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ส่วนที่ 1  สรุปผลกำรด ำเนินกำรของท่ีปรึกษำส ำนักงำน ก.พ. 

   1.1 กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร1 

คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบมำตรกำรบริหำร 
และพัฒนำก ำลังคนภำครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งประกอบด้วยมำตรกำรบริหำรอัตรำก ำลังปกติ 
และมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ส ำหรับใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรและ พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
แบบบูรณำกำร โดยมำตรกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพ  
ของระบบกำรบริหำรและพัฒนำก ำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  
และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ 

ตำมมำตรำ ๑๓ (๒) และ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บัญญัติให้ส ำนักงำน ก.พ. มีอ ำนำจหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ  
แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนก ำลังคนของข้ำรำชกำรพลเรือน  
โดยส ำนักงำน ก.พ. ได้น ำมำตรกำรบริหำรและพัฒนำก ำลังคนภำครัฐไปสู่กำรปฏิบัติ โดยบูรณำกำร มำตรกำร 
และเทคนิคกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร
อย่ำงเป็นระบบแบบองค์รวม รวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรในระดับ
กระทรวง เพ่ือให้กระทรวงสำมำรถก ำหนดทิศทำง นโยบำย ระบบและระเบียบวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ในภำพรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยจะส่งเสริมให้ครอบคลุมทุกส่วนรำชกำร 

ในระยะเวลาที่ผ่านมาส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหาร
ก าลังคนในส่วนราชการ โดยได้พัฒนาตัวแบบการให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรวม 
๕ เรื่อง ได้แก่ 

(๑) การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนก าลังคน 
(๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(๓) การก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ 
(๔) การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ 
(๕) การบริหารก าลังคนคุณภาพ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้น าร่องโครงการในกระทรวงวัฒนธรรม และปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการอีก ๕ กระทรวง (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                     
(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ (๕) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำน ก.พ. ได้ขอเชิญเข้ำร่วม
โครงกำรส่งเสริมวำงแผนและบริหำรก ำลังคนในส่วนรำชกำร ซึ่งส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ได้ตอบรับนโยบำย
ของส ำนักงำน ก.พ. โดยได้เลือกเข้ำร่วมโครงกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และจัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรภำยใต้  
โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 37 
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและสมรรถนะของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ตำมสมรรถนะหลักของส ำนักงำน ก.พ.  
(The talent development of officials) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 
 
 

 



 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร วันที่ กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
เจ้ำหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรที่

เข้ำร่วม 
1. ทีมที่ปรึกษำส ำนักงำน ก.พ. 
เข้ำพบ/หำรือกับผู้บริหำร 
ผู้เชี่ยวชำญ และกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เพื่อ
ชี้แจงโครงกำรสิ่งเสริมวำงแผนและ
บริหำรก ำลังคนในส่วนรำชกำร 

7 มีนำคม 2560 1.รองเลขำธิกำร เลขำนุกำร
กรม ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
พลังงำนปรมำณู และกลุ่มกำร
เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ 
2.ทีมท่ีปรึกษำส ำนักงำน ก.พ. 

11 คน 

2. ประชุม/ชี้แจง คณะท ำงำน
โครงกำรส่งเสริมกำรวำงแผนและ
บริหำรก ำลังคนในส่วนรำชกำรของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

17 มีนำคม 2560 1.คณะท ำงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรวำงแผนและ
บริหำรก ำลังคนในส่วน
รำชกำรของส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ 
2.ทีมท่ีปรึกษำส ำนักงำน ก.พ. 

22 คน 

3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรส่งเสริมกำรวำงแผนและ
บริหำรก ำลังคนในส่วนรำชกำร
เรื่อง “กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำร” 

27 – 28 เมษำยน 
2560 

1.ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนและ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ 
2.ทีมท่ีปรึกษำส ำนักงำน ก.พ. 

60 คน 

4. ประชุม/ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
คณะท ำงำนโครงกำรส่งเสริมกำร
วำงแผนและบริหำรก ำลังคนใน
ส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือ
สันติ ในกำรจัดท ำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

16 สิงหำคม 2560 1.คณะท ำงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรวำงแผนและ
บริหำรก ำลังคนในส่วน
รำชกำรของส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ 
 

19 คน 

 
 
1. ให้ระบุกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร (เช่น กำรจัดประชุมชี้แจง กำรบรรยำยให้ควำมรู้ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรจัดเก็บและกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดท ำร่ำงแผน เป็นต้น) โดยระบุวันที่จัด เป้ำหมำยหรือผลผลิตของกำร
จัดแต่ละครั้ง ควำมทั้งจ ำนวนผู้เข้ำร่วม โยอำจแนบเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
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1.2 รำยช่ือทีมที่ปรึกษำของส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบในส่วนของส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติ และบทบำทในกำรปฏิบัติงำน 

 

รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ในทีมที่ปรึกษำของ
ส ำนักงำน ก.พ. 

บทบำทในกำรปฏิบัติงำน 
หัวหน้ำทีม ผู้บรรยำย

หลัก 
วิทยำกรประจ ำ

กลุ่มย่อย 
ผู้ประสำนงำน/
จัดเตรียมข้อมูล 

1. นำยสมศักดิ์ นีรวำสี     
2. นำงปจิตำ ดิศกุล ณ อยุธยำ     
3. นำงสำวมณี เผชิญมหำโยธิน     
4. ว่ำที่ร้อยตรีศิริชัย เอี่ยมละออ     
5. นำงสำวบูรณีศุภศิลป์     
 

1.3 รำยช่ือคณะท ำงำนโครงกำรส่งเสริมและวำงแผนและบริหำรก ำลังในส่วนรำชกำรของส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติ ประกอบด้วย 

1. รองเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ    ประธำนคณะท ำงำน 
(นำงสำววิไลวรรณ ตันจ้อย) 

2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์หรือผู้แทน    คณะท ำงำน 
3. ผู้อ ำนวยส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี หรือผู้แทน     คณะท ำงำน 
4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูควำมปลอดภัยจำกพลังงำน    คณะท ำงำน 

ปรมำณู หรือผู้แทน 
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู หรือผู้แทน    คณะท ำงำน 
6. ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนปรมำณู    คณะท ำงำน 

(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ) 
7. ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ (วิศวกรนิวเคลียร์เชี่ยวชำญ)   คณะท ำงำน 
8. เลขำนุกำรกรม หรือผู้แทน         คณะท ำงำน 
9. ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำยและสนธิสัญญำ หรือผู้แทน      คณะท ำงำน 
10. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร หรือผู้แทน      คณะท ำงำน 
11. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือผู้แทน      คณะท ำงำน 
12. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉิน               คณะท ำงำน 

                      ทำงนิวเคลยีร์และรังสี หรือผู้แทน 
13. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค หรือผู้แทน     คณะท ำงำน 
14. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ หรือผู้แทน   คณะท ำงำน 
15. หัวหน้ำกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่                  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
16. เจ้ำหน้ำกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. เจ้ำหน้ำกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. เจ้ำหน้ำกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
19. เจ้ำหน้ำกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ส่วนที่ 2  สรุปผลกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

   2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  

          2.1.1 ข้อมูลเชิงนโยบำยส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

 วิสัยทัศน์ 
          เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลและกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
ในกลุ่มประเทศอำเซียน เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ  
1. ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำม

ปลอดภัย ควำมม่ันคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย 
2. เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแล

ควำมปลอดภัยและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
4. เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และ

รังสีให้แก่ประชำชน 
 ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำน 

1. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
3. ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี  รวมทั้งพิทักษ์

ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
4. เสนอแนะนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ทำงสันติ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และมำตรฐำนด้ำนกำรก ำกับดูแล

ควำมปลอดภัย และควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ 
6. ประสำนและด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และ

ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพันธกรณีและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 
7. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน หรือ

ตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 ยุทธศำสตร์ 

1. กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
2. กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
3. กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก

กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
 
 
 
 

 

- 4 - 



2.1.2 ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล  
         1. ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังและจ ำนวนข้ำรำชกำร 

ต ำแหน่งประเภท 
ปีที่ 2559 ปีที ่2558 ปีที่ 2557 

กรอบ 
ที่มี 

จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำว่ำง กรอบ 
ที่มี 

จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ
ว่ำง 

กรอบ
ที่มี 

จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ
ว่ำง 

๑. บริหำร 3 3 0 3 1 66.67 3 3 0 
๒. อ ำนวยกำร 5 5 0 5 4 20.00 5 3 40.00 
๓. วิชำกำร 183 165 9.84 177 150 15.25 177 150 15.25 
๔. ทั่วไป 57 52 8.77 65 56 13.85 65 57 12.31 
รวม 248 225 9.27 250 211 15.60 250 213 14.80 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2559 
   

2. ข้อมูลกำรเคลื่อนไหวของข้ำรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

รำยกำร 
ปีที่ 2559 ปีที่ 2558 ปีที่ 2557 

จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตรำก ำลังคน       

๑) ข้ำรำชกำร 248 64.08 250 63.78 250 63.29 
๒) ลูกจ้ำงประจ ำ 29 7.49 31 9.18 39 9.87 
๓) ลูกจ้ำงชั่วครำว 0 0 0 0 0 0 
๔) พนักงำนรำชกำร 110 28.42 106 27.04 106 26.84 
ผลรวมก ำลังคน 387 100 392 100 395 100 

๒.๑.๒ กำรเคลื่อนไหวของข้ำรำชกำร       
๑) กำรเข้ำรับรำชกำร 13 100 19 100 10 100 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- กำรเข้ำรับรำชกำรตำม  

มำตรำ ๕๖ 

11 
1 
1 
0 

84.62 
7.69 
7.69 

0 

15 
4 
0 
0 

78.95 
21.05 

0 
0 

9 
1 
0 
0 

90 
10 
0 
0 

๒) กำรสูญเสียข้ำรำชกำร 8 100 10 100 16 100 
- ลำออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอำยุ 
- อ่ืนๆ 

2 
5 
1 
0 

25.00 
62.50 
12.50 

0 

1 
7 
2 
0 

10.00 
70.00 
20.00 

0 

7 
6 
3 
0 

43.75 
37.50 
18.75 

0 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2559 
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  3. ข้อมูลโครงสร้ำงอำยุของข้ำรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

ช่วงอำยุ (ปี) 
จ ำนวนข้ำรำชกำร (คน) 

ปีที่ 2559 ปีที่ 2558 ปีที่ 2557 
ผู้หญิง ผู้ชำย ผู้หญิง ผู้ชำย ผู้หญิง ผู้ชำย 

<= ๒๔ 1 0 2  2  
๒๕-๒๙ 15 3 13 4 13 4 
๓๐-๓๔ 16 14 23 15 23 15 
๓๕-๓๙ 32 24 23 24 22 35 
๔๐-๔๔ 23 22 22 21 19 16 
๔๕-๔๙ 17 14 16 10 18 11 
๕๐-๕๔ 12 9 10 13 9 9 
>=๕๕ 11 12 7 10 7 13 
รวม 127 98 116 97 113 103 

  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2559 
 2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง (จำกแบบรำยงำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ) 
  2.2.1 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (3 คะแนน) 
            (1) ใช้แผนอัตรำก ำลังของอดีตที่ผ่ำน โดยไม่มีข้อมูลกำรวิเครำะห์ อัตรำก ำลังที่ส่วน
รำชกำรต้องกำร (๑ คะแนน) 

(2) มีข้อมูลกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง เพ่ือจัดท ำแผนกรอบอัตรำก ำลังประจ ำปีที่ส่วน
รำชกำรต้องกำร และน ำไปสู่กำรก ำหนดจ ำนวน ประเภท และระดับต ำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำ 
(๒ คะแนน) 

(3) มีกำรติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรำก ำลังอย่ำงต่อเนื่อง และน ำไปสู่
กำรก ำหนดจ ำนวน ประเภท และระดับต ำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำ (๓ คะแนน) 
  2.2.2 กำรจัดท ำแผนกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง (3 คะแนน) 

(1) มีแนวทำงและกรอบระยะเวลำในกำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ชัดเจน (๑ คะแนน) 

 (2) มีแผนและสำมำรถสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งได้ตำมกรอบอัตรำก ำลัง โดยมีอัตรำ
ว่ำงเกินกว่ำร้อยละ ๖ ของกรอบอัตรำก ำลัง (๒ คะแนน) 

(3) มีแผนและสำมำรถสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งได้ตำมกรอบอัตรำก ำลัง โดยมีอัตรำ
ว่ำงไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบอัตรำก ำลัง (๓ คะแนน) 
  2.2.3 กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบุคลำกรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ (3 คะแนน) 

(1) มีแบบบรรยำยลักษณะงำน  (Job Descriptions) ของต ำแหน่งงำนส ำคัญๆ ในกลุ่ม
ภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร (๑ คะแนน) 

(2) มีแผนพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ (CareerDevelopmentPlan)ส ำหรับต ำแหน่ง
ส ำคัญๆ ในกลุ่มภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร (๒ คะแนน)    
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(3) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ในกำรคัดเลือกบุคลำกร เพ่ือให้ได้มำซึ่งกลุ่มบุคคลที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท ำแผนพัฒนำ รำยบุคคลตำมแผนพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ เพ่ือเตรียมและ
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบ (๓ คะแนน) 
  2.2.4 แผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับเพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร 
(3 คะแนน) 

(1) ก ำหนดต ำแหน่งหลักท่ีต้องกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรรำชกำร พร้อม
เกณฑ์คุณสมบัติที่เหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งหลักดังกล่ำว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

(2) ประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งหลักกับบุคลำกรผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท ำ
แผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรอย่ำงเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

(3) มีแผนพัฒนำรำยบุคคลตำมแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรเพ่ือควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรรำชกำร (๓ คะแนน) 

2.2.5 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมเหมำะสมและสะท้อนผลิตภำพ
ของบุคลำกร(Productivity) (2 คะแนน) 

(1) มีรำยงำนต้นทุนรวม และต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลำกรของส่วนรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด (๑ คะแนน) 

(2) เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุนของปีงบประมำณปัจจุบันกับปีงบประมำณที่ผ่ำน
มำว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่ำงไรพร้อมทั้งวิเครำะห์ถึงสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
(๒ คะแนน) 

(3) จัดท ำแผนเพ่ิมประสิทธิภำพก ำลังคน ประจ ำปีงบประมำณพร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพให้ชัดเจน(สำมำรถวัดผลได้) เพ่ือน ำไปใช้เพ่ิมประสิทธิภำพก ำลังคนในรอบปีงบประมำณถัดไป 
โดยแผนฯดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรระดับสูงของส่วนรำชกำร (๓ คะแนน) 

2.2.6 ฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมถูกต้อง พร้อมที่จะน ำไปใช้ประโยชน์
อยู่เสมอ (3 คะแนน) 

(1) มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของส่วนรำชกำร  
(๑ คะแนน) 

(2) มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
สม่ ำเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

(3) ฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำรสำมำรถ
เชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส ำนักงำน ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษำยน มีควำมถูกต้องตรงกัน (๓ คะแนน) 

2.2.7 ฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีควำมถูกต้อง พร้อมที่จะน ำไปใช้ประโยชน์
อยู่เสมอ (2 คะแนน) 

(1) มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในระบบงำนหรือระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (๑ คะแนน) 

(2) มีกำรพัฒนำระบบงำนหรือระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฐำนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้อย่ำงน้อย ๓ ระบบ ดังนี้ (๒ คะแนน) 

   ๒.๑ ระบบสแกนลำยนิ้วมือ และกำรบริหำรวันลำ 
   ๒.๒ ระบบบริหำรงำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
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    ๒.๓ ระบบบริหำรงำนนักเรียนทุนรัฐบำลและพัฒนำข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ 

   2.4 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) มีกำรน ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้งำนในระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นตำม 

ข้อ ๒ มำปรับปรุงให้กำรใช้ระบบสำรสนเทศในรอบปีงบประมำณถัดไปมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 
2.2.8 ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (3 คะแนน) 

(1) ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม ว.๒๐/๒๕๕๒ 
(๑ คะแนน) 

(2) KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภำรกิจและผลผลิตหลัก หรือมำตรฐำนงำน 
(JobStandard) ของต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนด (๒ คะแนน) 

(3) ผลกำรประเมินที่ได้สำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำงและจัดล ำดับผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรได้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ โดยถูกน ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
    เพ่ือกำรเลื่อนเงินเดือน 
   เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร 

เพ่ือก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำรคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง  
เพ่ือพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ 

เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพงำนของข้ำรำชกำร/ส ำนัก กอง/องค์กร 
2.2.9 สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของส่วน

รำชกำร (2 คะแนน) 
(1) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KnowledgeManagement) ภำยในของส่วน

รำชกำร ไม่น้อยกว่ำ ๒ เรื่อง (๑ คะแนน) 
(2) มีระบบกำรสอนงำน (Coaching หรือ On-the-JobTraining) ของบุคลำกรระดับ

หัวหน้ำงำนหรือกำรถ่ำยโอนควำมรู้จำกผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงมีแบบแผน โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ใน
ภำรกิจหลัก และรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ควำมรู้เพ่ือประโยชน์ในกำรเรียนรู้ของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนรุ่นต่อไป  
(๒ คะแนน) 

(3) มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ในระบบกำรสอนงำนของ
บุคลำกรและหัวหน้ำงำน เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงระบบกำรสอนงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

2.2.10 กำรส่งเสริมให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรมีธรรมำภิบำล (3 คะแนน) 
 (1) มีกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. หรือ 

หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 
(2) กำรพิจำรณำตำมข้อ ๑ เป็นกำรพิจำรณำโดยค ำนึงถึงระบบคุณธรรมเป็นส ำคัญ 

(ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และประโยชน์ของทำงรำชกำร) (๒ คะแนน) 
(3) จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันว่ำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมระบบคุณธรรม โดยกลไกที่ส่วนรำชกำรใช้มี
ดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
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     - มีแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
     -มีแผนมำตรฐำนควำมโปร่งใส ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

- มีคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.2.11 บทบำทของผู้น ำองค์กรต่อกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมำย และควำม
รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี (3 คะแนน) ให้ส่วน
รำชกำรตอบค ำถำมต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 

- โปรดระบุจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรในรอบปี 
  ในปีงบประมำณ 2559 ไม่มีข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติร้องทุกข์ 
-ผู้น ำองค์กรมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงบรรยำกำศเพ่ือส่งเสริม ก ำกับ และ 
ส่งผลให้บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมกฎหมำย และมีจริยธรรม  

           - มีนโยบำยส่งเสริม ก ำกับ ให้บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติตำมกฎหมำย และมีจริยธรรม  
โดยมีกำรแจ้ง เวียนกฎหมำย นโยบำยรัฐ และมีข้อมูลต่ำงๆ จำกภำยนอกให้ทรำบ 

ทั่วกัน 
- ผู้น ำองค์กรมีส่วนร่วมอย่ำงไร ในกำรพัฒนำกลุ่มบุคลำกรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง

ให้อยู่กับองค์กร และกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคตขององค์กรเพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
มีนโยบำย ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรที่มีทักษะและสมรรถนะสูง โดยกำรคัดเลือก

บุคคลเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ปัจจุบันมีข้ำรำชกำร HippS
จ ำนวน 4 รำย ส่วนในกลุ่มนักเรียนทุนได้มีกำรมอบหมำยงำนส ำคัญตำมนโยบำยบริหำร เพ่ือพัฒนำ
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย และส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรศึกษำ ฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง เพ่ือ
เตรียมกำรเป็นผู้น ำในอนำคต  

- ผู้น ำองค์กรมีส่วนร่วมอย่ำงไรในกำรเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำร มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

มีกำรสอบถำมควำมเห็นในที่ประชุมผู้บริหำร มีกำรจัดให้มีกำรถ่ำยทอดนโยบำย
บริหำรสู่ระดับปฏิบัติซึ่งเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม/สัมมนำต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2.2.12 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (2 คะแนน) 
(1) จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนกำรเจ้ำหน้ำที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร(๑ คะแนน) 
(2) จัดให้มีกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรพลเรือน

สำมัญที่สะท้อนภำพกำรท ำงำนของ ส่วนรำชกำรโดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ครอบคลุมในทุกมิติ แต่กิจกรรมที่
ด ำเนินกำรมีน้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ฯ (๒ คะแนน) 
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(3) จัดให้มีกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่สะท้อนภำพกำรท ำงำนของ ส่วนรำชกำรโดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ครอบคลุมในทุกมิติ และกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรมีมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ฯ (๓ คะแนน) 

2.2.13 ระบบกำรท ำงำนที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงปัจเจกบุคคลกับองค์กร (5 คะแนน) 
                             ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงภำยในองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และพันธกิจของส่วน
รำชกำร จัดระบบงำนและปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทั้งจัด
สวัสดิกำรที่เอ้ืออ ำนวยกับกำรปฏิบัติรำชกำร กำรด ำรงชีวิตและควำมต้องกำรของบุคคล 

 2.3 กิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร กำรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
  2.3.1 กำรวิเครำะห์ HR SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลำกรมีควำมรู้เฉพำะด้ำนที่หน่วยงำนอื่นๆ ไม่มี 
2. บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมพร้อมยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
3. บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย 
4.บุคลำกรมีโอกำสได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
5. บุคลำกรได้รับกำรยกย่องว่ำมี Service Mind ที่ด ี
6. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เป็นศูนย์กลำง
เครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสีทั้งในและต่ำงประเทศ 
7. ปัจจุบันส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้มีกำร
ปรับปรุงพัฒนำกฎหมำยจนมีพระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ ท ำให้มีภำรกิจและ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งข้ึน 
8. มีโครงกำรที่สนับสนุนให้บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถให้เข้ำไปท ำงำนในทบวงกำรพลังงำน
พลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) และ
หน่วยงำนระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ เพื่อสั่งสมควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่มีควำม
หลำกหลำย 

1. ขำดควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนภำรกิจและบทบำทหน้ำที่
ของแต่ละหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือ
สันติ ตลอดจนขำดกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในองค์กร 
2. มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย 
3. ทักษะควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรบำงส่วนอำจจะ
ไม่สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
4. จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอกับกำรก ำกับดูแลสถำน
ประกอบกำรที่ต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ตลอดจนยัง
ขำดแคลนทรัพยำกรที่สนับสนุนในกำรก ำกับดูแล เช่น 
เครื่องมือ งบประมำณ ยำนพำหนะ  
5. ขำดกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ร่วมกันภำยใน
องค์กร  
6. กำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน (ปัญหำสมองไหล) เนื่องจำกขำดแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำนที่เป็นรูปธรรม กำรสื่อสำรที่ไม่ตรงกัน
ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจที่ไม่แน่ชัด จนเกิดกำรโยกย้ำย
ถ่ำยโอนบุคลำกรไปยังหน่วยงำนอื่นๆ  
7. ขำดกำรวำงแผนและกำรบริหำรก ำลังคนที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
8.ขำดระบบกำรสอนงำน และกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์ทั้งทำงองค์ควำมรู้ทั่วไป ทำงเทคนิค 
กำรสูญเสียองค์ควำมรู้จำกผู้เกษียณอำยุรำชกำรไม่มี
กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่นที่ชัดเจน 
9. ขำดฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ไดทุ้กส่วนภำยในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 10. บุคลำกรขำดทักษะควำมเชี่ยวชำญในด้ำนภำษำ 

