคลียร จัดต้ังขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการกํากับ
ดูแลทางนิวเคลียร ทั้งในสวนบุคลากร ปส. และบุคลากรจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ  
  1. การจัดการขอมูลบุคลากรดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
   1.1 แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ไดแก            
    - การพัฒนาฐานขอมูลกําลังคน ตําแหนงงาน และโครงสรางพ้ืนฐานดานบุคลากรการ

กํากับดูแลความปลอดภัย  
    - วางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง SARCoN  
    - การจัดทําแผนความกาวหนาในสายงาน (Career path) และแผนสืบทอดตําแหนง 

   1.2 การพัฒนาบุคลากรปส.ดวยหลักสูตรอบรมออนไลนของสํานักงาน ก.พ. 
   1.3 การจัดประเภทกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดความคาดหวัง/ความตองการในการ

รับการพัฒนาสมรรถนะ 
 2. การพัฒนาบุคลากรดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร  
   2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร 
   2.2 การพิจารณาและกําหนดหลักสูตรมาตรฐานสําหรับการพัฒนาบุคลากร ปส. ตาม

แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. (Qualification staffs/ระบบการประเมิน) 
   - ฝกอบรมตาม Individual training need/ระบบการประเมนิ 
    - การพัฒนาหลักสูตร Leadership 
   2.3 การพิจารณาและกําหนดหลักสูตรมาตรฐานสําหรับการพัฒนาบุคลากรภายนอก 

(ระบบการประเมิน/ฐานขอมูลบุคลากร) 
   2.4 การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดต้ังศูนยฯ รวมทั้งพัฒนา    

ชองทางการถายทอดความรู อาทิ การฝกอบรม หลักสูตรออนไลน E-learning 
   2.5 การพัฒนาระบบจัดการความรูขององคกร  

  3. การจัดต้ังพิพิธภัณฑดานการกํากับดูแลทางนิวเคลียร อาทิ แสดงประวัติการดําเนินงานดาน
การกํากับดูแลความปลอดภัยของ ปส. Hall of frame 

  4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง 
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สูตรการคํานวณ : 
กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายของ ป 2563 ดังน้ี 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

การดําเนินการ 

รอยละ 20 ศึกษาและทบทวนขอมูลดานการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง 
SARCoN และการจัดทําแผนความกาวหนาในสายงาน (Career path) และแผนสืบทอด
ตําแหนง 

รอยละ 40 การพัฒนาฐานขอมูลกําลังคน ตําแหนงงาน และโครงสรางพ้ืนฐานดานบุคลากร         
การกํากับดูแลความปลอดภัย 

รอยละ 60 การระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง 
SARCoN และการจัดทําแผนความกาวหนาในสายงาน (Career path) และแผนสืบทอด
ตําแหนง 

รอยละ 80 - สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ที่ไดรับการเห็นชอบ
จาก ลปส. 
- พัฒนาระบบจัดการความรูขององคกร 

รอยละ 100 นําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ไปสูการปฏิบัติ และจัดประเภทกลุมผูมีสวนได   
สวนเสียและกําหนดความคาดหวัง/ความตองการในการรับการพัฒนาสมรรถนะ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กยผ. (กฝป.) รวบรวมรายงานผล 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
การจัดการขอมูลบุคลากรดานการกํากับดูแล    
ทางนิวเคลียร 

80      

พัฒนาระบบจัดการความรูขององคกร 80 80     
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร 

 80 80    

การจัดต้ังพิพิธภัณฑถาวรดานการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร 

  80 80 80 80 

 

 

 

 

 

<< 62 >>



แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จในการ
จัดต้ังศูนยพัฒนาบคุลากร
เพื่อการกํากับดูแลทาง

นิวเคลียร 
(รอยละ 80) 

20 20 20 40 40 60 60 60 60 60 60 80 

สลก./กยผ. 20 20 20 40 40 60 60 60 60 60 60 80 
 
หมายเหตุ :  
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรดานกํากับดูแลทางนิวเคลยีร 
เปาประสงคที่ 4.2 เปนศูนยการเรียนรูดานนิวเคลียรทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 ศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน หมายถึง การมีโครงสรางพ้ืนฐานทั้ง
สถานที่ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรรองรับการดําเนินการจัดฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน
ดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี สามารถใหบริการทางวิชาการและอํานวยความสะดวกในการจัดฝกอบรม/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานแกประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

สูตรการคํานวณ : 

    กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเปาหมายของ ป 2565 ดังน้ี 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

การดําเนินการ 

รอยละ 20 ศึกษาและทบทวนขอมูลดานตาง ๆ อาทิ การพัฒนาศูนยฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร
ดานกํากับดูแลทางนิวเคลียร โครงสรางพ้ืนฐานและภารกิจหนวยงานกํากับดูแลความ
ปลอดภัย หลักสูตรที่เกี่ยวของ 

รอยละ 40 การจัดหาและติดต้ังวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ เพ่ือจัดต้ังศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแล
ทางนิวเคลียรของอาเซียน 

รอยละ 60 การระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแนวทางบริหารจัดการและการดําเนินงานศูนยฝกอบรม
ดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 

รอยละ 80 รายงานแนวทางบริหารจัดการศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรของอาเซียน 
และไดรับการเห็นชอบจาก ลปส. 

รอยละ 100 บริหารจัดการและใชงานศูนยตามแนวทางฯ เพ่ือการบริการดานวิชาการ การจัด
ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานดานกํากับดูแลทางนิวเคลียรและรังสี
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กยผ. (กฝป.) 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม/แบบไมสะสม 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
แนวทางบริหารจัดการศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรของอาเซียน 

80    

การพัฒนาระบบ หลักสูตร และการใหบรกิารดาน
วิชาการ การถายทอดความรู และการศึกษาดูงาน 

 80 80 80 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาเปนศูนยฝกอบรม
ด า น กํ า กั บ ดู แ ล ท า ง
นิวเคลียรของอาเซียน 

(รอยละ 80) 

20 20 20 40 40 60 60 60 60 60 60 80 

กยผ. 20 20 20 40 40 60 60 60 60 60 60 80 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP 
เปาประสงคที่ 5.1 ระบบบริหารจัดการองคสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ ปส. 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 1. ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่ขอรับบริการตามภารกิจหลักของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่ง
ประกอบดวยงานบริการ ดังน้ี 
                      1.1 งานบริการขอรับใบอนุญาตและใบแจง มีไวในครอบครองหรือใช รวมทั้งนําเขาหรือสงออก
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร 
                      1.2 งานขอรับใบอนุญาตเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 
                      1.3 งานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 
 1.4 งานบริการใหคําปรึกษาดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีกับผูขอรับบริการ ณ ศูนย
ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง   
 
 2. ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวยประเด็น
สําคัญๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก ดังน้ี 
  2.1 ประเภทงานบริการ 
  2.2 วันและเวลาเปดใหบริการ 
  2.3 สถานที่ใหบริการ 
  2.4 ความยาก-งายในการเขาถึงจุดบริการ 
  2.5 สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ 
     2.6 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการ 
 3. เกณฑการใหคะแนน : ความพึงพอใจของผูรับบริการตามภารกิจของ ปส. ที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจในการรับบริการต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป* 

 4. กพร.ปส. เปนหนวยงานกลางในการรวบรวมผลการสํารวจ ประเมิน และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ พรอมขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการตอ ลปส. เปนประจําทุกเดือน 

สูตรการคํานวณ : 

    จํานวนผูรับบริการที่พึงพอใจตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ปส.   x  100 
    จํานวนผูรับบริการตามภารกิจของ ปส. ทั้งหมดที่มารับบริการในแตละเดือน  
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : ศปส. กอญ. กพม. จัดเก็บขอมูลทุกเดือน และ กพร. นํามาประมวลผลรายงาน
ทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

1) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มตีอการ
ใหบริการของ ปส. 

