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รายงานสรุปผล
“การสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
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ประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
1. ปัจจุบันประเทศไทยมีการดาเนินการอย่างไรตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านพลั งงานนิว เคลีย ร์ ยุ ทธศาสตร์ที่ 2การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลี ยร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ) มีเรื่องใดที่เป็นจุดแข็ งที่ควรส่งเสริมให้ดีมากขึ้น หรือจุดอ่อนที่ควร
พัฒ นาให้ทัด เทีย มกับ นานาประเทศบ้า งเพื่อ นามาวิเ คราะห์ แ ละจัด ทาแผนปฏิบัติก ารของหน่ว ยงานต่า งๆ
ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งควรมีการแบ่ง กลุ่มภารกิจ (Cluster) และการบูรณาการการทางาน
ในแต่ละด้านด้วย เช่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการกากับดูแลและการตรวจสอบ ควบคุม การใช้เครื่องเอกซเรย์ สามารถ
ตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกด้านหรือไม่
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร มีฐานข้อมูลหรือไม่ว่าปัจจุบันมีบุคลากรด้านนิวเคลียร์และ
รังสีอยู่เท่าใด จะต้องพัฒนาอีกจานวนเท่าใด ในด้านใดบ้าง
และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมของ IAEA เพื่อให้
บุคลากรของไทยได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
2. หากเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ประเทศไทยอยู่ในตาแหน่ง (Positioning)ใด เช่น ในด้านความปลอดภัย การตรวจสอบการสูญหาย และหากเทียบ
กับ มาตรฐานสากลประเทศไทยมีข้อด้อยด้วยในด้านใด ต้องปรับปรุง /พัฒนาอย่างไรบ้างและมีทิศทางในการ
ปรับปรุง/พัฒนาในอนาคตของ ปส. อย่างไรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปจัดทาข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ได้ต่อไป
ตอบข้อชักถาม
การกากับดูแลความปลอดภัยของเครื่องเอ็กซเรย์ เริ่มจากการปรับปรุงกฎหมายให้มีพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่กาหนดให้ ปส. ต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่จะ
ออกตรวจสถานปฏิบัติการและออกใบอนุญาต นอกจากนี้ ปส. ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ เช่น
สทน. /กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ แล้วจึงนาผลการ
ตรวจสถานปฏิบัติการมาประกอบคาขออนุญาตกับ ปส. ต่อไป ซึ่งทาให้การกากับดูแลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ มีกลไกลในการขับเคลื่อนและวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะมีการแต่งตั้งตามการใช้ประโยชน์แต่ล ะด้าน
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เช่น คณะอนุ ก รรมการด้ า นเกษตร คณะอนุ ก รรมการแพทย์ คณะอนุ ก รรมการด้ า นอุ ต สาหกรรม โดย
คณะอนุกรรมการแต่ละด้านจะมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการในแต่ละด้านให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน
- การสื่อสารเรื่องฝึกอบรมของ IAEA จะมอบหมายให้ฝ่ายต่างประเทศจัดทาฐานข้อมูล นักวิจัย
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของประเทศ
- ระบบเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ถือว่าประเทศไทยอยู่ในระดับนาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
- การประเมินตาแหน่ง (Positioning) ของไทยตามมาตรฐานสากล IAEA มีเครื่องมือในการประเมินคือ
GSR-3 ซึ่งคาดว่าทราบผลการประเมินในสิ้นปี พ.ศ. 2560
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สรุปข้อคิดเห็นจากแบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
1.ข้อคิดเห็นต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
1. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความชัดเจนในแต่ละ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ มี ค วามเหมาะสม เข้ า ใจง่ า ย และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนดไว้ เห็ น ควร
ดาเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างเร่งด่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน
2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้ได้รู้ถึงประโยชน์และโทษของพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
3. ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ แต่หน่วยงานต่างๆ ยังขาดองค์ความรู้ ข้อมูล หรืองานวิจัยที่
จะนาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการกากับของหน่วยงาน ซึ่งหน่ว ยงานขอนากลับไปพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
หารือภายในหน่วยงานในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ต่อไป
4. ในยุทธศาสตร์เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศมากเกินไป ควรเน้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไปพร้อมๆกัน
2. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569
1. ในเรื่อ งของความปลอดภัย อุบัติติเ หตุจ ากกัม มัน ตรัง สี ในสถานประกอบการนามัน เชื้อ เพลิง
ก๊าซธรรมชาติ LPG
2. สนับสนุนด้านมาตรฐานผ่านการออกมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพในด้านนิวเคลียร์
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาประเทศ เนื่องจากพลังงานในประเทศมีการเติบโต
และการใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้ นการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานทดแทนหรือพลังงานนิวเคลียร์
จะต้องมีการพิจารณาการใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน และในด้านการกับดูแล
สถานพยาบาลเอกชน พัฒนามาตรฐานการป้องกันอันตรายของบุคลากรทางการแพทย์
5. หน่ ว ยงานเกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ นงานการใช้ รัง สี ใ นการวิจั ย การเรี ยนการสอน และพร้ อ มที่ จ ะ
สนับสนุนและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่นิสิต และการให้บริการทางการแพทย์
6. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร และมาตรฐานการสนับสนุนสินค้าเกษตรที่ใช้
นวัตกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์สัตว์น้า
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านตลาดส่งออก
7. กลยุทธ์ที่ 4.2 เรื่องการเสริมสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจาก
ในกระทรวงพลังงานมีหน่วยงานย่อยที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์
ให้แก่ประชาชน
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3. หากมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร
1. จะเห็นได้ว่าในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการผลักดันเพื่อ
พัฒนากาลังคนในด้านพลังงานนิวเคลียร์มีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ในด้านการประยุกต์ใช้งานก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะ
บทบาทด้านนิวเคลียร์จะมีความชัดเจนกว่าทุกด้าน และในด้านการทาความเข้าใจด้ านนิวเคลียร์กับทางประชาชน
ยังไม่มีความชัดเจน
2. ทบทวนแผนในการจัดการเรื่องพลังงานนิว เคลีย ร์ให้ต อบโจทย์กับการใช้รัง สี มีจุดอ่อนคือด้า นการ
กากับดูแลความปลอดภัยยังไม่ชัดเจนถึงแม้จะมีการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ แต่สิ่งที่ควร
ดาเนินการ คือ การผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด
3. สร้างความชัดเจนด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยกาหนดแนวคิดและระบุความต้องการเพื่อให้
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องดาเนิ น การให้ เป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน และให้ก ารสนับ สนุน องค์ค วามรู้แ ก่ห น่ว ยงาน
ที่นายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลของประเทศ
4. ประสานความร่ว มมือ กับ สถาบันการศึก ษาในประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนิว เคลียร์และรัง สี
แก่บุคลากรรุ่นใหม่ เช่น มีการจัดกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ต้องไปกาหนดในหลักสูตร
5. ปรับตัวชี้วัดให้เห็นผลกระทบภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าเชิงปริมาณ
6. ทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก
4. ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นการจัดทาในลักษณะบูรณาการ
หรือให้แต่ละหน่วยงานสามารถดาเนินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นประเด็นที่ ปส. จะต้องทาข้อตกลงกับสานักงบประมาณต่อไป
2. ควรมีการประสานกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อบูรณาการแผนงานด้านการวิจัย
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป
3. ควรมีการประสานกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เพื่อผลักดันให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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รูปภาพกิจกรรม
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม “การสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569”

1. กระทรวงกลาโหม
1.1 นาวาเอกหญิงผุสดี อัมพะสุธากุล ร.น.

รอง ผอ.กนพ.พท.

1.2 นาวาอากาศโทหญิงเยาวเรศ วีชะรังสรรค์ หัวหน้าแผนกพลังงานนิวเคลียร์
2. กระทรวงการคลัง
2.1 คุณภัทรานิษฐ์ สุขเดช

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร

นักวิชาการศุลกากรชานาญการ

กรมศุลกากร

นักการฑูตชานาญการ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

3. กระทรวงการต่างประเทศ
3.1 นางสาววิชญา สินธุ์เสน
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.1 นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์
4.2 นางนันทพร เกิดสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรมชลประทาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรมชลประทาน

4.3 นางกาญจนา กล้าแข็ง
4.4 นางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี
4.5 นางสาวจารุพร คาโฮง

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการข้าว
กรมประมง
กรมปศุสตั ว์

4.6 คุณปัญจพร เลิศรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย

กรมวิชาการเกษตร

4.7 นายชัชวาล รัตนสุภา
4.8 นายวิทวัสก์ สาระศาลิน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

4.9 นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์
5. กระทรวงคมนาคม
5.1 นางสาวสุวรรณา ปลั่งพงษ์พันธ์
5.2 นางสาวอรวรรณ เลี้ยงสุขสันต์

นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรมทางหลวง

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 นางสาวกนกวรรณ สุขสด
6.2 นายดารงศักดิ์ จันทร์วิไล
6.3 นายศุภกร นวลยนต์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ
วิศวกร

กรมควบคุมมลพิษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้า
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7. กระทรวงพลังงาน
7.1 นางสาวสุจติ ตรา มาป้อง
7.2 นางสาวปนัดดา สุภาษี
7.3 นายชาญยุทธ ทองจินดา
7.4 นายดุลวินิจ สัมมาชีววัฒน์
7.5 นางสาวพิมลรัตน์ ชอบชัย
7.6 นายภาณุพงศ์ สาธร
7.7 นายนรชัย หลิมศิโรรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองศึกษาและประสานงาน
พลังงานนิวเคลียร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองศึกษาและประสานงาน
พลังงานนิวเคลียร์
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
วิศวกรปฏิบัติการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมธุรกิจพลังงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์

8. กระทรวงพาณิชย์
8.1 นางสาวชฎาภา ชวนานนท์
8.2 นางสาวปวีณา นาแถมพลอย

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั ิการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

8.3 นายพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ

กรมการค้าต่างประเทศ

9. กระทรวงแรงงาน
9.1 นางปิ่นผกา นวลอ่อน

นักวิชาการแรงงานชานาญการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

10. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.1 นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกลุ

รอง ผสทน. (บริการ)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

10.2 น.ส. วันวิสาข์ ประสาทธัมมาภรณ์

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

10.3 น.ส. สายนที ทุมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10.4 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง

ผู้อานวยการกองเคมีภณ
ั ฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อุปโภค
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์

10.5 นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรี
10.6 นายสมคิด ว่องวิกย์การ
10.7 คุณขวัญฤดี จันทร์ทอง
10.8 นางสาวสุมติ รตา พวงบุหงา
10.9 คุณศริญญา วนิชปริญญากุล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ผู้อานวยการกองแผนงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
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11. กระทรวงศึกษาธิการ
11.1 ผศ.ดร.ฑิราณี ขาล้าเลิศ
11.2 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
11.3 ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รองอธิการบดี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.4 ดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์

รองหัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.5 นายกิตติพัฒน์ มาลากิจ
11.6 นายอภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์

อาจารย์
อาจารย์

11.7 นายอัครินทร์ บุญสมบัติ
11.8 ดร.คณิศร์ มาตรา
11.9 ดร.นที ทองอุ่น

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

11.10 คุณปัญญา ขันธ์สุวรรณ

อาจารย์

11.11 นางสาวบังอร แกมรัมย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล

12. กระทรวงสาธารณสุข
12.1 นายโกเมธ นาควรรณกิจ
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี
นางสาวจุฑามาศ กรุณามิตร
นางกฤติกา อังคสุวรรณกุล
นางสาวจินดา ทองเรือง
นางธฺธินันท์ ไตรพิบูลย์สุข

นักวิชาการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กรมอนามัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
กรมการแพทย์
นักฟิสิกส์รังสี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13. กระทรวงอุตสาหกรรม
13.1 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ
13.2 นายอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์
13.3 นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย

วิศวกรเหมืองแร่ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการมาตรฐานชานาญการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

14. กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
14.1 นายเจษฏา คูงามมาก

นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ

กรมอุตุนิยมวิทยา
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15. สานักนายกรัฐมนตรี
15.1 นางสาวศศิเพ็ญ หทัยโชติ