ซึ่งจ ำเป็นในกำรสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรส ำคัญต่ำงๆ ที่หน่วยงำนได้รับ 
11. ขำดแผนปฏิบัติกำรทำงภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจ 
(MOU) หรือข้อตกลงควำมร่วมมือที่ได้มีกำรลงนำม
กับหน่วยงำนอื่นแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรประสำนงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 
12. ขำดกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรประสำนงำน
ระหว่ำงกลุ่มงำนภำยในองค์กรท ำให้กำรท ำงำนไม่เกิด
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
13. ขำดแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน (Career 
path) และแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession  
Plan) ที่ชัดเจน 
14. มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบ่อยครั้งท ำให้กำร
บริหำรงำนไม่ต่อเนื่อง 
15. แผนพัฒนำบุคลำกรไม่ได้มีกำรจัดท ำอย่ำงมี
ระบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเฉพำะควำมเชี่ยวชำญ
ในแต่ละด้ำน 
16. ขำดกำรส่งเสริมควำมรักและควำมผูกพันใน
องค์กร 
17. ขำดกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กร 
18. ขำดกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ท ำให้เกิดกำรอยำกมำ
ท ำงำนมีควำมสุขกับกำรท ำงำน  
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โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 
1. มีโอกำสสร้ำงนวัตกรรมจำกองค์ควำมรู้ของ
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญรับผิดชอบเฉพำะทำง 
2. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำนกำรก ำกับดูแล ทำง
เทคนิค เพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลตำมบทบำท
ภำรกิจของหน่วยงำน 
3. เป็นองค์กรเดียวด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้พลังงำนทำงนิวเคลียร์และรังสี 
4. มีทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ตลอดจนนโยบำยของรัฐบำลที
ส่งเสริมทุนกำรศึกษำในด้ำนวิทยำศำสตร์และ
โครงกำรที่รัฐบำลสนับสนุนและส่งเสริมในด้ำนพัฒนำ
บุคลำกรต่ำงๆ  
5. มีหน่วยงำนที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกันซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่มีศักยภำพ ท ำให้บุคลำกรได้รับควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมข้ึน 
6. มีต ำแหน่งงำนในทบวงกำรพลังงำนปรมำณู
ระหว่ำงประเทศ IAEA ที่เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่
สำมำรถน ำมำพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพได้ 
 

1. ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรสร้ำง
เครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสีและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. ขำดควำมต่อเนื่องของนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแล
และกำรบริหำรงำนท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 
3. มีกำรต่อต้ำนกำรใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์จำก
หลำกหลำยภำคส่วน 
4. ประชำชนในประเทศยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เรื่องกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์  
5. ขำดคู่เทียบในด้ำนนิวเคลียร์และรังสีที่ชัดเจน 
6. ขำดกำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้ำน
นิวเคลียร์และรังสี 
7. นโยบำยรัฐบำลด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ยังไม่ชัดเจนว่ำจะไปในทิศทำงใดและไม่ต่อเนื่องมีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอด 
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  2.3.2 แนวทำงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์จำก HR SWOT 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง 
HR Weakness : 
1.ขำดควำมรู้พื้นฐำนด้ำนภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ตลอดจน
ขำดกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในองค์กร 
2. ทักษะควำมเชี่ยวชำญชองบุคลำกรบำงส่วนอำจจะไมสอดคล้องกับบทบำทภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
3. แผนพัฒนำบุคลำกรไม่ได้มีกำรจัดท ำอย่ำงมีระบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเฉพำะควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน 
4. ขำดระบบกำรสอนงำน และกำรสั่งสมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทั้งทำงองค์ควำมรู้ทั่วไป ทำงเทคนิคและสูญเสีย
องค์ควำมรู้จำกผู้เกษียณอำยุรำชกำรที่ไม่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่นที่ชัดเจน 
5. บุคลำกรขำดทักษะควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำซึ่งจ ำเป็นในกำรสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือเข้ำร่วมโครงกำรส ำคัญ
ต่ำงที่หน่วยงำนได้รับ 
6. ขำดแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน (Career Path) และขำดแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 
แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร : 
1.ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสมรรถนะพ้ืนฐำนและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งตลอดจนมีกำร 
บูรณำกำรองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องได้ 
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมรู้เฉพำะทำงในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละสำยงำน
ตำมระดับต ำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรทำงด้ำนนิวเคลียร์และรังสีกับนำนำประเทศและองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ  
4. ผลักดันให้บุคลำกรในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีด
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนสำกล(สั่งสมควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน) 
5. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ 
6. มีระบบกำรประเมินสมรรถนะตำมบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและสมรรถนะของข้ำรำชกำรให้สอดคล้อง
กับกลุ่มประเภทและระดับต ำแหน่ง 
7. กำรวำงระบบและด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรให้มีสมรรถนะตำมในทุกระดับให้ตรงตำมควำมจ ำเป็นของระดับ
ต ำแหน่งและสำยงำนตำมหน้ำที่ควำมผิดชอบ รวมทั้งมีกำรประเมินและติดตำมผลกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
8. พัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและเป็นมืออำชีพด้ำนนิวเคลียร์และรังสี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2: สร้ำงระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร เพื่อน ำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
HR Weakness : 
1.กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ร่วมกันภำยในองค์กร 
2. กำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (ปัญหำสมองไหล) เนื่องจำกขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน
ที่เป็นรูปธรรม กำรสื่อสำรที่ไม่ตรงกันท ำให้เกิดควำมไม่เข้ำใจที่ไม่แน่ชัด จนเกิดกำรโยกย้ำยถ่ำยโอนบุคลำกรไปยัง
หน่วยงำนอ่ืนๆ 
3. ขำดกำรวำงแผนและกำรบริหำรก ำลังคนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
4.ขำดฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครือข่ำยที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ทุกส่วนภำยในองค์กร 
5. บุคลำกรขำดทักษะควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำซึ่งจ ำเป็นในกำรสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือเข้ำร่วมโครงกำรส ำคัญ
ต่ำงที่หน่วยงำนได้รับ 
6. ขำดแผนที่น ำทำงภำยใต้บันทึกควำมร่วมมือ MOU ที่ได้มีกำรลงนำมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้มีกำรด ำเนินกำร
ประสำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ขำดกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนภำยในองค์กรท ำให้กำรท ำงำนไม่เกิดประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร 
8. ขำดกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนภำยในองค์กรท ำให้กำรท ำงำนไม่เกิด 
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร : 
1.พัฒนำและออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนให้เป็นระบบสำมำรถท ำงำนร่วมกันแบบบูรณำกำรได้ทุก
หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  
2. จัดท ำแผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน คู่มือ แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎ ข้อก ำหนดต่ำงๆ ให้ชัดเจนสำมำรถน ำมำใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทุกหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
3. จัดท ำระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ (มอก.9001)  
4. จัดท ำระบบประกันคุณภำพของกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี 
5. กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ (KM) ภำยในองค์กรร่วมทั้งกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกผู้ที่เกษียณอำยุในแต่ละปี
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 ปี เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนถ่ำยบุคลำกรในอนำคต 
6. สร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีในเป็นมำตรฐำน 
สำกล มีควำมน่ำเชื่อถือ ยอมรับทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  
7. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสีทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
8.ส่งเสริมและผลักดันโครงกำรที่ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรท ำบันทึกควำมเข้ำใจหรือข้อตกลงควำมร่วมมือไว้แล้วให้ส ำเร็จ
และต่อเนื่อง รวมทั้งกำรหำพันธมิตรหรือหน่วยงำนที่จะผลักดันให้ภำรกิจของส ำนักงำนฯ บรรลุเป้ำหมำยโดยกำร
จัดท ำบันทึกควำมร่วมมือเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ภำรกิจของส ำนักงำนฯ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
9. ผลักดันให้มีกำรศึกษำ ดูงำนและแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ให้กับบุคลำกรภำยในส ำนักงำนฯ ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ 
10. ผลักดันให้มีกำรจัดท ำแผนก ำหนดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของบุคลำกรภำยในส ำนักงำนฯ ในทุกสำยงำน
โดยเฉพำะสำยงำนหลักที่จะเป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจน
เป็นผู้น ำเครือข่ำยในด้ำนนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
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แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร : 
11. ส่งเสริมทักษะควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำที่จ ำเป็นในกำรสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือเข้ำร่วมโครงกำรส ำคัญต่ำงที่
หน่วยงำนได้รับเช่น โครงกำรข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทุนที่ได้รับจำกทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ 
ทุนพัฒนำข้ำรำชกำรในกำรศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เป็นต้น 
12. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลภำยในหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนฯ ในทุกๆ ด้ำน เช่น  
ข้อมูลกำรบริหำรงำนทั่วไป ข้อมูลแผนงำนและยุทธศำสตร์ ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นฐำนข้อมูลในกำรต่อยอดภำระงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรองรับ Thailand 4.0  
13. ให้มีกำรจัดท ำคู่มือประชำชนส ำหรับผู้มำขอรับบริกำร คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในภำยใน 
ส ำนักงำนฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
14. ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของส ำนักงำนฯ เพ่ือให้บุคคลที่สนใจทั้ง
ภำยในและภำยนอกได้มีโอกำสเข้ำมำเรียนรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ตลอดจนเน้นกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  ให้กับทั้งบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กร  
15. จัดท ำระบบสั่งสมองค์ควำมรู้รำยบุคคลผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน หรือองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ได้มีโอกำส
เผยแพร่ควำมรู้เหล่ำนั้นให้กับบุคลำกรภำยในส ำนักงำนฯ ตลอดจนบุคลำกรภำยนอกที่สนใจ    
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรส่งเสริมและพัฒนำให้ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 
HR Weakness : 
1.ขำดควำมรู้พื้นฐำนด้ำนภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ตลอดจน
ขำดกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในองค์กร 
2. ทักษะควำมเชี่ยวชำญชองบุคลำกรบำงส่วนอำจจะไมสอดคล้องกับบทบำทภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
3. แผนพัฒนำบุคลำกรไม่ได้มีกำรจัดท ำอย่ำงมีระบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเฉพำะควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน 
4. ขำดระบบกำรสอนงำน และกำรสั่งสมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทั้งทำงองค์ควำมรู้ทั่วไป ทำงเทคนิคและสูญเสีย
องค์ควำมรู้จำกผู้เกษียณอำยุรำชกำรที่ไม่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่นที่ชัดเจน 
5. ขำดกำรส่งเสริมควำมรักและควำมผูกพันในองค์กร 
6. ขำดกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
7. ขำดกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ท ำให้เกิดกำรอยำกมำท ำงำนมีควำมสุขกับกำรท ำงำน 
แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร : 
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมควำมปลอดภัยภำยในองค์กร เนื่องจำกส ำนักงำนฯ เป็นหน่วยงำนในกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี เรื่องวัฒนธรรมควำมปลอดภัยภำยในองค์กรในเรื่องดังกล่ำวถือเป็นเรื่องส ำคัญเพ่ือ
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือต่อบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร  
2. ปลูกฝังค่ำนิยมองค์กรของส ำนักงำนฯ (ATOM) 
3.ส่งเสริมและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้รู้จักกำรท ำงำนเป็นทีม รู้รัก สำมัคคี กำรมีส่วนร่วม มีควำมรับผิดชอบ 
มีจิตสำธำรณะและส่งเสริมให้ตระหนักว่ำกำรพัฒนำตนเองเป็นหน้ำที่ของทุกคน 
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับข้ำรำชกำรรุ่นใหม่ให้เป็นคนเก่ง ดี และมีควำมสุข คือ ต้องใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลำ 
ฝึกตนเองให้คิด วิเครำะห์ กลั่นกรอง รู้จักใช้เหตุผล สำมำรถที่จะคิดวิเครำะห์ตนเองได้ เรียนรู้และยอมรับกำร
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนำอยู่ตลอดเวลำ มีควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรที่ถูกต้อง รู้จักกฎ ระเบียบ กติกำ และฝึกฝน
กำรท ำงำนในเชิงบูรณำกำร ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
5. สร้ำงวัฒนธรรมกำรมีคุณธรรมและจริยธรรม ควำมโปร่งใส ภำยในองค์กรอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม  
7 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำมผูกพันกับองค์กร พัฒนำระบบส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำ ตำมสำยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจน  
8. สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้บุคลำกรภำยในองค์ท ำงำนอย่ำงเต็มที่และมีควำมสุข 
 
 
 
 
 
 

- 16 - 



2.3.3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ไปสู่กลยุทธ์ในการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

1. การพัฒนาความพร้อม
ด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะพ้ืนฐานและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งตลอดจนมีการบูรณาการองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการและความรู้เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานตามระดับต าแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. ผลักดันให้บุคลากรในส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์
และรังสีให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐาน 
สากล(การสั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ 
 
 

1.พัฒนาและออกแบบระบบการบริหาร
จัดการงานให้เป็นระบบสามารถท างาน
ร่วมกันแบบบูรณาการได้ทุกหน่วยงานภายใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
2. จัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ 
แนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎ ข้อก าหนดต่างๆ ให้
ชัดเจนสามารถน ามาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานภายในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. จัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพ  
(มอก.9001)  
4. จัดท าระบบประกันคุณภาพของการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
5. การสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ภายในหน่วยงานภายในของส านักงานฯ ใน
ทุก ๆ ด้าน เช่นข้อมูลการบริหารงานทั่วไป 
ข้อมูลแผนงาน 

1. มีการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสาย
งาน (Career Path) และแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 
ที่ชัดเจน เป็นธรรม 
2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความผูกพันกับองค์กร พัฒนาระบบ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความก้าวหน้า ตามสายงานอย่างเป็น
รูปธรรม ชัดเจน 
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 5. มีระบบการประเมินสมรรถนะตามบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะของ
ข้าราชการให้สอดคล้องกับกลุ่มประเภทและ
ระดับต าแหน่ง 
6. การวางระบบและด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการให้มีสมรรถนะตามในทุกระดับให้
ตรงตามความจ าเป็นของระดับต าแหน่งและ
สายงานตามหน้าที่ความผิดชอบ รวมทั้งมีการ
ประเมินและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 
7. พัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นมืออาชีพด้านนิวเคลียร์
และรังสี 
8. ส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่
จ าเป็นในการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือเข้า
ร่วมโครงการส าคัญต่างที่หน่วยงานได้รับเช่น 
โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทุนที่
ได้รับจาก IAEA ทุนพัฒนาข้าราชการใน
การศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น 
 

และยุทธศาสตร์ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
ข้อมูลเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น เพ่ือให้
บุคลากรสามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นฐานข้อมูลในการ
ต่อยอดภาระงานตามภารกิจของส านักงานฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับ Thailand 4.0  
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

1. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับนานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  
 

1. ส่งเสริมและผลักดันโครงการที่ส านักงานฯ 
ได้มีการท าบันทึกความร่วมมือ MOU ไว้แล้ว
ให้ส าเร็จและต่อเนื่องรวมทั้งการหาพันธมิตร
หรือหน่วยงานที่จะผลักดันให้ภารกิจของ
ส านักงานฯ บรรลุเป้าหมายโดยการจัดท า
บันทึกความร่วมมือ MOU เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและภารกิจขององค์กร 
2. ผลักดันให้มีการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายใน
ส านักงานฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององคก์ร
ภายในและภายนอกเพ่ือรองรับการก ากับ
ดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีภายในและ
ภายนอกประเทศ 
4. ผลักดันให้มีการจัดท าแผนก าหนดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรภายใน
ส านักงานในทุกสายงาน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ตอลดจนเป็นผู้น า
เครือข่ายในด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

3. การส่งเสริมถ่ายทอด
ความรู้และสร้างความ
ตระหนักด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 

 1. การจัดท าองค์ความรู้ (KM) ภายในองค์กร
ร่วมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่
เกษียณอายุในแต่ละปีล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
ปี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรใน
อนาคต 
2. สร้างมาตรฐานหน่วยงานตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานปฏิบัติการนิวเคลียร์และ
รังสีในเป็นมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ 
ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
3. ให้มีการจัดท าคู่มือประชาชนส าหรับผู้มา
ขอรับบริการ คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในภายในส านักงานฯ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  
4. ส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ของส านักงานฯ 
เพ่ือให้บุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอก
ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ ตลอดจนเน้นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านสื่อ 

1. ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน
องค์กร เนื่องจากส านักงานฯ เป็นหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสี เรื่องวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยภายในองค์กรในเรื่องดังกล่าวถือ
เป็นเรื่องส าคัญเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
2. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรของส านักงานฯ 
(ATOM) 
3. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
รู้จักการท างานเป็นทีม รู้รัก สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้ตระหนัก
เป็นหน้าที่ของทุกคน 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับข้าราชการรุ่น
ใหม่ให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข คือ 
ต้องใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลา ฝึกตนเองให้
คิด วิเคราะห์ กลั่นกรอง รู้จักใช้เหตุผล 
สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตนเองได้ เรียนรู้
และยอมรับการ 
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นเลิศ 

การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

  ให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 
4. จัดท าระบบสั่งสมองค์ความรู้รายบุคคล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
หรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้
เหล่านั้นให้กับบุคลากรภายในส านักงานฯ 
ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่สนใจ    

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา มีความเข้าใจในการสื่อสารที่
ถูกต้อง รู้จักกฎ ระเบียบ กติกา และฝึกฝน
การท างานในเชิงบูรณาการ ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม  
5. สร้างวัฒนธรรมการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในองค์กรอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม  
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2.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความ

เป็นเลิศ 
การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร

อย่างมีธรรมาภิบาล 
1.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตลอดจนมี
การบูรณาการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการและความรู้เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละสายงานตามระดับต าแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
3. ผลักดันให้บุคลากรในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีด
ความสามารถตามมาตรฐานสากล(สั่งสมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน) 
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
5. มีระบบการประเมินสมรรถนะตามบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบและสมรรถนะของข้าราชการให้
สอดคล้องกับกลุ่มประเภทและระดับต าแหน่ง 
 

1.พัฒนาและออกแบบระบบการบริหารจัดการงานให้เป็น
ระบบสามารถท างานร่วมกันแบบบูรณาการได้ทุก
หน่วยงานภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
2. จัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ แนวปฏิบัติ 
ระเบียบ กฎ ข้อก าหนดต่างๆ ให้ชัดเจนสามารถน ามาใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานภายในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. จัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพ (มอก.9001)  
4. จัดท าระบบประกันคุณภาพของการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
5.ส่งเสริมและผลักดันโครงการที่ส านักงานฯ ได้มีการท า
บันทึกความร่วมมือ MOU ไว้แล้วให้ส าเร็จและต่อเนื่อง
ร่วมทั้งการหาพันธมิตรหรือหน่วยงานที่จะผลักดันให้
ภารกิจของส านักงานฯ บรรลุเป้าหมายโดยการจัดท า
บันทึกความร่วมมือ MOU เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ภารกิจของ
ส านักงานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1. มีการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career 
Path) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 
ที่ชัดเจน เป็นธรรม 
2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความ
ผูกพันกบัองค์กร พัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความก้าวหน้า ตามสายงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน1. ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน
องค์กร เนื่องจากส านักงานฯ เป็นหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี เรื่อง
วัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรในเรื่องดังกล่าว
ถือเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  
3. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรของส านักงานฯ (ATOM) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความ
เป็นเลิศ 

การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล 

6. การวางระบบและด าเนินการพัฒนาข้าราชการให้มี
สมรรถนะตามในทุกระดับให้ตรงตามความจ าเป็นของ
ระดับต าแหน่งและสายงานตามหน้าที่ความผิดชอบ 
รวมทั้งมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 
7. พัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
และเป็นมืออาชีพด้านนิวเคลียร์และรังสี 
8. ส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่จ าเป็นใน
การสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือเข้าร่วมโครงการส าคัญ
ต่างที่หน่วยงานได้รับเช่น โครงการข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ทุนที่ได้รับจาก IAEA ทุนพัฒนาข้าราชการ
ในการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น 
9. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับนานาประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ 

6. ผลักดันให้มีการศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรภายในส านักงานฯ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
7. ผลักดันให้มีการจัดท าแผนก าหนดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของบุคลากรภายในส านักงานฯ ในทุกสายงาน
โดยเฉพาะสายงานหลักที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านนิวเคลียร์และรังสี 
ตลอดจนเป็นผู้น าเครือข่ายในด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 
8. การสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายใน
หน่วยงานภายในของส านักงานฯ ในทุกๆ ด้าน เช่น  
ข้อมูลการบริหารงานทั่วไป ข้อมูลแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เป็น
ต้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดภาระ
งานตามภารกิจของส านักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับ Thailand 4.0  
 

4. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้รู้จักการ
ท างานเป็นทีม รู้รัก สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ให้ตระหนักเป็นหน้าที่ของทุกคน 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับข้าราชการรุ่นใหม่ให้เป็น
คนเก่ง ดี และมีความสุข คือ ต้องใฝ่รู้และเรียนรู้
ตลอดเวลา ฝึกตนเองให้คิด วิเคราะห์ กลั่นกรอง รู้จักใช้
เหตุผล สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตนเองได้ เรียนรู้และ
ยอมรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
มีความเขา้ใจในการสื่อสารที่ถูกต้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่ความ

เป็นเลิศ 
การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร

อย่างมีธรรมาภิบาล 
 9. จัดท าระบบสั่งสมองค์ความรู้ รายบุคคลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ได้มี
โอกาสเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้กับบุคลากรภายใน
ส านักงานฯ ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่สนใจ    
10. ให้มีการจัดท าคู่มือประชาชนส าหรับผู้มาขอรับ
บริการ คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ในภายใน
ส านักงานฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
11. ส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ เพ่ือให้บุคคลที่สนใจทั้ง
ภายในและภายนอกได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ตลอดจนเน้นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ  ให้กับทั้งบุคคล
ภายในและภายนอกองค์กร  
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2.4 ปัญหาที่พบจากการด าเนินการ 
       การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแต่ละครั้งจะเป็นความคิดเห็นจากตัวแทน อาจจะ
ไม่ใช่ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง อาจท าให้ความเห็นที่ได้มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรดังกล่าวไม่ครบถ้วนได้ 
 2.5 ข้อเสนอที่ได้จากการด าเนินการ 
       1. การพัฒนาบุคลากรเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง เพราะบุคลากรในองค์กรจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามบทบาทภารกิจของ
องค์กร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างมากต้องมีการวิเคราะห์
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อบุคลากร ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อการให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

2. การบริหารจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการองค์กรจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือบุคลากรภายในองค์กรร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายจากบุคคลภายนอก เพ่ือน ามาบริหารจัดการ
องค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพของบุคคลในองค์กร เกิดการถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในบุคลากรที่บรรจุ ใหม่และพัฒนาต่อยอดความรู้ให้แก่บุคลากรเดิม 
ที่มีอยู่ 

3. การน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  
ส่วนที่ 3 การประเมินขีดความสามารถในการด าเนินงานของส่วนราชการ 

    ส่วนราชการสามารถด าเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าได้และ 
                          วิเคราะห์อัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจและความเปลี่ยนแปลง 
    ส่วนราชการสามารถด าเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าได้และ 
                          สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
    ส่วนราชการสามารถด าเนินการตามแนวทาง/ข้ันตอนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าได้ภายใต้ 
                          การให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด 
    ส่วนราชการสามารถด าเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าได้เพียง 
                          บางส่วน 
     ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการตามแนวทาง/ข้ันตอนที่ให้ค าปรึกษาได้ 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรียน  เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ   ...................................................... 
ต าแหน่ง รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วันที่............/.............................../............... 
 

บันทึกสั่งการ 

         ทราบ 

         ส านักงานเลขานุการกรมด าเนินการต่อไป 

         อ่ืน ๆ ..................................................... 
 
 
ลงชื่อ   ……………………………………………….. 
ต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วันที่............/.............................../............... 
 

