
1



ด้านการผลติกระแส

ไฟฟ้า

- ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการโรงไฟฟา้

นิวเคลียรบ์รรจใุนแผนพัฒนาก าลังผลติ

ไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579

(PDP 2015)

ด้านความมัน่คง

- การตรวจสอบการลกัลอบน าเขา้

ส่งออกสนิคา้ต่างๆ เพื่อความมั่นคง

ปลอดภัย เช่น ตู้สินค้า กระเป๋ าเดินทาง

ยานพาหนะ เป็นต้น 

ด้านการศึกษาวิจยั

- การศกึษาอายุทางประวตัิศาสตร์

- การศกึษาการไหลของน  าใตด้ิน/ผิวดิน

- การหาแหลง่น  าและฟืน้ฟูทางการเกษตร

ด้านอุตสาหกรรม

- การตรวจสอบกระบวนการผลิต

- การตรวจวดักมัมันตรงัสีในสินค้า

- การใชร้งัสปีรบัปรงุคุณภาพอญัมณี

ด้านการเกษตรและ

อาหาร

- การฉายรงัสเีพื่อเพิ่มมูลค่าสนิค้าสง่ออก

- การปรบัปรงุพันธุ์พชืและพันธุส์ัตว์

- การท าหมนัแมลงและศตัรพูชื

ด้านการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข

- การตรวจและวินจิฉยัโรคดว้ยเครือ่ง

เอ็กซเรย์ การใชร้งัสีในการรกัษามะเรง็

เป็นต้น

1 2 3

4 5 6

2



“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ความมัน่คง

1
การสรา้ง

ความสามารถ

ในการแขง่ขนั

2
การพฒันา

และเสรมิสรา้ง

ศักยภาพคน

3
การสรา้งโอกาส

ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกนัทางสงัคม

4
การสรา้งการเติบโต

บนคุณภาพชวีิตที่เปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อม

5
การปรับสมดุล

และพฒันาระบบ

การบริหารจดัการ

ภาครฐั

6

เสริมสรา้งเครอืขา่ย

ความรว่มมือทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัสี

ใช้เทคโนโลยนีิวเคลียร์

และรงัสีเพือ่สรา้ง

มูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกจิ

พัฒนาบุคลากร

ทางนิวเคลยีร์

และรงัสรีว่มกบั

หน่วยงานทั้งใน

และต่างประเทศ

เพิ่มศักยภาพ

การก ากบัดแูล

ความปลอดภัย

ทางนิวเคลยีร์

และรงัสี

พัฒนากฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ้งใหม้ี

ผลบังคับใช้

เป็นรูปธรรม

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

นิวเคลียรแ์ละรงัสี

สร้างความรูค้วามตระหนกั

ด้านความปลอดภัยจากการใช้

พลังงานนวิเคลียรแ์กป่ระชาชน

ขับเคลื่อนผ่าน 6 ยุทธศาสตร์
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3. กลุ่มเครือ่งมอื 

อุปกรณอ์จัฉรยิะ 

หุ่นยนต์ และระบบ

เครื่องกลที่ใชร้ะบบ

อิเล็กทรอนกิสค์วบคุม

5. กลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรค ์

วัฒนธรรมและบรกิาร

ที่มีมูลค่าสูง 

2. กลุ่ม

สาธารณสขุและ

เทคโนโลยี

การแพทย์

1. กลุ่มอาหาร 

เกษตร และ

เทคโนโลยี

ชีวภาพ

โดยเปลีย่นความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทยีบ ได้แก่ ความได้เปรียบทางชีวภาพ และความไดเ้ปรียบทางวฒันธรรม

เป็นความไดเ้ปรียบเชงิแขง่ขัน ด้วยนวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ เพื่อสนบัสนนุ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการเพิ่ม Productivity ผ่าน 4 กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ ภาคเกษตร ภาค SMEs ภาคบริการ และภาคแรงงาน

“ ท ามาก

ได้น้อย ”

“ ท าน้อย

ได้มาก ”