80 82 84 86 88 

2) รอยละความสําเร็จของจัดทํารายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจผูรับบริการ และขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการของ ปส. 

100 100 100 100 100 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

1) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ ปส. 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของ ปส.  

- - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

กอญ. - - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

ศปส. - - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

กพม. - - 80 - - 80 - - 80 - - 80 

 
2) รอยละความสาํเร็จของจัดทาํรายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจผูรบับริการ และขอเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ ปส. 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2) รอยละความสําเร็จ
ของจัดทํารายงานผล
การสํารวจความพึง
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ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 64) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 64) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

พอใจผูรับบริการ และ
ขอเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
ของ ปส.  

กพร. - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP 
เปาประสงคที่ 5.1 ระบบบริหารจัดการองคสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

หนวยวัด : รอยละ  

คําอธิบาย : 
 1. นวัตกรรมการใหบริการ หมายถึง การปรับปรุง/พัฒนาหรือออกแบบกระบวนการที่สรรคสราง
ขอเสนอ (Offering) ใหม ๆ หรือการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม ๆ และทําใหเกิดคุณคา (Value) แก
ผูรับบริการของ ปส. ทั้งผูรับบริการภายนอกและผูรับบริการภายใน 
 2. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คือ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 - 2565 
 

สูตรการคํานวณ : 
กําหนดเปนรอยละขั้นของความสําเร็จ (Milestone) พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตาม
เปาหมายของ ป 2563 ดังน้ี 

ขั้นของ
ความสาํเร็จ 

การดําเนินการ 

รอยละ 20 ศึกษาและสํารวจความพึงพอใจ ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการที่มีตอ
เทคโนโลยีการใหบริการของสํานักงาน 

รอยละ 40 วิเคราะห และทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการและนโยบายของรัฐบาล 

รอยละ 60 จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติแลวเสร็จ และนําเสนอ
คณะทํางานฯ พิจารณาเห็นชอบ 

รอยละ 80 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติผานความเห็นชอบจากเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และประกาศใช 

รอยละ 100 เผยแพรแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติแกบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให
นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : กยผ. (กทส.), คณะทํางานดิจิทัลของ ปส.  ดําเนินการ และ กพร. สรุป
รวบรวมรายงาน 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

รอยละความสาํเร็จของการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

80 - 100 - 100  

รอยละความสาํเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการ
ใหบริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 80 85 90 95 100 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละความสาํเร็จของการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

            

100 - - - - - - - - 20 40 60 80 
 
หมายเหตุ :  
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารองคกรไปสู Smart OAP 
เปาประสงคที่ 5.1 ระบบบริหารจัดการองคสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผูรับบริการที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

หนวยวัด : รอยละ 

คําอธิบาย : 
 1. ผูรับบริการ หมายถึง บุคลากรจากสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ที่รับบริการตางๆ ตามภารกิจหลักของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อาทิ                         
  - งานบริการขอรับใบอนุญาต มีไวในครอบครอง ใช รวมทั้งนําเขาหรือสงออกซึ่งวัสดุ
กัมมันตรังสี และเครื่องกําเนิดรังสี 
  - งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 
  - งานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี 
 2. ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของผูรับบริการ ประกอบดวยประเด็นสําคัญตาง ๆ อาทิ 
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการกํากับดูแล มาตรฐานความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Safety culture)  
 3. รอยละของผูรับบริการที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สามารถเก็บขอมูลการตอบแบบ
สํารวจ/แบบสอบถามจากผูรับบริการของ ปส. ซึ่งเขารวมกิจกรรมตาง ๆ จาก ปส. อาทิ 
   - การขอรับบริการ ณ จุด One Stop Service 
   - การเขารับการถายทอดความรูจาก ปส. 
   - การจัดนิทรรศการตาง ๆ 
   - การเยี่ยมชมภารกิจ ปส. 
   - การศึกษาความรูผานชองทางตาง ๆ ที่ ปส. จัดเตรียมไว อาทิ เอกสารเผยแพร        
เว็บไซส Mobile Application E-learning  