- ๒๖ - 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ในปี 2565 บุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าแห่งการ
เปลี่ยนแปลง* มีคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 

* ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับให้ตรงกับความจ าเป็น
ของระดับต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. สร้างระบบการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือรองรับการก ากับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
4. การพัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
5. การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร  
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1. รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
KPI 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
Indicators 

โครงการ 
Project 

1. ร้อยละ 8๐ ของบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 

1.ระดับความส าเร็จในการจัดท าแบบบรรยาย 
ลักษณะงานในแต่ละระดับต าแหน่งของสายงาน(Job 
Description) ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑. โครงการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานในแต่ละ
ระดับต าแหน่งของสายงาน (Job Description)ใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. ร้อยละ ๘๐ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะในทุกระดับของสายงานมีความ
พึงพอใจต่อการได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

2.ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลในแต่ละระดับต าแหน่งของสายงานใน 
ส านักงานปรมาณเูพ่ือสันติ 

๒. โครงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของสายงานใน ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมบุคลากรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความผูกพันกับองค์กร พัฒนา
ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความก้าวหน้า
ตามสายงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

3. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนความก้าวหน้า
ในสายงาน (Career Path) และแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

3. โครงการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน 
(Career Path)  และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
KPI 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
Indicators 

โครงการ 
Project 

๑. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและออกแบบระบบ
การบริหารจัดการงานแบบบูรณาการได้ทุกหน่วยงาน
ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑. ระดับความส าเร็จของบุคลากรทีม่ีความรู้และ
เข้าใจหลักการบริหารงานองค์กรที่มีการวางแผนการ
บริหารงานอย่างมีระบบ และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

๑. โครงการเรียนรู้หลักการบริหารงานองค์กรที่มีการ
วางแผนการบริหารงานอย่างมีระบบ และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 

2. ระดับความส าเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 

2.ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

3. ระดับความส าเร็จของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี 

3. ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

4. ระดับความส าเร็จในการผลักดันโครงการที่
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ท าบันทึกข้อตกลง MOU 
ไว้แล้วให้ส าเร็จและต่อเนื่องเพ่ือผลักดันให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 

4. ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้
ส าหรับบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

4. โครงการถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรด้านการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลการ
พัฒนาบุคคลกรของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

4. ร้อยละ 70 ในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติในทุกๆ ด้านมารวมอยู่จุดเดียวเป็น
องค์ความรู้กลางของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลในทุกส่วนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5. โครงการจัดการองค์ความรู้และส่งเสริมบุคลากร
ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
KPI 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
Indicators 

โครงการ 
Project 

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้รู้จักการท างานเป็นทีม รู้รัก 
สามัคคี มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ การมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้ตระหนักว่าเป็น
หน้าที่ของทุกคน 
 

1. ร้อยละของบุคลากรมีจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่และ
วัฒนธรรมขององค์กรและมีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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2. แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ เป้าหมาย ผลผลิต/สิ่งบ่งชี ้ กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงานในแตล่ะระดบัต าแหนง่
ของสายงาน (Job Description) 
ในส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

1.ท าให้มีความชดัเจน
ของบทบาทหน้าท่ีของ
แต่ละต าแหน่งงานท่ีมี
รายละเอียดมากกว่า
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
2.ใช้เป็นข้อมูลในการ
อธิบายให้เกิดความ
ชัดเจนว่าบุคคลควรจะ
ท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอะไร 
และจะท าอยา่งไรจึงจะ
เกิดผลสมัฤทธ์ินั้น เพื่อ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและการ
บรรลุการเปลี่ยนแปลง
องค์กร 
3.เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการประสานและ
บูรณาการกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ทุกขั้นตอน เข่น การสรร
หาบุคคลเข้ามาบรรจุก ็

1.ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแบบบรรยาย 
ลักษณะงานในแตล่ะ
ระดับต าแหน่งของสาย
งาน (Job Description) 
ในส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันต ิ

1. การวางแผน เป็นขั้นตอนการก าหนด
คณะท างานและวางแผนกระบวนการ
ท างานและเวลาที่ใช้ทั้งหมดเพื่อจัดท าแบบ
บรรยายลักษณะงาน 
2. เก็บรวบรวมข้อมลูทิศทางการบริหารงาน
บุคคลของส านักงาน ก.พ.  เนื่องจาการ
เขียนแบบบรรยายลักษณะงานท่ีดคีวรต้อง
อิงระดับมาตรฐานข้ันต่ าจากมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งงานและโครงสรา้งระดับชั้น
งานตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ. 2551 
3. เก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของ
หน่วยงานตามภารกิจตามกฎกระรวงแบ่ง
ส่วนราชการและแผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงานท่ีจัดท าขึ้น 
4. ก าหนดจ านวนต าแหน่งงานท่ีตอ้งเขียน
ทั้งหมด จ านวน 26 สายงาน 
5. การเก็บข้อมลูจากการท างานจริง เป็น
ส่วนส าคญัที่สุดในการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลการ
ท างานจริงในสภาพปัจจุบันจากผูด้ ารง
ต าแหน่งหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ด ารง
ต าแหน่ง  

2561 - 2562 70,000 - กลุ่มการเจา้หน้าท่ี 
ส านักงานเลขานุการกรม 
(กกจ.สลก.) 
- กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และแผน 
(กฝป.กยผ.) 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) 
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โครงการ เป้าหมาย ผลผลิต/สิ่งบ่งชี ้ กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 สามารถใช้ความชัดเจน

จากแบบบรรยาย
ลักษณะงานว่าต้องการ
บุคลากรที่มคีุณวุฒิ 
ความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะอะไรบ้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับงาน 
หรือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนฝึกอบรม
หรือก าหนดหลักสตูรการ
พัฒนาข้าราชการ หรือ
เพื่อประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เป็นต้น 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจดัท าแบบ
บรรยายลักษณะงานและการยืนยนัแบบ
บรรยายลักษณะงาน เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อประกาศใช้และถือปฏิบัติต่อไป 

   

2. จัดท าแผนพัฒนารายบคุคลใน 
แต่ละระดบัต าแหน่งของสายงานใน 
ส านักงานปรมาณ ู

1.ใช้เป็นพื้นฐานหลักให้
ส่วนราชการน าไปใช้ใน
การสร้างความชัดเจน
และเชื่อมโยงกับระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลทั้งระบบของส่วน
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ  
2.สามารถน าแผนพัฒนา
รายบุคคลไปก าหนด
หลักสตูรการพัฒนา 

1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลในแต่ละระดับ
ต าแหน่งของสายงานใน 
ส านักงานปรมาณ ู

1. ก าหนดคณะท างานและวางแผน
กระบวนการท างานและเวลาที่ใช้ทั้งหมด
เพื่อจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละ
ระดับของสายงาน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เก็บรวบรวมขอ้มูล 
การด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ก าหนด 
3. เก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของ
หน่วยงานตามภารกิจตามกฎกระรวงแบ่ง
ส่วนราชการและแผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงานท่ีจัดท าขึ้น 
 

2563-2564 70,000 - กลุ่มการเจา้หน้าท่ี 
ส านักงานเลขานุการกรม 
(กกจ.สลก.) 
- กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และแผน 
(กฝป.กยผ.) 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) 

 - 32 - - 



โครงการ เป้าหมาย ผลผลิต/สิ่งบ่งชี ้ กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 บุคลากรของหน่วยงาน

ให้ตรงตามความรู้ 
ความสามารถและ
สมรรถนะเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งในแต่ละระดับ
ของสายงาน 

 4.ก าหนดจ านวนต าแหน่งงานท่ีตอ้งก าหนด 
ทั้งหมด จ านวน 26 สายงาน 
5.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลในแตล่ะระดบั 
ของสายงาน 
6.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแบบ
บรรยายลักษณะงานและการยืนยนัแบบ
บรรยายลักษณะงาน เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อประกาศใช้และถือปฏิบัติต่อไป 

   

3. โครงการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในสายงาน (Career 
Path)  และแผนการสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 

1. มีแนวทาง
ความก้าวหน้าไปสู่
ต าแหน่งประเภท
อ านวยการหรือบริหาร 
ผอ.กอง โดยแสดง
เส้นทางการสั่งสม
ประสบการณ์และผลงาน 
ผ่านการเลื่อนต าแหน่ง
จากระดบัล่างไปสู่
ระดับบนหรือระนาบ
เดียวกัน เพื่อประโยชน์
ในด้านการสร้างและเพิ่ม
แรงจูงใจในการท างาน
ของผู้มีศักยภาพให้เกดิ
การสั่งสมผลการ
ปฏิบัติงานสูง  
 

1. ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในสายงาน 
(Career Path) และ
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง จัดท า
แผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career 
Path)  และแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

2561 - 2565 70,000 - กลุ่มการเจา้หน้าท่ี 
ส านักงานเลขานุการกรม 
(กกจ.สลก.) 
- กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และแผน 
(กฝป.กยผ.) 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) 
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โครงการ เป้าหมาย ผลผลิต/สิ่งบ่งชี ้ กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2.เพื่อจัดเตรยีมและ

พัฒนาตัวบุคคลผู้มี
ศักยภาพไวล้่วงหน้าโดย
ผสมผสานกระบวนการ
คัดเลือกตัวบุคคลผ่าน
กระบวนการจดัเตรียม
และพัฒนาตัวบุคคลให้
พร้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างระบบการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
 

โครงการ เป้าหมาย ผลผลิต/สิ่งบ่งชี ้ กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการเรยีนรู้หลักการ
บริหารงานองค์กรที่มีการวาง
แผนการบริหารงานอย่างมรีะบบ 
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

1. บุคลากรในส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติมีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารงานองค์กรที่มี
การวางแผนการ
บริหารงานอย่างมรีะบบ 
2.สร้างความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องกระแสโลกา 
ภิวัตน์ การมีวสิัยทัศน ์
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในปัจจุบันให้กับ 
บุคลากรภายในองค์กร 

1.ระดับความส าเร็จของ
บุคลากรที่มคีวามรู้และ
เข้าใจหลักการ
บริหารงานองค์กรที่มี
การวางแผนการ
บริหารงานอย่างมรีะบบ 
และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

1. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การ
บริหารงานองค์กรที่มีการวางแผนการ
บริหารงานอย่างมรีะบบ และการบริหาร
การเปลีย่นแปลง 

2562 70,000 - กลุ่มการเจา้หน้าท่ี 
ส านักงานเลขานุการ
กรม 
(กกจ.สลก.) 
- กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และแผน 
(กฝป.กยผ.) 
- กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
(กพร.) 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

2. บุคลากรในส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
รองรับการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสตีาม
บทบาทภารกิจของ
องค์กร 

2.ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรองรับการ
ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังส ี

2. จัดหลักสตูรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรเพื่อรองรับการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

2562 2,000,000 - กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และแผน 
(กฝป.กยผ.) 
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โครงการ เป้าหมาย ผลผลิต/สิ่งบ่งชี ้ กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการถ่ายทอดความรูส้ าหรบั
บุคลากรด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส ี

1. การผลักดันโครงการ
ที่ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติได้ท าบันทึกข้อตกลง 
MOU ไว้แล้วให้ส าเร็จ
และต่อเนื่อง 
2. ผลักดันให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
นิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างบุคคลกรภายใน
หน่วยงานเองและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงาน
ด้านนิวเคลยีร์และรังสี
จากหน่วยงานภายนอก 

3. ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรไดร้ับการ
ถ่ายทอดความรูส้ าหรับ
บุคลากรด้านการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

1. จัดท าแผนติดตามและผลักดันโครงการที่
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันตไิด้ท าบนัทึก
ข้อตกลง MOU ไว้แล้วให้ส าเร็จและต่อเนื่อง 
2.เพื่อผลักดันให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ด้านนิวเคลยีร์และรังสีทั้งบุคลากรภายใน
องค์กร ภายนอกองค์กร และกับนานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ 
 

2561 – 2565 10,000,000 - กลุ่มส่งเสริม
ฝึกอบรมและ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และ
แผน 
(กฝป.กยผ.) 
 