4. กลุ่มดจิทิลั 

เทคโนโลยี

และอนิเทอรเ์นต็

เชือ่มตอ่
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- การฉายรงัสเีพื่อเพิ่มมูลค่า

สินค้าเกษตร และสินค้า

บริโภคประเภทอื่นๆ ที่ส่งออก

ต่างประเทศ เช่น เครื่องเทศ

ผลไม้ กุ้งแชแ่ขง็ เป็นต้น

- การฉายรงัสเีพื่อพัฒนา

พันธุ์พืช เช่น ข้าว

- การฉายรงัสเีพื่อควบคุม

ศัตรูพืช

- การใชร้งัสเีพื่อตรวจสอบ

อายุของวตัถโุบราณ

- การใชร้งัสรีกัษาทาง

การแพทย์

- การใชร้งัสใีนอตุสาหกรรม

ปลอดเชื้อจุลนิทรยี์และเชือ้โรค

ในผลิตภัณฑท์างการแพทย์

- ระบบเตาปฏกิรณพ์ลงังาน

นิวเคลียรแ์ละโรงไฟฟ้ า

พลังงานนวิเคลียร์

- ระบบเฝ้ าระวงัเหตฉุกุเฉิน

ทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

- การตรวจวดัและควบคมุ

โดยเทคนิคนิวเคลยีร์ใน

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น

การผลิตใยสงัเคราะห์

กระดาษ กระเบื้อง แผ่นเหลก็

เป็นต้น

- การใชร้งัสใีนกระบวนการ

ผลิตอุตสาหกรรมพอลเิมอร์

เช่น ไม้ ยางเป็นต้น

- อุตสาหกรรม

การเดนิเรอืสมทุร

การใช้ประโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์และรังสเีป็นภาคส่วนทีส่ าคญั ที่ช่วยในการพฒันาประเทศไทย

ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการน าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีิวเคลียร์มาเป็นสว่นหนึง่ของการพัฒนา

ช่วยสนับสนนุกระบวนการผลติ หรือสร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจให้กลุม่อตุสาหกรรมทั้ง 4 กลุ่ม

โดยมีแผนงานทีส่อดคล้อง ดังนี้

3. กลุ่มเครือ่งมอื อุปกรณ์

อัจฉรยิะ หุ่นยนต์ และระบบ

เครื่องกลที่ใชร้ะบบ

อิเล็กทรอนกิสค์วบคุม

4. กลุ่มอตุสาหกรรม

สร้างสรรค ์วัฒนธรรม

และบรกิารทีม่มีลูคา่สูง 

2. กลุ่มสาธารณสขุและ

เทคโนโลยกีารแพทย์

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และ

เทคโนโลยชีวีภาพ
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การศกึษา ส ารวจ และ

วิเคราะหข์อ้มลูภาพแวดลอ้ม

การใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์

ภายนอกและภายในประเทศ

1

ประชมุคณะกรรมการ

/คณะอนกุรรมการ/

ผู้เชีย่วชาญ/คณะท างาน 

/ผู้ทรงคณุวฒุ ิในการจดัท า

นโยบายและแผนฯ

ประชมุรบัฟงั

ความคดิเหน็จาก

หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน ตลอดจนผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสียและ

ประชาชน 

2
4

ขั้นตอน

ถัดไป
Timeline

การประชมุ

ประชาพจิารณ์

๔ ภาค
3

การรบัฟงัความคดิเหน็

ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

ส านกังานปรมาณู

เพื่อสนัติ

5
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ผ่านความเหน็ชอบ

คณะท างานพฒันาและ

ทบทวนนโยบายและ

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

พลังงานปรมาณขูองประเทศ 

(พ.ศ. 2558)

คณะกรรมการพลงังานปรมาณู

เพื่อสันตพิจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

ในการประชมุครัง้ที ่3/2559

วันที ่31 ส.ค. 59

รัฐบาล โดยพลเอกประยทุธ ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเหน็ชอบ

เมื่อวนัที ่14 มี.ค. 2560

นโยบายและแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

ของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2569)

7

Timeline

คณะอนกุรรมการ/

คณะท างานพฒันาและ

ทบทวนนโยบายและ

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

พลังงานปรมาณขูองประเทศ 

ปรับปรงุและแกไ้ขใหค้รบถว้น

สมบูรณ์

6
ผ่านความเหน็ชอบ

คณะอนกุรรมการ

พัฒนาและเสนอกลไก

การก ากบันโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ปรมาณขูอง

ประเทศ (พ.ศ. 2558 – 2559)

8

9

10
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ประธานกรรมการ

ดร.สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์

รองนายกรฐัมนตรี

รองประธาน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

รวท.

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงพลงังาน ผู้แทนกระทรวง

การตา่งประเทศ

ผู้แทนกระทรวงทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสขุ ผู้แทนกระทรวงอตุสาหกรรม ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหง่ชาติ

ผู้แทนสภาความมั่นคงแหง่ชาติ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

รศ.สมเจตน ์ทิณพงษ์ ศ. เกียรตคิุณ 

ดร.ชยัวฒัน ์ต่อสกุลแกว้
รศ.นเรศร ์จันทน์ขาว ศ.พญ.จริพร เหล่าธรรมทศัน์ ดร.ทรงพล สมศรี ศ.ดร.อ านาจ วงศบ์ัณฑติ

กรรมการ

และเลขานกุาร

ดร.อัจฉรา  วงศแ์สงจนัทร์

เลขาธกิารส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ

ผู้ช่วยเลขานกุาร

นางสาวชลาทพิย ์ เกื้อกอบ

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชพ.

นางสาววไิลวรรณ  ตันจ้อย

รองเลขาธกิารส านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ
8



(1) เสนอแนะนโยบายและมาตรการตอ่คณะรัฐมนตรีในเรื่องดงัตอ่ไปนี้

(ก) การใช้ประโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร์

(ข) การก ากับดแูลทางนิวเคลยีร์และรังส ีเพื่อความปลอดภยัและเพือ่ประโยชนแ์ก่การปอ้งกัน

หรือระงับเหตเุดือดร้อนร าคาญ ความเสยีหาย หรืออันตราย ที่จะมีผลกระทบตอ่บุคคล สัตว์

พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม หรือการก าหนดแนวทางหรือลกัษณะการด าเนนิการเกีย่วกับ

การควบคมุสิง่ดงักล่าว ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม

(2) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญัตินี้

(3) วางระเบยีบควบคมุและด าเนินกิจการให้เปน็ไปตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในใบอนญุาตที่ออกให้

ตามพระราชบัญญัตนิี้

(4) ก าหนดมาตรฐานต่างๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะเกีย่วกบัพลงังานนวิเคลยีร์

(5) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีร์

(6) ก าหนดแผนฉกุเฉนิทางนิวเคลียร์และรังสีซึ่งเปน็แผนสนบัสนนุและอยูภ่ายใตแ้ผนการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาตติามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

(7) พิจารณาและวินจิฉยัอทุธรณ์ค าสัง่ของเลขาธิการตามพระราชบญัญัตินี้

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เปน็อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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Strengths       Weakness      Opportunities       Threats

