
ข้อมูล ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง

กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความพร้อมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง

1.3 การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ

2.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐสนับสนุนการ

ด าเนินการด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและ
ย่ังยืน

เป้าหมายแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12

เป้าหมายท่ี 6 แผนงานด้านความ
ม่ันคง มีการบูรณาการสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายท่ี 1 เพ่ิมความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศ

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

ตัวช้ีวัด 6.1 จ านวนแผนงาน
ด้านความม่ันคงท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เพ่ิมเป็น 55 : 25

 : 20

นโยบายรัฐบาล

นโยบายหลักท่ี 2 การสร้าง
ความม่ันคงและความปลอดภัย
ของประเทศและความสงบสุข

ของประเทศ

ความเช่ือมโยงงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(6+1)

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวช้ีวัด 2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30

นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย



ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง

ประเด็นแผนแม่บท 1. ความม่ันคง

เป้าหมายแผนแม่บท
1. ประเทศชาติมีความม่ันคงใน

ทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดแผนแม่บท
1. ดัชนีสันติภาพโลก ปี 61 – 65 

อันดับ 1 ใน 75 ของโลก

แผนแม่บทย่อย

3. การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ

2.9 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

2.11 การด าเนินภารกิจเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

2. กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความม่ันคงมีความ

พร้อมสูงข้ึนท่ีจะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ

และทุกระดับความ
รุนแรง

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย
2. วัดระดับความพร้อมของ

กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความม่ันคง ร้อยละ 80

แผนงาน/แผนงานรอง/
แนวทางย่อย

1.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.16 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน)

เป้าหมายแผนงาน/
แผนงานรอง/แนวทางย่อย

1.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.16 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน)

ประเด็นยุทธศาสตร์จัดสรร
1.1 การเสริมสร้างความม่ันคง

ของประเทศ

2.9 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

นโยบายจัดสรรงบประมาณ

1.1.12 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการพัฒนา
ปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการ

บริหารจัดการ รวมถึงแผนการปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 

และพร้อมรองรับภัยทุกประเภท
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างความ
ร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน

ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศให้มี
ประสิทธิภาพชัดเจน เป็นรูปธรรม

รวมท้ังพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องให้มีความทันสมัย

สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง

2.9.1
สนับสนุนการด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.11.1
สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (บุคลากร

ภาครัฐ)

5. ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2.10 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.13 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

2.15 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพ่ิมข้ึน

2. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 61 - 65 เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 1.5

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 24. อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน

1. การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย ปี 61 -65 เป็น 1 ใน 30

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.13 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

2.15 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัย-ใหม่ท่ีจ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

1.ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

1. อัตราจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10

1.อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีสร้างมูลค่า เพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัย ปี 61 -65 เฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี

2.8 การส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 2.10 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.8.6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์

มาตรฐาน เคร่ืองมือด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน ระบบ
คุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับตามข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ และสอดคล้องกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน ส่งเสริม
การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็นท่ี 2.1 - 2.8



นโยบาย รมว.อว. 3. สร้างนวัตกรรม 4. ยกเคร่ืองมหาวิทยาลัย

แพลตฟอร์ม ยุทธศาสตร์ 
ออวน.

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลด

ความเหล่ือมล้ า

การปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง
5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถ่ิน 

เข้มแข็ง
ด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม

1. ประเทศมีทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพเป็นฐานใน
การเจริญเติบโต และพัฒนา

ของประเทศอย่างย่ังยืน

2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาอย่าง

เหมาะสมเพ่ือการท างาน
และการใช้ชีวิตในสังคม

6. ระบบจัดสรรและบริหาร
งบประมาณด้าน ววน. แบบ
บูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผ่าน
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิ
บาล

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิกระทรวง
27.  มูลค่าผลกระทบทางสังคม 

ชุมชน และคุณภาพชีวิต

2.  จ านวนบุคลากรท่ีท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  5. จ านวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 

ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning

34.ร้อยละของการจัดสรร
งบประมาณในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เป็นไปตามแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ อว.
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และ

เศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.