4. โครงการจัดการองค์ความรู้และ
ส่งเสริมบุคลากรด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

1. บุคลากรในส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติมี
สามารถเชื่อมโยงข้อมลู
ในทุกส่วนงานเพื่อ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
2. การน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
ได้ในทุกส่วนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละ 70 ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายใน
ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติในทุกๆ ด้านมา
รวมอยู่จุดเดียวเพื่อเป็น
องค์ความรู้กลางของ
ส านักงานฯ เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลในทุก
ส่วนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง จัดการ
องค์ความรู้และส่งเสริมบคุลากรดา้นการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังส ี

2561 - 2565 500,000 - กลุ่มส่งเสริม
ฝึกอบรมและ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และ
แผน 
(กฝป.กยผ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

โครงการ เป้าหมาย ผลผลิต/สิ่งบ่งชี ้ กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างจติส านึกการ
เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่
ราชการ 

1. การท าให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมี
ความรูส้ึกร่วมหรือ
ค่านิยมร่วม มีความ
เชื่อมั่นในองค์กร  
2. ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กรแก่
ข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ มีการ
ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรในองค์กรได้มี
การตระหนักรับรู้ถึง
ค่านิยมร่วมหือวัฒนธรรม
องค์กร 

1.ร้อยละของบุคลากรมี
จิตส านึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและ
วัฒนธรรมขององค์กร
และมีความพร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้าง
จิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี มคีุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการที่อยูร่ะหว่าง
ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

2561 - 2565 90,000 - กลุ่มการเจา้หน้าท่ี 
ส านักงานเลขานุการกรม 
(กกจ.สลก.) 
- กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรม
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และแผน 
(กฝป.กยผ.) 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) 
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1 

 

สรุปความคิดเห็นของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต่อบทบาทและมาตรการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
โครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารก าลังคนในส่วนราชการ 

................................................................ 
๑. ที่มา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการในการวางแผนและ
บริหารก าลังคน” เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ส านักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้
ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือบรรยายชี้แจง เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการวางแผน
และบริหารก าลังคนของส่วนราชการ : การด าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 
2557 – 2561 และบรรยายแนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าส่วนราชการเพ่ือให้ส่วนราชการวิเคราะห์
องค์กรว่าจะเข้าร่วมโครงการใด ดังนี้  

1. การวิเคราะห์อัตราก าลังและวางแผนก าลังคน 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือน 
3. การก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ 
4. การจัดท าและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ 
5. การบริหารก าลังคนคุณภาพ 
เมื่อส่วนราชการเลือกเข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ง ทีมที่ปรึกษาของส านักงาน ก.พ. จะให้

ค าปรึกษาแนะน าและจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้กรมสามารถบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารส่วน
ราชการตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
ตามเอกสารแนวทางการวินิจฉัยองค์กร โดยการวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการและการวิเคราะห์
การบริหารและการพัฒนาก าลังคน  
๒. วิธีการด าเนินงาน 
 ได้ด าเนินการวิเคราะห์บทบาทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการวินิจฉัย
องค์กรตามบทบาทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ใน ๕ มิติ คือ 

มิติที่ ๑ บทบาทของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล(HR’s Role) 
มิติที่ ๒ งานบริการด้านบุคคล(HR Service Delivery) 
มิติที่ ๓ ระบบงานและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านทรัพยากรบุคคล(Core Technology 

and Infrastructure) 
มิติที่ ๔ นักทรัพยากรบุคคล(HR Staff) 
มิติที่ ๕ ระบบการวัดและบริหารและรายงานผลงาน(Performance Measurement and 

Reporting) 
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 ๒.๓ ความส าคัญของมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนในปัจจุบันของส่วนราชการ 
 ๒.๔ ความส าคัญของมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนในอนาคตของส่วนราชการ 
 
๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ใน ๕ มิติ สรุปได้ดังนี้ 
มิติที่ ๑ บทบาทของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล(HR’s Role) 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่มีการท างานส่วนใหญ่ในรูปแบบเชิงปฏิบัติ คือ ท างานธุรการบุคคลเป็นหลัก

และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในหน้างานด้านทรัพยากรบุคคล เน้นงานให้บริการเกี่ยวกับงานบุคคล  
(HR Services) และมีการท างานในรูปแบบเชิงยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วม/เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการ
บริหารคนเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 

มิติที่ ๒ งานบริการด้านบุคคล(HRService Delivery) 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่มีการท างานในรูปแบบเชิงปฏิบัติคือ ยังไม่ได้น าโปรแกรมการให้บริการตนเอง 

(Self Service) มาใช้ ยังไม่ค่อยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยแต่ละส่วนราชการ/
หน่วยงานมีมาตรฐาน กระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านบุคคลของตนเอง 

มิติที่ ๓ ระบบงานและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล(Core Technology 
and Infrastructure) 

กลุ่มการเจ้าหน้าทียังไม่ค่อยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ยังไม่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้ในงานที่จัดให้ข้าราชการได้บริการตนเอง และยังไม่มี
ระบบสารสนเทศกลางที่บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นมาตรฐาน  

มิติที่ ๔ นักทรัพยากรบุคคล(HR Staff) 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นักทรัพยากรบุคคลมีความรู้ทักษะด้านงานบุคคลเป็นอย่างดีและมี

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือเลือกมาตรการด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้สนับสนุนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  

มิติที่ ๕ ระบบการวัดและบริหารและรายงานผลงาน(Performance Measurement and 
Reporting) 

กลุ่มการเจ้าหน้าที่มีงานส่วนใหญ่เป็นงานประจ าด้านทรัพยากรบุคคลจะมีตัวชี้วัดผลงาน และมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล แต่ไม่ได้น าไปใช้เพ่ือพัฒนามุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมักมีปัญหาในการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตราก าลัง ต าแหน่ง
ว่าง เป็นต้น 
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๓.๓ ความส าคัญของมาตรการบริหารและการพัฒนาก าลังคนในปัจจุบันของส่วนราชการ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามาตรการก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญที่สุดต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน รองลงมาคือ การจัดท าเส้นทางและการ
วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

๓.๔ ความส าคัญของมาตรการบริหารและการพัฒนาก าลังคนในอนาคตของส่วนราชการ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามาตรการการวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนก าลังคนและ
การบริหารก าลังคนคุณภาพ  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ 

 วิสัยทัศน์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ก าหนดไว้ว่า “เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้านการก ากับ
ดูแลและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม” ประกอบกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569 ) เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  ดังนั้น 
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะห์องค์กรของ 
ปส. ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส านักงานฯ ในปัจจุบัน มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน
อันจะน าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ต่อไป ตลอดจนการที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะเป็นผู้น าด้านการก ากับ
ดูแลและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีตามวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บนพ้ืนฐานของระบบ
สมรรถนะที่มีคุณภาพ และมีการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ท าให้ได้
บุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ต่อไปในอนาคต 

...................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวินิจฉัยองค์กร 
ส่วนท่ี ๑ 

การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารก าลังคนในส่วนราชการ 

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและคา่ตอบแทน 

ส านักงาน ก.พ. 
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แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๑. ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายการบริหารราชการ
ของส่วนราชการ/กรม 

- มีการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารราชการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ที่ครอบคลุมตามบทบาทภารกิจ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนและการก าหนดตัวชี้วัด เพื่อ
การติดตามผลการด าเนินงาน โดยได้สื่อสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ดังนี้ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้านการก ากับดูแลและการพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และ
รังสีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ  
 1. ก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
 2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 
 5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 
          2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
 3. การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 
 
 
 
 

๑. การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

๑.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ (Strategy) 
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แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๒. ส่วนราชการมีแนวทาง
อย่างไรในการบรรลุ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 

 

- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นตัว
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

กลยุทธ์ ๑.๑ : เสริมสรา้งมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีตาม พรบ.พลังงานนิวเคลยีร์ พ.ศ. 2559 

กลยุทธ์ ๑.๒ : เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความปลอดภัยและการเฝ้า
ระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ ๑.3 : เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยและการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี
กลยุทธ์ ๑.4 : ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวิเคลียร์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ๒.๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนกัด้านการก ากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

กลยุทธ์ 3.๑ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

กลยุทธ์ 3.๒ : สรา้งความตระหนกัด้านการก ากับดูแลความปลอดภยัจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี
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แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๓. ส่วนราชการมีแนวทางใน
การรับมือกับแรงกดดันจาก
ภายนอกและภายในอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- แรงกดดันภายนอก 
๑. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ท าให้ต้องปรับรูปแบบการบริหารราชการบ่อยครั้งจึงขาด
ความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
2. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีและอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
๓. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายด้านการก ากับดูแลและการบริหารงานท าให้ไม่สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
๔. มีการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์จากหลากหลายภาคส่วน 
๕. ขาดคู่เทียบในด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ชัดเจน 
๖. ขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
7. นโยบายรัฐบาลด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสียังไม่ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใดและไม่
ต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงตลอด 
- แรงกดดันภายใน 
1.ขาดความรู้ พ้ืนฐานพ้ืนฐานด้านภารกิจและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายใน
ตลอดจนขาดการสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 
2.มีวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย 
3.ทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
4.จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการก ากับดูแลสถานประกอบการที่ต้องด าเนินการตาม 
พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ตลอดจนยังขาดแคลนทรัพยากรที่สนับสนุนใน
การก ากับดูแล เช่น เครื่องมือ งบประมาณ ยานพาหนะ 
5.ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันภายในองค์กร 
6.การสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ปัญหาสมองไหล) เนื่องจากขาด
แรงจูงใจในการท างานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
7.ขาดการวางแผนและการบริหารก าลังคนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 
8.ขาดระบบการสอบงาน และการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางองค์ความรู้ทั่วไป ทางเทคนิค 
การสูญเสียองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการไม่มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
9.ขาดฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกส่วนภายในองค์กร 
10.บุคลากรขาดทักษะความเชี่ยวชาญด้านภาษาซึ่งจ าเป็นในการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนหรือ
การเข้าร่วมโครงการส าคัญต่างๆ ที่หน่วยงานได้รับ 
11.ขาดแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU หรือข้อตกลงความร่วมมือที่ได้มีการ
ลงนามกับหน่วยงานอื่นแล้ว แต่ไม่ได้มีการด าเนินการประสานงานอย่างต่อเนื่อง 
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12.ขาดการท างานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายในองค์กรท าให้ การ
ท างานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

 13.ขาดแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) และแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ที่ชัดเจน 
14.มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้งท าให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 
15.แผนพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีการจัดท าอย่างมีระบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเฉพาะความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
- มีการก าหนดกลไกในการรบัมือกับแรงกดดันดังกล่าว ดังนี้ 
๑.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งตลอดจนมีการบูรณาการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการและความรู้เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานตามระดับต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสีกับนานา
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
4.ผลักดันให้บุคลากรในองค์กรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีด
ความสามารถตามมาตรฐานสากล (สั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 
5.จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
6.มีระบบการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะของ
ข้าราชการที่สอดคล้องกับกลุ่มประเภทและระดับต าแหน่ง  และติดตามผลการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการอย่างต่อเนื่อง 
7.พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นมืออาชีพด้านนิวเคลียร์รังสี 
8.พัฒนาและออกแบบระบบการบริหารจัดการงานให้เป็นระบบสามารถท างานร่วมกันแบบ
บูรณาการได้ทุกหน่วยงานภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
9.จัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพของการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
10.การจัดท าองค์ความรู้ (KM) ภายในองค์กรรวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้
เกษียณอายุในแต่ละปีอย่างน้อย 2 ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรในอนาคต 
11.สร้างมาตรฐานหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยของงสถานประกอบการนิวเคลียร์และ
รังสีให้เป็นมาตรฐานสามารถสากล มีความน่าเชื่อถือ ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
12.ส่งเสริมและผลักดันโครงการที่องค์กรฯ ได้มีการท าบันทึกความเข้าใจ MOU หรือ
ข้อตกลงความร่วมมือที่ได้มีการลงนามกับหน่วยงานอ่ืนแล้ว แต่ไม่ได้มีการด าเนิน การ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งการหาพันธมิตรหรือหน่วยงานที่จะผลักดันให้ภารกิจของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายโดยการจัดท าบันทึกความร่วมมือ MOU เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ภารกิจของ
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องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
13.ผลักดันให้มีการศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

 

แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๔. ส่วนราชการมีแนวทางใน
การจัดการความต้องการและ
คาดหวังของผู้รับบริการหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผู้รับบริการ ได้แก่ สถานปฏิบัติการทางรังสี ที่มีใบอนุญาตผลิต ครอบครองและใช้พลังงาน
ปรมาณู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กรมศุลกากร เป็นต้น 
- แนวทางในการจัดการกับความต้องการและความคาดหวัง ดังนี้ 
๑. ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ค านึงถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ โดยได้จัดการประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ และก าหนดแผนงาน โครงการที่
สอดคล้องและรองรับความต้องการและความคาดหวังรวมทั้ง ได้มีการสื่อสารและถ่ายทอด
แผนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินงานและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
๒. สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
3. จัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดมาตรการ/ แนวทางการในการด าเนินการเพ่ือป้องกันเกิด
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๖. ลดขั้นตอนการด าเนินงานและปรับปรุงระบบการให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
๗. ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการประสานงานที่รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ Social Media (Facebook, Line) 
๘. จัดอบรมพัฒนาเพ่ือศักยภาพของบุคลากรให้เท่าทันการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ และ On the 
Job Training เป็นต้น 
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แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๕. ส่วนราชการมีการปรับ
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายการบริหารให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
อย่างไร 

- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

หมายเหตุ  อาจมีการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT หรือใช้การสัมภาษณ์ประกอบ 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับบริการหลัก รวมถึงบุคคลประชาชน 
หรือองค์กรเอกชน องค์กรรัฐและองค์กรในลักษณะอื่นๆ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากงานหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้มีการด าเนินการ ทั้งทางบวกและทางลบ โดย
ผลกระทบอาจหมายรวมถึงผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาจเป็นประชาชน ชุมชน องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน 
หรือองค์กรในลักษณะอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๑. ส่วนราชการมีการจัด
โครงสร้างส่วนราชการอย่างไร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือ
ทิศทางการบริหารหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดโครงสร้างของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้น ายุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาเป็นเป้าหมายและแนวทางในการจัดท าโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือ
ออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ โดยรวม 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   ๒) การพัฒนาก าลัง การสร้างองค์ความรู้และความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
   ๓) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนานโยบายก ากับดูแล และบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
 ๒. ยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ มี ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑) การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี 
   ๒) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 
   ๓) การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

๒. สายการบังคับบัญชาในส่วน
ราชการเป็นอย่างไร ท าให้มี
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
ราชการหรือไม่ 
 

สายการบังคับบัญชาของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นแบบความสัมพันธ์ตามล าดับชั้น
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีการดินทาง
อย่างไร มีการควบคุมและรับผิดชอบอย่างไร โดยมีโครงสร้างส่วนราชการลักษณะจากบน
ลงล่าง มีกฎระเบียบที่แน่นอน การแบ่งงานตามความช านาญ การตัดสินใจอยู่บนหลักแห่ง
เหตุผลและกฎหมาย การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร การเข้าสู่ต าแหน่งและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งเป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยมีผังโครงสร้างส่วนราชการของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ มีดังนี ้

 

 

 

 

 

๑. การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

๑.๒ โครงสร้างส่วนราชการ 
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ผังโครงสร้างส่วนราชการ 

 

 

  

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

เลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสนัติ 

รองเลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณ ู

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 
(นักวิทยาศาสตร์นิวเคลยีร์เชี่ยวชาญ) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(วิศวกรนิวเคลียร์เช่ียวชาญ) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมนิค่ากัมมันตภาพรังสี 
(นักวิทยาศาสตร์นิวเคลยีร์เชี่ยวชาญ) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบรหิารจดัการด้าน
พลังงานปรมาณู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) 

 

กลุ่มที่รายงานตรงต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

- กลุ่มช่วยอ านวยกร 
 

ส านักงานเลขานุการกรม ส านักก ากับดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลียร ์

ส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณ ู ส านักก ากับดูแลความปลอดภยัทางรังสี 

ส านักสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณ ู

โครงสร้างตามกฎกระทรวง 
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แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๓. ส่วนราชการมีแนวทางใน
การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในอย่างไร 

 

กลไกและแนวทางการประสานงานอย่างเป็นทางการ ได้แก่ 
- การประชุม หนังสือราชการ หนังสือสั่งการ การตอบตามความเห็น และรายงานผลการ
ด าเนินการ 
- การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
กลไกและแนวทางการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
- การใช้โทรศัพท์ โทรสาร แอพพลิเคชั่น Line Facebook 

๔. การจัดภารกิจของหน่วยงาน
ย่อย (เช่น กลุ่มงาน ฝ่าย ส่วน) 
มีความสอดคล้องกับทิศทาง
ของส่วนราชการหรือไม่ 
 

การจัดหน่วยงานภายในสอดคล้องตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 
ท าใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางขององค์กร 

๕. การตัดสินใจและการ
ควบคุมก ากับดูแลเป็นแบบรวม
ศูนย์อ านาจหรือมีการกระจาย
อ านาจ และสภาพที่เป็นอยู่
เหมาะสมกับการขับเคลื่อน
ภารกิจของส่วนราชการหรือไม่ 
 

มีการตัดสินใจและการควบคุม ก ากับ ดูแล ทั้งแบบรวมศูนย์อ านาจหรือมีการกระจาย
อ านาจ ขึ้นอยู่กับแต่ละภารกิจและความเหมาะสมของงาน 

๖. ระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร ทั้งแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 
 

มีความเหมาะสมและปรับตามความก้าวหน้าของการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

หมายเหตุ  ควรมีการเก็บรวบรวมผังโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอัตราก าลัง 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๑. ระบบงาน ระบบใดท่ีถือว่า
มีความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจของส่วน
ราชการ 
 
 
 
 

- ระบบการจัดท าแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ 
- ระบบบริหารงานองค์การ งบประมาณ และบุคลากร 

- ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ระบบความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

- ระบบการทบทวน ปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย 

- ระบบการตรวจสอบภายใน 

- ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ 

- ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร 

๒. กระบวนการ ที่มี
ความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
งานของส่วนราชการ 
 
 
 

- กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ 

- กระบวนการติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- กระบวนการสื่อสาร 

- กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร 

- กระบวนการพัฒนาระบบราชการ 

๓. ระบบการควบคุมและ
ติดตามผลการบริหารราชการ
เป็นอย่างไร และใช้ได้ผล
หรือไม่ 
 
 
 
 

ระบบการควบคุมและติดตามประเมินผล ได้จัดให้มี 
- การจัดท าตัวชี้วัดองค์การ หน่วยงานและบุคคล 

- การตรวจสอบภายใน 

- การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

- การประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือติดตามผลการด าเนินการและรับฟังปัญหาอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

๑.๓ ระบบงานของส่วนราชการ (System) 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๔. กฎระเบียบและ
กระบวนการ ปฏิบัติงาน
ภายในส่วนราชการที่
หน่วยงานใช้ในการติดตามผล
การปฏิบัติงาน เป็นอย่างไร 

ส านักงานปรมาณู เ พ่ือสันติ  ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของ
กระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. ส านักงานรัฐมนตรี และ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕34 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

๕. มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการบ้างหรือไม่ ในภารกิจ
กระบวนงานใด 
 
 
 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ ดังนี้ 
- กระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- กระบวนการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

- กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

- กระบวนการการเงิน การคลัง (GFMIS) 
- กระบวนงานด้านการบริหารงานบุคคล 

๖. มีการถ่ายโอนหรือมี
แผนการถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือใช้การจ้างเหมาบริการ
บ้างหรือไม่ ผลการด าเนินการ
และปัญหาอุปสรรคเป็น
อย่างไร 
 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติไม่มีภารกิจที่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
เนื่องจากเป็นงานนโยบาย กฎหมาย ที่เป็นบริการในการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่เปน็หน่วยงานส่วนกลาง ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีการจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความสะอาด การจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการใช้รถยนต์ (บางส่วน)  

หมายเหตุ  ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่ามีกระบวนงานหลัก (Core Process) ที่สร้างคุณค่าให้กับส่วนราชการมีอะไรบ้าง และมีแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม ่
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๑. ต าแหน่งงานใดที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจของส่วนราชการ 

- นักฟิสิกส์รังสี     - นักนิวเคลียร์เคมี    - นักชีววิทยารังสี 
- วิศวกรนิวเคลียร์  - นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์   
- นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์   
 

๒. ต าแหน่งงานใดที่จ าเป็นต้องเร่งสรรหาทดแทน 
(เนื่องจากมีความขาดแคลนในตลาดแรงงาน มีอัตราการ
ลาออกสูง มีแนวโน้มการสูญเสียจากการเกษียณอายุ
ราชการ) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   -นิติกร 

- นักทรัพยากรบุคคล – นักวิชาการเผยแพร่  
- นักวิชาการเงินและบัญชี - เจ้าพนักงานธุรการ  
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี – นักจัดการงานทั่วไป 
(ขาดความต่อเนื่อง เพราะมีการโอนย้ายบ่อย) 

๓. ต าแหน่งงานใดที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดขึ้นมาใหม่เพ่ือ
รองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

- นักฟิสิกส์รังสี     - นักนิวเคลียร์เคมี    - นักชีววิทยารังสี 
- วิศวกรนิวเคลียร์  - นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์   
- นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์   
 

๔. ในบรรดาผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญนั้น มีปัญหาเรื่อง
ช่องว่างทางสมรรถนะ (Competency Gap) หรือไม่ 

มีปัญหา เช่น ขาดการสั่งสมองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี 
เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งเหล่านั้นเกษียณอายุ 

๕. แนวทางในการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะในต าแหน่ง
งานส าคัญของส่วนราชการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการสั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ด้านนิวเคลียร์และรังสี 

หมายเหตุ ควรระบุให้ชัดเจนว่าต าแหน่งใด ในสายงานใดที่เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positions)ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

๑.๔ บุคลากรในส่วนราชการ (Staff) 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๑. ทักษะใดที่มีความส าคัญที่สุดในการปฏิบัติราชการใน
หน่วยงาน 

- การคิดวิเคราะห์ 
- การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

- การก ากับและติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

๒. มีปัญหาเรื่องการขาดทักษะหรือมีช่องว่างทางทักษะ 
(Skill Gap) หรือไม่ 

- มีปัญหาการขาดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

- การคิดวิเคราะห์ 
๓. หน่วยงาน (กรม/ส านัก/กอง/ศูนย์) ได้ชื่อว่ามีทักษะที่
เป็นเลิศหรือมีชื่อเสียงว่ามีทักษะด้านใดเป็นพิเศษ 

ด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (กรม/ส านัก/
กอง/ศูนย์) มีขีดความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
ราชการ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีขีดความสามารถสูงแต่ต้องได้รับ 

การส่งเสริมและพัฒนาให้มากยิ่งข้ึน 

๕. ส่วนราชการมีการติดตาม ประเมิน และพัฒนาทักษะ
อย่างไร 

มีการติดตาม ประเมิน โดยสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม 
และพัฒนาทักษะด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม สอนงาน 
การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การสร้างแรงจูงใจโดยการให้ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ อาจใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารและข้าราชการประกอบด้วยก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

๑.๕ ทักษะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (Skills) 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๑. ค่านิยมหลักของส านักงานฯ คืออะไร 
 

 

“ATOM” 
๑) A = Accountability ความรับผิดชอบ 
๒) T = Transparency ความโปร่งใส 
๓) O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 
๔) M = Masterful เชี่ยวชาญ 

๒. วัฒนธรรมของส านักงานฯ คืออะไร 

 
รับผิดชอบ โปร่งใส เชี่ยวชาญ  

๓. ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมของส านักงานฯ มีความ
เข้มแข็งเพียงใด (กล่าวคือ ข้าราชการยึดมุ่นและน ามา
ประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเพียงใด) 
 

มีการสื่อสารและถ่ายทอดค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์การ 
เพ่ือปลูกฝังให้อยู่ในกระบวนการท างาน 

๔. ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมของส านักงานฯ เหมาะสม
กับการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบันและรองรับภารกิจใน
อนาคตหรือไม่ 

มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมหลักให้กระชับ และเหมาะสมกับภารกิจ
ในปัจจุบันและรองรับกับภารกิจในอนาคตหรือไม่ 

๕. ค่านิยมหลักที่เป็นรากฐานของส่วนราชการคืออะไร 
(ค่านิยมหลักที่เป็นพ้ืนฐานแห่งความคงอยู่ของส่วน
ราชการ) 
 

 

1. A = Accountability ความรับผิดชอบ 
2. T = Transparency ความโปร่งใส 
3. O = Observant ใส่ใจในรายละเอียด 
4. M = Masterful เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ อาจใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารและข้าราชการประกอบด้วยก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

๑.๖ ค่านิยมของส่วนราชการ (Shared Values) 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๑. ส่วนราชการมีรูปแบบหรือสไตล์การ
จัดการและรูปแบบภาวะผู้น าแบบมี
ส่วนร่วมอย่างไรหรือไม่ 
 

 

- ให้มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมีการประชุมผู้บริหารเพ่ือรับฟัง
นโยบายและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน แต่ติดกับดักสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง ตามล าดับอาวุโส และการบริหารจัดการแนวอนุรักษ์นิยม  

- ภาวะผู้น าจะเป็นแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  
๑. นโยบายต่างๆ จะก าหนดขึ้นโดยการมีการปรึกษาและตัดสินใจโดยกลุ่ม 