- ความต้องการในการใช้

ประโยชน์จากพลงังาน

นิวเคลียรใ์นโลกมมีากขึน้

- ประเทศไทยมทีีต่ั้งเหมาะสม 

ที่จะเป็นศูนยก์ลางในอาเซยีน

- ได้รบัการสนับสนนุใน

การพฒันาเทคโนโลยีนวิเคลยีร์

จากทบวงการพลังงาน

ปรมาณรูะหว่างประเทศ

- มีเครือขา่ยความรว่มมือกบั

นานาประเทศ

- เทคโนโลยีนวิเคลียรม์รีาคาสูง 

ยากตอ่การลงทุนและพัฒนา

- NGOs ทั้งในและต่างประเทศ 

ร่วมกนัรณรงคต์่อต้าน

การวจิยัและพัฒนาดา้นนวิเคลยีร์

- การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีนวิเคลียร์ท าได้ยาก

- การกอ่การรา้ยจากประเทศ

เพื่อนบ้านท าใหเ้กดิความเสีย่ง

- เหตการณโ์รงไฟฟา้นวิเคลียร์

ฟูกุชิมะไดอจิิสง่ผลเสียต่อ

ความเชือ่มัน่ของประชาชนไทย

- ประชาชนในประเทศหวาดกลวั

และขาดความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

ด้านพลังงานนวิเคลียร์

- มีเครื่องปฏกิรณป์รมาณู

วิจัยเพียงหนึง่ตัว จึงไม่ทนัตอ่

การพัฒนาเทคโนโลยขีองตนเอง

- ต้องน าเขา้เครือ่งมอืและ

อุปกรณจ์ากต่างประเทศ

- ขาดแผนรบัมอืเหตุฉกุเฉนิ

ทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีช่ดัเจน

- ขาดการบรหิารจัดการและ

การถา่ยทอดองคค์วามรู้

รัฐบาลไมใ่ห้ความส าคัญตอ่

นโยบายด้านพลงังานนิวเคลียร ์

- มีหน่วยงานวจิยัและพฒันา

ด้านการใชป้ระโยชน์จาก

เทคโนโลยีนวิเคลียร์ทีม่ี

ประสิทธิภาพ

- เป็นศูนย์กลางการฝกึอบรม

ด้านนิวเคลียรใ์นระดับชาติ

- มีเครือขา่ยทางวชิาการดา้น

พลังงานนวิเคลยีรใ์นแตล่ะสาขา

- บุคลากรมีความรู้

ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน

- มีศักยภาพในการใชพ้ลงังาน

นิวเคลียรใ์นด้านต่างๆ เพื่อ

สร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกจิ

คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สันต ิคณะอนุกรรมการต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

และคณะท างานพัฒนาและทบทวนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพลังงานปรมาณูของประเทศ

ได้วิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นพลงังานนวิเคลยีร์และรังสขีองประเทศไทยในอนาคต (Scenario Analysis)

ผ่าน 4 ปัจจัยส าคญั ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคกุคาม หรือ “SWOT”
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ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง

ด้านการก ากบัดแูลความปลอดภยั

จากพลงังานนวิเคลยีรข์องภมูภิาค

ตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

เป้าหมายหลัก

ประเทศไทยเปน็ผูน้ าในการ

พัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอื

ด้านพลงังานนวิเคลยีร์ของ

ภูมิภาคอาเซยีน

ยกระดบัความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

จากการใชป้ระโยชนจ์ากพลงังาน

นิวเคลยีร์ในดา้นการแพทย์

การเกษตร อุตสาหกรรม และ

การศกึษาวจิยั

1 2 3

ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลยีรแ์บบบรูณาการอย่างปลอดภยั

และมีศกัยภาพการแข่งขันในระดบัน าของกลุ่มประเทศอาเซยีน
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเชือ่มัน่ตอ่