4. การบริหารจัดการและ
การปฏิรูประบบการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

1.1 ก าลังคนมีขีด
ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.2 การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐาน เปิด
โอกาสในการเข้าถึงท่ี

หลากหลาย

4.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม มีระบบจัดการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนในการจัดการศึกษา 
และการวิจัย เพ่ือตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

31.ร้อยละความสาเร็จในการ
เตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม

ทางนิวเคลียร์และรังสี

2. จ านวนบุคลากรท่ีท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

5. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning

7. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการสร้างความตระหนัก

ด้าน วทน. ของประเทศ

12. อันดับรวมของ
ความสามารถการแข่งขัน

ด้าน Scientific 
Infrastructure ของ

ประเทศตามการจัดอันดับ
ของ IMD (ไม่ต้องรายงาน)

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

2. สร้างองค์ความรู้
3. สร้างนวัตกรรม

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

4. ยกเคร่ืองมหาวิทยาลัย

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

15. จ านวนเร่ืองท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ

18. จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

24. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน

27. จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาและรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานสากล

36 . ร้อยละการน าแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการก ากับแก้ไขปัญหาของประเทศ
37. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ อว.

2. การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการ
วิจัย

4. การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1. การผลิตก าลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา

2.2 การขับเคล่ือนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือนวัตกรรม

4.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีระบบจัดการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษา และการวิจัย เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพ่ือการท างาน
และการใช้ชีวิตในสังคม

3. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD เพ่ิมข้ึน

4. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมข้ึน

5. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning
12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure

 ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD
22. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

6. ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน ววน. แบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

34.ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. สร้างคน



ผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ ปส.
1. การพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล

1. การพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านก ากับดูแล

ตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ปส.
1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการ

ก ากับดูแลความปลอดภัย

3.2 พัฒนาคุณภาพด้านการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

และพัฒนาขีดความสามารถด้าน
มาตรวิทยาทางรังสี

3.1 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
มาตรวิทยา

1.1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
ด้านการก ากับดูแลฯ และเสริมสร้างการบังคับ

ใช้กฏหมาย

4.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์

4.2 พัฒนาศักยภาพการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

ภูมิภาคอาเซียน

1.2 พัฒนาระบบมาตรฐาน
การก ากับดูแลความปลอดภัย

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศ
ได้มาตรฐาน

การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือให้
บริการด้านภาคการผลิต สังคม และ

ชุมชน

การบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาศักยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพ

การเตรียมความพร้อมตรวจจับ
และตอบโต้เหตุความม่ันคง

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
(ร้อยละ)

จ านวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการท่ี
ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

(ขอบข่าย)

จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี (อาคาร)

ร้อยละของการตรวจสอบสถานประกอบการ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ)

ผลผลิต/โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพความ

ม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ

โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีใน

ระดับปฐมภูมิ

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

โครงการเพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทาง
นิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพ่ือป้องกันการ

กระท าผิดตามกฎหมาย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดผลผลิต

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนระดับชาติในการตรวจจับเหตุ

ความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

จ านวนระบบวัดปริมาณรังสี/
กัมมันตภาพรังสีท่ีพัฒนาสู่ระดับ

ปฐมภูมิ (ระบบ)

ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสี 

(ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนท่ีก าหนด 
(ร้อยละ)

กิจรรม
ความม่ันคงปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสี

ของประเทศ

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน 
และมาตรการเพ่ือการบริหาร
จัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี

สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี

ก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

สนับสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี

เฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์

และรังสี

เสริมสร้างขีดความสามารถ
บุคลากรด้านความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี

ส่งเสริมความตระหนักและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

พัฒนาศักยภาพด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัย

จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

ตัวช้ีวัดกิจกรรม

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 

(ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
พัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี 

(ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

ด้านนิวเคลียร์และรังสีใน 1 ปี
(ร้อยละ)

 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
เพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และ

รังสีเชิงรุก
(ร้อยละ)

ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน 
และมาตรการ เพ่ือการ

บริหารจัดการด้านนิวเคลียร์
และรังสี (เร่ือง)

กิจกรรมท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (กิจกรรม)

รายการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ

รังสี (รายการ)

รายการสนับสนุนการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

(รายการ)

ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการเฝ้าระวัง เตรียม

ความพร้อม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

(ร้อยละ)

 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านนิวเคลียร์และ

รังสี (คน)

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (คน)

2. การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้

เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (คร้ัง)

ระดับความส าเร็จในการก ากับดูแลให้ไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน ส่ิงแวดล้อม และความม่ันคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ 1. การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านก ากับดูแลทางนิวเคลียร์

1.2 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัย

จ านวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์

และรังสีท่ีได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ  (เร่ือง)

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้
ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด (ร้อยละ)

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
 แผน และนโยบายด้านการก ากับ

 ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 (ร้อยละ)

ร้อยละความส าเร็จของการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

(ร้อยละ)

ร้อยละของการมีทัศนคติท่ีดีของประชาชนต่อความปลอดภัย
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี (ร้อยละ)

การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี

การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และ

รังสี

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
2. มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน




