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1. Function Base 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  คะแนนรวมของบทความ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพและเผยแพรใน
ประเทศและนานาชาต ิ
 

พิจารณาจากผลคะแนนรวม จากการคํานวณจํานวนผลงานวิจัยบทความ หรือผลงาน
คนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรท่ีตีพิมพและเผยแพรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คูณดวยนํ้าหนักคะแนนตามแหลงท่ีตีพิมพเผยแพรตามหลักเกณฑการใหคะแนน  
โดยผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร มีเกณฑของนํ้าหนักคะแนนตามแหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คะแนน 
วารสารวิชาการนานาชาติท่ีมี Citation index ท่ีมี
ฐานขอมูลใน ISI  

6 

Full Paper ท่ีมีการเผยแพรในวารสารวิชาการนานาชาติท่ี
เปนท่ียอมรับของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

4 

Proceedings International Conference โดยตองมีการ 
Review วามีคุณภาพ 

3 

วารสารวิชาการระดับประเทศท่ีมี Citation index ของใน
ประเทศ สกอ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

3 

วารสารวิชาการระดับประเทศ 1.5 
 

Proceedings ระดับประเทศ 1 
  

 16 เรื่อง 
(37 คะแนน) 

19 เรื่อง 
(38 คะแนน) 

กอญ. 
 
 

2 เรื่อง 5 เรื่อง 
(5 คะแนน) 

กตส. 
 
 

2 เรื่อง 3 เรื่อง 
(9 คะแนน) 

กพม. 
 
 

5 เรื่อง 6 เรื่อง 
(18 คะแนน) 

สชช. 
 
 

5 เรื่อง 3 เรื่อง 
(6 คะแนน) 

กยผ. 
 
 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 
(0 คะแนน) 

กกม. 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
(0 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละของหนวยงานท่ีใช
เทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีท่ีไมเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังส ี

• หนวยงานที่ใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี หมายถึง สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีที่
อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

• การกํากับดูแลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หมายถึง การกํากับดูแลความปลอดภัยจากการ
ใชเคร่ืองกําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และเคร่ืองมืออุปกรณที่เกี่ยวของในเร่ือง

กตส.  
กอญ.  
กกม. 

 
รอยละ 100 

รอยละ 100 
(ไมเกิดอุบัติเหตุทาง 
นิวเคลียรและรังสี) 
(แผนออกตรวจ ป 62  

กพร.01/62 
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การผลิต การมีไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานนิวเคลียร วัสดุพลอยได 
วัสดุตนกําลัง  

 

จํานวน 441 หนวยงาน  
 ตรวจแลว 257 หนวยงาน  

คิดเปน รอยละ 58 
 (1 –  หนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเกิดอุบัติเหตุดานนิวเคลียรและรังสี)   100 

                          หนวยงานท่ีใชเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ  

2. Agenda Base 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ความสําเร็จของการบูร
ณาการใหบริการผานระบบ e-Service 
ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มภีารกจิหลักเกี่ยวกับการกํากับดูแลความปลอดภัยการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีในทางการแพทย เกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษา
วิจัย ซ่ึงมีอยูในทุกภูมภิาคของประเทศ โดยผูที่ครอบครองหรือใชประโยชนจากเคร่ืองกําเนิด
รังสีและวัสดุกัมมันตรังสีจะตองขอรับใบอนุญาตจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังนั้นเพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกตอผูรับบริการ สํานักงานฯ จึงพัฒนาระบบการใหบริการออนไลน  
(e-Service) เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการอยางมีประสิทธภิาพและ 
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
 

เปาหมายขั้นตํ่า (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ผูรับบริการยื่นขอรับใบอนุญาต
ทางรังสีผานระบบ e-Service 
ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

การพิจารณาใบอนุญาตทาง
รังสีผานระบบ e-Service 
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ได
โดยผานระบบออนไลน 

การใหบริการ e-Service 
ครบวงจร ต้ังแต การยื่น
ขอรับใบอนุญาต, การ
พิจารณา, การแจง
ขอเท็จจริง, การแจงการ
ครอบครอง, การยกเลิก 
และการติดตามสถานะการ
ดําเนินงาน   

กอญ. รอยละ 100 
-ระบบยื่นและพิจารณาคาํ
ขอรับใบอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส ของเครื่อง
กําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี 
และวัสดุนิวเคลียร ออนไลน    
(e-license) แลวเสร็จ 

ดําเนินการแลวเสร็จ  
รอยละ 100 

- ปจจุบันมีการเปดใชงาน
ยื่นรับคําขอออนไลนของ

เครื่องกําเนิดรังสี 
(http://license.oap.go.th) 

และอยูระหวางการ
พัฒนาระบบฐานขอมลู
ใบอนุญาตของ ปส. ซึ่ง

คาดวาจะเสร็จสิ้นภายใน
เดือนกรกฎาคม 2562 

รอยละ 100 
- การเช่ือมโยงขอมูลใบอนุญาต
และใบรับรองระหวาง
หนวยงานภาครัฐแลวเสร็จ 

ดําเนินการได รอยละ 
85.71 

- อยูระหวางพัฒนาระบบ
แจงขอเท็จจริงสําหรับ
การนําเขา-สงออก วัสดุ
กัมมันตรังสีและวัสดุ

นิวเคลียร ตามมาตรฐาน
การรับสงขอมูลของ 

NSW แบบ License Per 
Invoice (LPI) และอยู
ระหวางประสานงานขอ
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เปดใชงานระบบในเดือน
เมษายน 2562 

รอยละ 100 
-ระบบติดตามสถานะคาํขอรับ
ใบอนุญาต (e-tracking) แลว
เสร็จ 

ดําเนินการแลวเสร็จ  
รอยละ 100 

- ผูขอรับใบอนุญาต
สามารถติดตามผลการ
พิจารณาออกใบอนุญาต

ผานเว็บไซต
http://portal.oap.go.th/tr

acking โดยใชเลขท่ีรับคํา
ขอหรือรหัสหนวยงานใน

การสืบคน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 รอยละการช้ีแจงประเด็น
ท่ีทันตอสถานการณ (ถามี) 

 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 

สํานักโฆษก PMOC และ
กรมประชาสัมพันธแจง
ประเด็นขาว ระยะเวลา
การชี้แจง และหนวยงานที่
คาดวาจะเกี่ยวของแกสวน
ราชการ 

สวนราชการรับทราบ รับ
ปฏิบัติตามประเด็นขาวที่
จะตองชี้แจง 

สวนราชการชี้แจงประเด็น
ขาว 
- ประเด็นขาวที่ชี้แจง 
- รายละเอียด/เนื้อหาการ

ชี้แจง 
- วัน เวลา ที่ชี้แจง 
- ชองทางการเผยแพร 

กยผ. / 
คณะกรรมการบรหิาร

ขอมูลขาวสาร
ราชการของ ปส. (IO) 

ช้ีแจงประเด็นสําคัญได
ครบถวนครบท้ัง 3 ประเด็น 
การประเมิน ไดแก ทันเวลา 
คุณภาพเน้ือหา และ วิธีการ
ช้ีแจง 
 
 
 
 

 

3. Area Base 

 
ปส. ไมมีตัวชี้วัดนี ้
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4. Innovation Base 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ขอเสนอการพัฒนา
นวัตกรรม 
 
รอยละความสาํเรจ็ของระบบสมัครสอบ
เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
(ออนไลน) 
 
 

 เสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เปนการคิดริเร่ิม นโยบาย กฏหมายและกฏ

ใหม ใหทันสมัย เหมาะสมและทันตอสถานการณ รวมทั้งใหมีความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร
ของประเทศ เชน พัฒนาผังเมืองใหเปนยานนวัตกรรมเพื่อผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
ไทย เปนตน 

2. นวัตกรรมใหบริการ (Service Innovation) เปนนวัตกรรมที่นํามาใชพัฒนาและสรางคุณคา
ในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสรางบริการใหม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การใหบริการประชาชน เชน หนวยบริการเคล่ือนที่ การจดทะเบยีนนิติบุคคลออนไลน การ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ใหบริการประชาชน เพือ่เชื่อมตอกับ Linkage 
Center ของกรมการปกครอง เปนตน 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องคการ (Administrative or Organizational Innovation) เปน
การสรางหรือปรับปรุงกระบวน งานใหม (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัด
โครงสรางหนวยงานรูปแบบใหม หรือการวางระบบใหมซ่ึงสงผลตอการปรับโครงสราง
ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ เชน PMQA (4.0) การจัดหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ เปนตน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

100 คะแนน โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
1. องคประกอบของการแสดงใหเห็นถึงความเปนนวัตกรรม 

1.1 ตองเปนขอเสนอที่มีลักษณะเปนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธ ีและ
รูปแบบใหมๆ ในการจัดการองคกร การดําเนินงาน และการใหบริการ อันเปนผลมา
จากการสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือ ประยุกตใชองคความรู และแนวปฏิบัติ
ตางๆ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (ที่มา : ศูนยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

1.2 ตองเปนเร่ืองที่สวนราชการยังไมเคยเสนอขอรับการประเมินมากอน 
1.3 ตองเปนนวัตกรรมที่ดําเนินการไดแลวเสร็จในรอบการประเมินนั้น 

2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบดวย ความครบถวนของ
เนื้อหา และคุณภาพของนวัตกรรม 
2.1 ความครบถวนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบดวย หลักการ เหตุผล ความจาํเปน 

วัตถุประสงค การดําเนินการ ผลลัพธทีค่าดหวัง และผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอยางเปน
รูปธรรม 

กอญ. รอยละ 100 
 

(ระบบสมัครสอบเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยทางรังสี 
(ออนไลน) แลวเสร็จ) 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ รอย
ละ 100 

- ดําเนินการพัฒนา
ระบบรับสมัครสอบ
เจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีแบบ
ออนไลน และเปดใช
ระบบฯ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2561 
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2.2 คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบดวย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรม
อยางนอยหนึ่งดาน มีความเชื่อมโยงระหวางส่ิงที่เปนประเด็นปญหา และความ
ตองการที่จะปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาทีส่อดรับตอความตองการของกลุมเปาหมาย 
แสดงใหเห็นความแตกตางจากกจิกรรม/งานปกติอยางชัดเจน มีผลลัพธที่แสดงถึง
ประโยชนไดอยางชดัเจน และมัหลักฐานการดําเนินงานจริง ขอมูลอางอิงชัดเจน 

5. Potential Base 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 รอยละความสําเรจ็ของ
ระบบยื่นและพิจารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส ของเครื่อง
กําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุ
นิวเคลียร ออนไลน  (e-license) 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 รอยละความสําเรจ็ของ
ระบบตดิตามสถานะคําขอรับใบอนุญาต 
(e- tracking) 

  
 
 
 

กอญ. 
 
 
 

 
 
 
 

รอยละ ๑๐๐ 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

รอยละ 100 

- ปจจุบันมีการเปดใชงาน
ยื่นรับคําขอออนไลน
ของเครื่องกําเนิดรังสี 
(http://license.oap.go.t

h) และอยูระหวางการ
พัฒนาระบบฐานขอมลู
ใบอนุญาตของ ปส. ซึ่ง
คาดวาจะเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกรกฎาคม 
2562 

• ไดระบบยื่นและพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส ของเครื่อง
กําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียรออนไลน (e-license) ท่ี
พรอมสําหรับการใชงาน 
 

• ไดระบบติดตามสถานะคําขอรับใบอนุญาต (e- tracking) และผูรับบริการ
สามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสี 
และวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียรได 

กอญ. รอยละ ๑๐๐ 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ  
รอยละ 100 

- ผูขอรับใบอนุญาต
สามารถติดตามผลการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
ผานเว็บไซต
http://portal.oap.go.th/

tracking โดยใชเลขท่ี
รับคําขอหรือรหัส
หนวยงานในการสืบคน 

 