สังคมนานาชาติส าหรบั

การใชพ้ลังงานนวิเคลียร์

ในประเทศไทย

เพื่อส่งเสรมิใหส้ังคมไทย

มีองค์ความรูแ้ละเชือ่มัน่

ในความปลอดภัย

ด้านการใชป้ระโยชน์

จากพลังงานนวิเคลยีร์

เพื่อก่อให้เกดิความมั่นคง

ปลอดภัยจากการใชป้ระโยชน์

จากพลังงานนวิเคลยีร์

ในภาวะปกตแิละใหม้มีาตรการ

เผชิญภาวะฉกุเฉนิ

ทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

เพื่อสร้างความเขม้แขง็

ของระบบการผลติและพฒันา

ก าลังคนและโครงสรา้งพืน้ฐาน

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีนวิเคลียร์

ยุทธศาสตรท์ี ่1

ความรว่มมือระหวา่งประเทศ

ด้านพลังงานนวิเคลียร์

ยุทธศาสตรท์ี ่4

การใชพ้ลังงานนวิเคลียร์

เพื่อการพฒันาประเทศ

ยุทธศาสตรท์ี ่2

การก ากบัดแูลความปลอดภัย

จากพลังงานนวิเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่3

การผลิตและพัฒนาก าลังคน

และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

พลังงานนวิเคลียร์

พันธกิจ

ประสานงานและด าเนินการ

ด้านความรว่มมือใหเ้ป็นไปตาม

พันธกิจกบัองคก์ารระหว่าง

ประเทศและหนว่ยงาน

ในต่างประเทศ

เผยแพรอ่งค์ความรู้

ด้านพลังงานนวิเคลียร์

สู่สาธารณชน

บริหารจัดการระบบ

การก ากบัดแูลความปลอดภัย

จากพลังงานนวิเคลยีร์

ตามมาตรฐานสากล

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

การใชพ้ลังงานนวิเคลียร์

ในการพัฒนาประเทศเพือ่เพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนั

อย่างยั่งยนื
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เป้าประสงค์

เพื่อใหก้ารพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีร์ของ

ประเทศไทย เปนไปตามมาตรฐานสากลและพนัธกรณี

ระหวางประเทศทีม่ผีลผกูพนัทางกฎหมาย และเพือ่น า

ความรวมมอืระหวางประเทศ มาสนบัสนนุการใช้

พลังงานนวิเคลยีรใ์นการวจิยัและพฒันาประเทศ

อย่างบรูณาการและใหไดประโยชนสงูสุดเพือ่เปน็ผูน้ า

ในภูมภิาคอาเซยีน

เป้าประสงค์

เพื่อเพิม่ศกัยภาพของไทยในการมบีทบาทเปน็ผูน้ า

และประสานงานเพือ่ใหไ้ดร้ับการสนบัสนนุจาก

ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศและ

องคก์ารระหวา่งประเทศ

ส่งเสริมและสนบัสนนุความรว่มมอื

ด้านพลงังานนวิเคลยีร์ในภมูภิาคอาเซยีน 

นานาประเทศ และองคก์ารระหวา่งประเทศ

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

ในฐานะที่ประเทศไทยเปน็สมาชกิขององคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่าง

ประเทศ (IAEA) และต้องปฏบิัติตามสนธิสญัญาตา่งๆ ประเทศไทยจงึตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมระหวา่งประเทศ

ที่เกี่ยวกับมาตรการตา่งๆ เพื่อร่วมสร้างความมัน่คงทางนิวเคลียร์ระหวา่งประเทศดว้ยองค์ความรู้

ทางเทคนคิทีเ่หมาะสม และก าหนดบทบาทของประเทศไทยในเวทโีลก เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมไทย 

ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยมบีทบาทส าคญั

ในทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ
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ตัวชีว้ดั

1. มีโครงการรว่มมอืกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน

และนานาประเทศเพิม่ขึน้

2. ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากองคก์าร

ระหวา่งประเทศ และนานาประเทศเพิม่ขึน้

แนวทางการด าเนนิงาน

1. เสริมสรา้งเครือขา่ยและสรา้งความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ

2. ปฏิบตัติามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศของไทย

ด้านการใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์ใหค้รบถว้น

3. ทบทวนและพฒันาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

เพื่อใหม้กีารด าเนนิการสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา

ด้านพลงังานนวิเคลยีรข์องประเทศ

4. เพิ่มความรว่มมอืดา้นการวจิยั พัฒนา และ

การใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานนวิเคลยีร์

ตัวชีว้ดั

1. มีส่วนรว่มในการก าหนดนโยบายและมาตรการตา่งๆ

ของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศมากขึน้

แนวทางการด าเนนิงาน

1. ผลักดนัใหบ้คุลากรของไทยเขา้ไปมสี่วนรว่ม

ในการบริหารงานของทบวงการพลงังานปรมาณู

ระหวา่งประเทศ

2. เขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่สรา้งเครอืขา่ยและแสดง

ศักยภาพการเปน็ผูน้ าดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่
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เป้าประสงค์