15.3 นางสิริพร เลิศธรรมเทวี
15.4 นางสาวศุภลักษณ์ เวชกามา
15.5 นายศุภธร หงษ์ภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักเลขาธิการรัฐมนตรี
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรมประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กรมประชาสัมพันธ์

15.6 นายศรัณย์ จิระวรานนท์

นักการข่าวปฏิบัติการ

สานักงานข่าวกรอง

15.7 นางสาวจินตนา สิงห์คา
15.8 นางสาวอสิดา แก้ววังนา
15.9 นายรัชชานนท์ ประกิจ

นักการข่าวปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิชาการเผยแพร่

สานักงานข่าวกรอง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการพิเศษ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

15.2 นายไกรวิน วิไลวรรณ

15.10 นายพิชิตพล ศรียานนท์
16. หน่วยงานที่ไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใดๆ
16.1 นายก่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
16.2 นายจักรพันธ์ จันทร์เจริญ
16.3 พ.ต.ท.เทิดเกียรติ รักพานิชมณี

อัยการผู้เชี่ยวชาญ

สานักงานอัยการพิเศษฝ่าย
นโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้บังคับบัญชากลุม่ งานคณะกรรมาธิการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
การพลังงาน
รองผกก.ฝอ.สยศ.ตร.
สานักงานตารวจแห่งชาติ

17. ภาคเอกชน
17.1 นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์
17.2 ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
17.3 นายสุเมธ เดชาชัยนิรันดร์
17.4 นายไชยันต์ ผ่องไพบูลย์
17.5 รศ.นต.พญ.จันทร์จริ า ชัชวาลา
17.6 ทพ. สุรศักดิ์ วลีอิทธิกุล
17.7 ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์
17.8 ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
17.9 นางสาวประนอมณัฐ วิไลรัตน์

ผู้อานวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย
นายกสมาคมการทดสอบโดยไม่ทาลาย
แห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
แห่งประเทศไทย
สมาคมการทดสอบโดยไม่ทาลาย
แห่งประเทศไทย
สมาคมการทดสอบโดยไม่ทาลาย
แห่งประเทศไทย
กรรมการกลาง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
เลขาธิการสมาคมทันตแพทย์เอกชน
สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่ง
แห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
หัวหน้ากลุ่มคลินิก
สานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
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หน่วยงานภายใน ปส.
1

นางสาวสิริรัฐ กรีพร

สานักเลขานุการกรม (สลก.)
รักษาการแทนเลขานุการกรม

2

นายพนม แพทย์คุณ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

3

นางสาวสมใจ ยกทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

4

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.)
นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์
ผู้อานวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

6

นางสาวปัทมา ณ นคร

นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ

7

นางสาวสุนันทา ภูงามนิล

นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ

8

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกากับดูแลความปลอดภัย (กพม.)
นางสุชิน อุดมสมพร
ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกากับดูแลความปลอดภัย

9

นายอารักษ์วิทิต ธีรานนท์

รักษาการผู้เชี่ยวชาญ

10

นางดารุณี พีขุนทด

นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ

11

นายชานาญ แสงสุริย์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

12

นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

13

นางสาวนงลัษณ์ ภูวิภิรมย์

14

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กลุ่มกฎหมาย (กกม.)
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย

15

นายธงชัย สุดประเสริฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

16

นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ

นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ

17

นางสาวกมลพร ภักดี

นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ

18

นายสุทธพัฒน์ ชานาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน

19

นางสาวณัฐรดา ชวนะเวช

นักวิชาการเผยแพร่

20

นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธ์

พนักงานพิมพ์ ส3

21

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

22

นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

23

นางสาวเสาวนีย์ กรีพร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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24

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
นางสาววรวรรณ รักษาสังข์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

25

นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

26

นายนิรันดร บัวแย้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

27
28
29
30

นายเอกพล นวพันธ์
นางสาวรัตติญา เขียวทอง
นายปราลม จาดโห้
นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

31

นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

32

นายอนุพงศ์ บุสทิพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

33

นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

34

นางสาวรัชชดา ฤกษ์พุฒิ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

35

นางสาวนัยนา จรทะผา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

36

นางสุพร อภัยรัตน์

นักวิชาการเผยแพร่
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