สูตรการคํานวณ : 
จํานวนของผูรับบริการของ ปส.  ทีม่ีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยฯ x 100 

จํานวนของผูรับบริการของ ปส.  ทั้งหมดทีท่ําแบบสํารวจ 

เกณฑการใหคะแนน : คาเฉลี่ยคะแนนจากการประเมินเรื่องความตระหนักในความปลอดภัยของผูรับบริการต้ังแต
รอยละ 80 ขึ้นไป ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564* 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : จัดเก็บขอมูลรายเดือนและสรุปประเมินผลสิ้นไตรมาส 4 

เงื่อนไข : ตัวช้ีวัดแบบสะสม 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2568 : 
ตัวชี้วัด/ 

หนวยงาน 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 

รอยละของผูรับบริการที่ตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัย (รอยละ) 

75* 80 80 85 85 90 

 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมายรวม/

หนวยงาน 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. – ธ.ค. 62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. – มี.ค. 63) 
ไตรมาส 3 

 (เม.ย. – มิ.ย. 63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 63) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

รอยละของผูรบับริการที่
ตระหนักในเรือ่งความ

ปลอดภัย 
(รอยละ 75*) 

- - - - - - - - - - - 
 

75* 
 

กยผ.  - - - - - - - - - - - 75* 
 
*หมายเหตุ :  รอยละของผูรับบริการที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  
  เปนการประเมินความตระหนักเบ้ืองตนของผูรับบริการที่มตีอความปลอดภัย และใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนตนไป จะมีการออกแบบสอบถามที่เนนการสํารวจความตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยของผูรับบริการมากขึ้น 
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ภาคผนวก 1  
สรุปรายละเอียดตัวชี้วัด 

แยกตามหนวยงาน   
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สรุปตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2563 – 2568 แยกตามหนวยงาน 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

กตส.        
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : รอยละความสําเร็จในการบังคับ
ใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และทีแ่กไข
เพ่ิมเติม   

รอยละ 
 

90 90 90 90 90 90 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังส ี

รอยละ 
 

80 80 80 80 80 80 

กอญ.        
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : รอยละความสําเร็จในการบังคับ
ใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และทีแ่กไข
เพ่ิมเติม   

รอยละ 90 90 90 90 90 90 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังส ี

รอยละ 100 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.8 : รอยละความสําเร็จของการเปน 
Certified Body (CB) สําหรับการรับรอง
เจาหนาที่ RSO (ISO/IEC : 17024) 

รอยละ 50 100 - - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มตีอการใหบริการของ ปส. 

รอยละ - 80 82 84 86 88 

กพม.        
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจในการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรและรังส ี

รอยละ 90 90 90 90 90 90 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 : สัดสวนของงานวิจัยและพัฒนา
ที่สามารถนําไปใชในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

รอยละ 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 : จํานวนองคความรูและ
เทคโนโลยีดานกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีที่สามารถถายทอดและนําไปใช
ในการสนับสนุนการกํากับดูแล 

เรื่อง - - 1 4 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาหองปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด 

รอยละ - 100 - - - - 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 : จํานวนขอบขายที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 
17025) ที่เพ่ิมขึ้น 

ขอบขาย - 2 4 6 8 10 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2 : รอยละความสําเร็จของการ
ยกระดับมาตรวิทยารังสีสูระดับปฐมภูมิ 

รอยละ - 50 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.3 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาคาขีดความสามารถในการวัดและการสอบ
เทียบ (Calibration and Measurement 
Capability : CMC) 

รอยละ - 30 60 100 - - 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.4 : รอยละความสําเร็จในการขอรับ
รองระบบคุณภาพการทดสอบความชํานาญทาง
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC : 17043) 

รอยละ - 50 100 - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.5 : รอยละความสําเร็จในการขอรับ
รองหนวยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอางอิงทางรังสี
ตามมาตรฐาน(ISO/IEC : 17034) 

รอยละ - 25 50 75 100 - 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มตีอการใหบริการของ ปส. 