เพื่อพฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ มาตรการ

แนวทาง โครงสรา้ง หลักการบริหาร และมาตรฐาน

ด้านการก ากบัดแูลความปลอดภยั ให้สามารถน ามา

ใช้บงัคบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็ธรรม

เป้าประสงค์

เพื่อเพิม่ศกัยภาพการก ากบัดแูลความปลอดภยัฯ

จากการวจิยั พัฒนาและการใชป้ระโยชนจ์ากพลงังาน

นิวเคลยีร์ในประเทศอยา่งบรูณาการ ตลอดจน

มีแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิรวมทัง้เกณฑ์และมาตรการ

ความรบัผดิชอบใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล และ

รองรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีนวิเคลยีร์

ทั้งกรณทีีม่กีารมใีชพ้ลงังานนวิเคลยีร์ในการผลติไฟฟา้

และทีไ่มม่กีารผลติไฟฟา้

บังคบัใชก้ฎหมาย ระเบยีบ มาตรการ แนวทาง 

โครงสรา้ง หลักการบริหารและมาตรฐาน

การก ากบัดแูลความปลอดภยัจากการใช้

พลังงานนวิเคลยีรอ์ยา่งมปีระสทิธผิล

การน าพลงังานนิวเคลียร์มาใช้เพือ่พัฒนาประเทศ จ าเป็นจะตอ้งมีการก ากบัดูแลความปลอดภยั

ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเฝา้ระวงัปริมาณรังสใีนสิง่แวดลอ้ม จึงต้องมพีระราชบัญญัติเฉพาะ

เพื่อก ากบัดูแลการใช้พลงังานนิวเคลียร์ในประเทศให้มคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ช้ ประชาชน และสิ่งแวดลอ้ม

และมีหนว่ยงานก ากบัดแูลความปลอดภยัที่เปน็อิสระและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

พัฒนาศกัยภาพก ากบัดแูลความปลอดภยั

และระบบเฝา้ระวงัภยัดา้นนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การก ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีร์
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ตัวชีว้ดั

1. ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่จากการก ากบัดแูล

ความปลอดภยัเพิม่ขึน้ 

2. มีหนว่ยงานกระท าผดิตามพระราชบญัญตัพิลงังาน

นิวเคลยีรเ์พือ่สันต ิพ.ศ. 2559 ลดลง

แนวทางการด าเนนิงาน

1. พัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายใหไ้ดม้าตรฐานสากล

2. บังคบัใชก้ฎหมายเสมอภาคเทา่เทยีมทัว่ถงึ

อย่างเปน็ธรรม

3. ควบคมุ ป้องกนั และปราบปรามใหม้กีารใช้

พลังงานนวิเคลยีรใ์นทางสนัติ

ตัวชีว้ดั

1. เป็นศนูยก์ลางดา้นมาตรวทิยารงัสีในภมูภิาคอาเซยีน

2. เป็นศนูยก์ลางดา้นการเฝา้ระวงัและเตรียม

ความพรอ้มรองรับเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสี

ในภูมภิาคอาเซยีน

แนวทางการด าเนนิงาน

1. พัฒนามาตรฐานการก ากบัดแูลเปน็ทีย่อมรับ

ในภูมภิาคอาเซยีน

2. ส่งเสริมและสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเกีย่วกบั

การก ากบัดแูลความปลอดภยัจากพลงังานนวิเคลยีร์

3. พัฒนาระบบเฝา้ระวงัภยัและเตรียมการรองรบั

เหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสี

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่
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เป้าประสงค์

เพื่อใหก้ารผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นพลงังาน

นิวเคลยีรข์องประเทศ มีคุณภาพและปริมาณทีเ่พยีงพอ

เพื่อรองรับการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื

เป้าประสงค์

เพื่อใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐานและงบประมาณ

เพียงพอตอ่การวจิยัและพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

ผลิตและพฒันาบุคลากร

ด้านพลังงานนวิเคลยีร์

การน าพลงังานนิวเคลียร์มาใช้โดยหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน จ าเป็นตอ้งมบีคุลากรทีม่ีความรู้