๒. กิจกรรมจะถูกก าหนดขึ้นจากการปรึกษาของคณะท างานโดยผู้น าจะให้แนว
ทางเลือก 

๓. คณะกรรมการในการท างานมีโอกาสเลือกผู้ท างานร่วม และการแบ่งงานหรือ
มอบหมายงานจะท าโดยการประชุมกลุ่ม 

๔. การตัดสินใจใช้การระดมความคิดเห็นและกระบวนการกลุ่มในการติหรือชม ผู้น า
จะหลีกเลี่ยงไม่ว่ากล่าวตัวบุคคล 

๒. รูปแบบภาวะผู้น าที่ใช้ในส่วน
ราชการมีประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 

- ใช้รูปแบบภาวะผู้น าตามสายการบังคับบัญชาและนโยบายการด าเนินงานตาม
ความรู้ความสามารถของบุคลากร  
- มอบหมายผู้บริหารรับผิดชอบประเด็นตามความเชี่ยวชาญ  

๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีแนวโน้ม
ที่จะแข่งขันกัน (Competitive) หรือ
ร่วมมือกัน (Cooperative) 
 

 

- มีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันในการด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม  
- ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือลดการแข่งขันกันของ
เจ้าหน้าที ่

๔. ส่วนราชการมีการท างานที่เป็นทีม
อย่างแท้จริง (Real Teams) หรือเป็น
แค่การท างานตามหน้าที่ที่มอบหมาย
ให้แต่ละฝ่าย กลุ่มงาน หรือส่วน น าไป
ปฏิบัติ 
 

- เป็นการท างานตามบทบาท ภารกิจหน้าที่ตามกฎกระทรวงเป็นหลัก  
- มีการท างานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงการส าคัญ หรืองานส าคัญระดับกระทรวง 
- การท างานตามหน้าที่เป็นการท างานตามภารกิจของหน่วยงาน แต่ในการท างาน
ตามยุทธศาสตร์ งานนโยบาย งานโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจะเป็น
การท างานเป็นทีม (คณะท างาน)  

หมายเหตุ อาจใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารและข้าราชการประกอบด้วยก็ได้ 

๑. การวิเคราะห์ภาพรวมระบบการบริหารจัดการ 

๑.๗ รูปแบบการบริหารจัดการ (Styles) 



17 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวินิจฉัยองค์กร 
ส่วนท่ี ๒ 

การวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาก าลังคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารก าลังคนในส่วนราชการ 

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและคา่ตอบแทน 

ส านักงาน ก.พ. 
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แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๑. เป้าหมายสูงสุด (Outcomes) ที่ส่วนราชการถูก
คาดหวังให้บรรลุคืออะไร 

- เป็นองค์กรน าที่มีความพร้อมด้นการก ากับดูแลและพัฒนาเครือข่าย
ด้านนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

- การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง และประโยชน์ของ
ประชาชน 

- มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจรายละเอียดและเชี่ยวชาญ ในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน โดยร่วมมือและบูรณาการทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. ส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือ
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากน้อยเพียงใด อะไรคือ
ปัญหาอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ยังไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ได้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีระเบียบแบบแผน ยุ่งยาก หลายขั้นตอน 
ขาดความต่อเนื่องของระบบการท างาน 

- ขาดการพัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ที่จะเป็นองค์ความรู้แก่บุคคลภายใน
และภายนอกองค์กร 

- อัตราก าลังคนในส่วนราชการไม่เหมาะสมกับภารกิจ 

- งบประมาณในการบริหารและด าเนินการไม่เพียงพอ 

- บุคลากรที่ท างานไม่ได้รับการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
มีผลต่อศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 

- ขาดการก าหนดยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ 
การจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายาอาชีพ 

- ขาดผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ รวมทั้งแนวทางและแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม 

๒. การวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาก าลังคน 

๒.๑ สภาพปัจจุบันของก าลังคนในส่วนราชการ 
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แนวทางพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 

๓. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล (ปริมาณอัตราก าลัง 
และคุณภาพของบุคลากร เช่น ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ) ที่ท าให้ส่วนราชการไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายสูงสุด หรือไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ขาดอัตราก าลังที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติภารกิจตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีความ
บทบาทหน้าที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

- บุคลากรขาดทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 

- ปริมาณอัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอหรือสมดุลต่อปริมาณงาน 

- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
- บุคลากรขาดการพัฒนาองค์ความรู้ 
- ขาดบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย ที่สามารถปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ขาดทักษะการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
- บุคลากรขาดทักษะด้านภาษารวมถึงสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๔. ปัญหาด้านระบบและกระบวนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ท าให้ส่วนราชการไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายสูงสุด หรือไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่อะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

หมา 

 

- การวางแผนก าลังคนยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์  
พันธกิจ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน 

- ขาดการวางแผน ติดตาม การใช้ก าลังคนอย่างเป็นระบบ 

- การจัดโครงสร้างและอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและ
พ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

- งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรยังไม่มีความเหมาะสม 
 

หมายเหตุ  ควรมีข้อมูลสถิติก าลังคนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประกอบ 



4 

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๑. บทบาทภารกิจของส่วนราชการในอนาคตจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
 
 
 
 

 

- เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการก ากับดูแลความ 
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
- เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้และส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และ
สร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจาการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
- การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

๒. เป้าหมายสูงสุดหรือเป้าประสงค์ส าคัญของส่วน
ราชการในอนาคต (๓ – ๕ ปี ข้างหน้า) คืออะไร 

- ให้บริการประชาชนในลักษณะ One Stop Service 
- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 
- บุคลากรมีความรู้ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญตามบทบาทภารกิจ
ของส านักงานฯ 
- การสร้างความสมดุลของก าลังคนรุ่นใหม่และก าลังคนรุ่นเก่า 

๓. บทบาท ภารกิจ เป้าหมายสูงสุด และเป้าประสงค์ใน
อนาคต จะท าให้โครงสร้างส่วนราชการ ระบบงาน หรือ
กระบวนงานหลัก(ส าคัญ) ของส่วนราชการเปลี่ยนไป
อย่างไร 

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานให้รองรับบทบาทภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ท าให้
เกิดความจ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานให้หลากหลาย 
- บทบาทภารกิจที่ต้องท างานร่วมกัน เน้นการท างานเป็นทีม 
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและถูกต้อง รวดเร็ว  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน 
- การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Knowledge 
Worker เพ่ือรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๔. โครงสร้าง ระบบงาน หรือกระบวนงานหลัก ที่อาจ
เปลี่ยนไปในอนาคต จะส่งผลต่อปริมาณ และความ
เพียงพอของอัตราก าลังของส่วนราชการอย่างไร 

- โครงสร้าง ระบบงาน หรือกระบวนงานหลักที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต อาจส่งผลให้ส่วนราชการขาดอัตราก าลังที่จะปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย 

๕. โครงสร้าง ระบบงาน หรือกระบวนงานหลักที่จะ
เปลี่ยนไปในอนาคต จะส่งผลต่อคุณภาพของก าลังคนใน
อนาคตอย่างไร (ระบุความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต) 

- การมีบุคลากรที่รอบรู้ ใฝ่รู้ มีคุณภาพ มีทักษะที่หลากหลาย 
สามารถปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์
ที่มีความเสี่ยง เช่น กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
- มีสมรรถนะด้านการบริหาร การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

 

๒. การวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาก าลังคน 

๒.๒ แนวโน้มก าลังคนในอนาคตของส่วนราชการ 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๖. สายงานและต าแหน่งใดบ้างที่มีความจ าเป็นส าหรับ
รองรับการบริหารราชการในอนาคต 

- สายงานหลักของส านักงานฯ (นักฟิสิกส์รังสี นักนิวเคลียร์เคมี นัก
ชีววิทยารังสี ฯลฯ) ซึ่งต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
มีความสามารถที่หลากหลาย เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ 
- สายงานสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร  
นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ เพ่ือสนับสนุนบทบาทภารกิจ 
ที่จะช่วยสนับสนุนบทบาทภารกิจของสายงานหลักให้มี 
ประสิทธิภาพบรรลุตาม 
เป้าประสงค์ได้ 

หมายเหตุ  ควรมีข้อมูลสถิติก าลังคนประกอบ เช่น ระบุสายงาน ต าแหน่ง ระดับ จ านวน เป็นต้น 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๑. ระบบและกระบวนการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ระบบใด
ที่ยังไม่ส่งเสริม/สนับสนุนให้ส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมายสูงสุด หรือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

- กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

- การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 

- กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง โดยได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีการสั่งสมประสบการณ์ที่
เพียงพอในการด ารงต าแหน่ง 

- การขาดความชัดเจนในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

๒. ระบบและกระบวนการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใด ที่จะมีส่วนช่วย
ผลักดันให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
หรือตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียใน
อนาคต 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้องเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนงาน และภารกิจ 

- มีการมอบหมายการปฏิบัติงานให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน 

- พัฒนาข้าราชการยุคใหม่ให้เป็นนักคิดและนักปฏิบัติพร้อมที่จะเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การฝึกปฏิบัติ และการ
สอนงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- ระบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการรักและผูกพันองค์กร การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้
งบประมาณในกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๓. จัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น
เร่งด่วน หรือระดับความเสี่ยงของปัญหา
ด้านทรัพยากรบุคคล ที่ส่วนราชการประสบ
อยู่ในปัจจุบัน 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของส่วนราชการ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

- การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ ยนแปลงที่มีอยู่
ตลอดเวลา 

- การสร้างแรงจูงใจในการรักและผูกพันองค์กร และการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งในทิศทางเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

๒. การวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาก าลังคน 

๒.๓ ปัญหาการบริหารและพัฒนาก าลังคนในปัจจุบันและอนาคต 
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แนวทางการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/สรุปประเด็น 
๔. จัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น
เร่งด่วน หรือระดับความเสี่ยงของปัญหา
ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งส่วนราชการคาดว่า
จะเผชิญในอนาคต 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และความต้องการของ
ส่วนราชการ 

- การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

- การพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูงเฉพาะด้าน 

- การพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพให้มีจ านวนเพียงพอส าหรับการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

- การสั่งสมองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือจัดระบบ
องค์ความรู้ภายในองค์กร 

- จัดสรรอัตราก าลังให้เพียงพอ 
 

หมายเหตุ  ควรมีข้อมูลสถิติก าลังคนประกอบ 
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ให้ระบุว่าส่วนราชการเห็นว่ามาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนต่อไปน้ี มีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของส่วนราชการ
และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 

มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคน    น้อยที่สุด     น้อย     มาก มากที่สุด 
๑. การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนก าลังคน     

๒. ก าหนดยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ             

๓. การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการ 

    

๔. การจัดท าเส้นทางและการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ     

๕. การบริหารก าลังคนคุณภาพ     

     

     

     

     

     

     

     

     

หมายเหตุ (๑) อาจจัดการระดมสมองเพื่อระบุรายการมาตรการบริหารแบะพัฒนาก าลังคนภาครัฐเพิ่มเติม โดยอาจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้บริหารและข้าราชการในส านัก/กอง ร่วมประเมินด้วย 

  (๒) สามารถปรับเป็นแบบสอบถามส าหรับข้าราชการในหน่วยงานและน ามาประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาก าลังคน 

๒.๔ ความส าคัญของมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนในปัจจุบัน 
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ให้ระบุว่าส่วนราชการเห็นว่ามาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนต่อไปน้ี มีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของส่วนราชการ
และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตมากน้อยเพียงใด 

มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคน    น้อยที่สุด     น้อย     มาก มากที่สุด 
๑. การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนก าลังคน     

๒. ก าหนดยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ             

๓. การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการ 

    

๔. การจัดท าเส้นทางและการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ     

๕. การบริหารก าลังคนคุณภาพ     

     

     

     

     

     

     

     

     

หมายเหตุ (๑) อาจจัดการระดมสมองเพื่อระบุรายการมาตรการบริหารแบะพัฒนาก าลังคนภาครัฐเพิ่มเติม โดยอาจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้บริหารและข้าราชการในส านัก/กอง ร่วมประเมินด้วย 

  (๒) สามารถปรับเป็นแบบสอบถามส าหรับข้าราชการในหน่วยงานและน ามาประมวลผล 

 

 

๒. การวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาก าลังคน 

๒.๕ ความส าคัญของมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนในอนาคต 
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