รอยละ - 80 82 84 86 88 

กยผ.        
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 : รอยละความสําเร็จของ
กระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัยไดรับการ
ประเมินจากองคการ ระดับนานาชาติ 

รอยละ - 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 : รอยละความสําเร็จของในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลในการกํากับดูแลแบบ
บูรณาการ 

รอยละ 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 : รอยละความสําเร็จของระบบ 
cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่
กําหนด 

รอยละ 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.7 : รอยละความสําเร็จในการขอ 
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ 
(ISO/IEC : 27001) 

รอยละ 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 : รอยละความสําเร็จในการจัดต้ัง
ศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร 

รอยละ 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานกํากับดูแลทาง
นิวเคลียรของอาเซียน 

รอยละ - - 80 80 80 80 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.3 : รอยละของผูรับบริการที่
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

รอยละ 75 80 80 85 85 90 

สลก.        
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 : รอยละความสําเร็จในการจัดต้ัง
ศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ือการกํากับดูแลทาง
นิวเคลียร 

รอยละ 80 80 80 80 80 80 

กพร.        
ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มตีอการใหบริการของ ปส. 

รอยละ (กพร. รวบรวมจัดทํารายงาน) 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.2 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรมการใหบริการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ ปส. 

รอยละ 80 80 85 90 95 100 

กกม.        
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนากฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และที่
แกไขเพ่ิมเติมตามแผนที่กําหนด 

รอยละ 80 100 - - - - 

ศปส.        
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 : รอยละความสําเร็จในการบังคับ
ใชกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และทีแ่กไข
เพ่ิมเติม   

รอยละ 80 80 80 80 80 80 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1 : รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มตีอการใหบริการของ ปส. 

รอยละ - 80 82 84 86 88 

สบค.        
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 : รอยละความสําเร็จของการ
กอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 

รอยละ 70 100 - - - - 

ผชช.        
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.6 : รอยละความสําเร็จในการขอ
การรับรองมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพ 
(ISO/IEC : 9001) 

รอยละ 40 80 100 100 100 100 
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ภาคผนวก 2
หนวยงานภายใน 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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หนวยงานภายในสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรและรังส ี       กตส. 

กองอนุญาตทางนิวเคลียรและรังสี        กอญ. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน        กยผ. 

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัย     กพม. 

สํานักงานเลขานุการกรม         สลก. 

กลุมตรวจสอบภายใน         กตน. 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร         กพร. 

กลุมกฎหมาย           กกม. 

ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค        ศปส. 

สํานักบริหารโครงการอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี     สบค. 

ผูเช่ียวชาญ          ผชช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< 78 >>



 

คณะผูจัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 

1. นางสาววิไลวรรณ  ตันจอย  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. นางสุชิน  อุดมสมพร   รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

คณะผูจัดทํา 

1. นางสาวธนวรรณ  แจมสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

3. นางสาววรวรรณ  รกัษาสังข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวจีระนันท  เจียกวัฒนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นายนิรันดร  บัวแยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นายศัจธร  ขํานุรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นายปราลม  จาดโห   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

9. นางสาวสุพัฒศร  แกวมงคล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

10. นางสาวนัยนา  จรทะผา  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 

 

จัดทําโดย : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

  เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  โทรศัพท 0-2596-7600 ตอ 4107-4110 

 E-mail : plan@oap.go.th, policyplanning.oap@gmail.com 
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	00 เล่มตัวชี้วัด ส่วนหน้า
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