และความสามารถทีเ่หมาะสม ทั้งในด้านวชิาการและวชิาชพี เพื่อให้การใช้ประโยชนจ์ากพลงังานนวิเคลยีร์

เกิดประโยชน์สงูสดุ ปลอดภัย และมีประสทิธิภาพ รวมถึงจะต้องมโีครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนนุ

การวิจัย การพัฒนา และการสร้างนวตักรรมที่เปน็กฎหมาย หน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภยัฯ

หน่วยงานปฏิบตักิารทางเทคนิคเฉพาะทาง ห้องปฏิบตัิการตา่งๆ และการอดุหนนุการวิจยั

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสนบัสนนุ

การวจิยัและพฒันากจิการ

ด้านพลงังานนวิเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การผลติและพฒันาก าลงัคนและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังานนวิเคลยีร์
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ตัวชีว้ดั

1. จ านวนบคุลากรดา้นนวิเคลยีร์และรงัสีที่มี

ขีดความสามารถเพิม่ขึน้และเปน็ทีย่อมรบัในระดบั

นานาชาติ

แนวทางการด าเนนิงาน

1. ส่งเสรมิและสนบัสนนุหนว่ยงานและมหาวทิยาลยั

ที่เกีย่วขอ้งในการผลติและพฒันาบคุลากรสาย

วิชาการและสายวชิาชพีดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

2. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรดา้นนวิเคลยีร์และรงัสี

ให้มขีดีความสามารถตามมาตรฐานสากล

3. ผลักดนัและส่งเสริมใหม้กีารแลกเปลีย่นบคุลากร

ทางดา้นนวิเคลยีร์และรงัสีกับนานาประเทศและ

องคก์ารระหวา่งประเทศ

ตัวชีว้ดั

1. มีห้องปฏบิตักิารและเครื่องมอืทีม่มีาตรฐานสากล

เพิ่มขึน้

2. จ านวนงานวจิยัดา้นเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ทีส่ามารถ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาประเทศเพิม่ขึน้

แนวทางการด าเนนิงาน

1. ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาและใชโ้ครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคณุภาพของชาต ิ(National Quality

Infrastructure : NQI)

2. ผลักดนัใหม้กีารพฒันาหอ้งปฏบิตักิารตา่งๆ ด้าน

พลังงานนวิเคลยีรใ์หม้คีณุภาพและมาตรฐานตาม

ระบอบคณุภาพแหง่ชาต ิ(National Quality

Infrastructure Regime)

3. ผลักดนัการวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยี

นิวเคลยีร์ในสาขาทีม่ศีกัยภาพเพือ่สรา้งองค์ความรู้

ในการพฒันาประเทศ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่
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เป้าประสงค์

เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั จาก

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ในการพฒันา

ประเทศอยา่งยัง่ยนื มศีักยภาพและสมรรถนะใน

ระดับน าในกลุม่ประเทศอาเซยีน และเปน็การสรา้ง

ความมัง่คัง่ของไทยในอนาคต โดยการพฒันาและใช้

เทคโนโลยนีวิเคลยีร์พฒันาประเทศ รวมทัง้การเตรียม

ความพรอ้มเพือ่รองรับเครือ่งปฏกิรณน์วิเคลยีร์วจิยัใหม่

ซึ่งเปน็โครงสรา้งพืน้ฐานทีใ่ชป้ระโยชนร์่วมกนั ทั้งทาง

ด้านเกษตร การแพทย ์อุตสาหกรรม และการศกึษาวจิยั

เป้าประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี รวมทัง้

เยาวชน มีองคค์วามรู้ทีถ่กูตอ้งดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

ส่งเสริมใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์เพือ่

สนับสนนุการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานนวิเคลยีร์ในการพฒันาประเทศตอ้งมีบคุลากร แผนงาน และงบประมาณที่เหมาะสม

และมีแผนกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศโดยรวม พร้อมทั้งด าเนนิการสร้าง

ความเขา้ใจทีด่กีับประชาชนถงึประโยชน์และขอ้จ ากดัของการใช้พลงังานนิวเคลียร์

สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้

ด้านพลังงานนวิเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การใชพ้ลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่การพฒันาประเทศ
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ตัวชีว้ดั

1. มูลค่าทางเศรษฐกจิจากการใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์

เพิ่มขึน้

แนวทางการด าเนนิงาน

1. ส่งเสรมิและสนบัสนนุการใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์

ในด้านตา่งๆ

2. สนับสนนุการศกึษาวจิยัและพฒันาดา้น

ความปลอดภยั ความมัน่คงปลอดภยัและการพทิกัษ์

ความปลอดภยัทางนวิเคลยีร ์(3S) ภายในประเทศ

3. ส่งเสริมและสนบัสนนุการใชพ้ลงังานนวิเคลยีรจ์าก

เครื่องปฏกิรณน์วิเคลยีร์วจิยั เพื่อการพฒันาประเทศ

4. ส่งเสริมและสนบัสนนุการเตรียมความพร้อมเพือ่

รองรับการใชพ้ลงังานนวิเคลยีรเ์พือ่ผลติกระแสไฟฟา้

ตัวชีว้ดั

1. ประชาชนมคีวามเขา้ใจและตระหนกัความส าคญั

ของพลงังานนวิเคลยีรเ์พิม่มากขึน้

แนวทางการด าเนนิงาน

1. ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรยีนรู้และเผยแพรค่วามรู้

เกี่ยวกบัพลงังานนวิเคลยีร์ใหแ้กป่ระชาชน

2. เพิ่มโอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศ

ด้านพลงังานนวิเคลยีรข์องผูม้สี่วนไดเ้สียและประชาชน

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่
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ด้านเศรษฐกจิ

- ประเทศไทยใชพ้ลังงาน

นิวเคลียรเ์พือ่สรา้งมูลค่าเพิม่

ทางเศรษฐกจิมากยิง่ขึน้

- สนับสนุนกระบวนการ

ผลิตที่ใชพ้ลงังานนวิเคลียร์

และรงัสี ทั้งในสินค้าภาค

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ด้านความปลอดภยัของประชาชน

และความมั่นคงของประเทศ

- ประเทศไทยสามารถใช้

พลังงานนวิเคลียรเ์พื่อพัฒนา

ประเทศไดอ้ยา่งปลอดภัย

ทั้งต่อผู้ใชง้าน ประชาชน และ

สิ่งแวดล้อม

- สร้างความมัน่คงทาง

พลังงาน ในกรณทีี่ประเทศ

มีโรงไฟฟา้นิวเคลียร์

ด้านสังคม การสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนมคีณุภาพชวีิต

ที่ดขีึ้น ได้รบับรกิารทาง

การแพทย์และการสาธารณสุข

ที่มปีระสิทธิภาพและปลอดภยั

- ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ในกรณทีี่ประเทศมกีารใชง้าน

โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์

ด้านการพัฒนาบุคลากรและ

การศึกษาวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง

- เกิดการวจิยัและพฒันา

ด้านนิวเคลียรแ์ละรงัสเีพื่อ

พัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน

- ลดการสญูเสยีงบประมาณ

ของประเทศในการน าเขา้

องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี

- บุคลากรด้านนิวเคลียร์

และรงัสีของประเทศไดร้บั

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

1 2

3 4
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เสริมสรา้งกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเ้ขม้แขง็

พัฒนาศกัยภาพใหม้ทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นเครือ่งมอืตรวจสอบโครงการตา่งๆ ได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพและสามารถจดัท าขอ้มลูเพือ่ประกอบการ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งถกูตอ้งชดัเจน

การตดิตามประเมนิผล โดยส านกังานปรมาณเูพือ่สนัติ

ท าหนา้ทีก่ าหนดแนวทางการตดิตามความกา้วหนา้

การบริหารจดัการนโยบายและแผนสูก่ารปฏบิตั ิประสาน

การตดิตามประเมนิผลกบัคณะกรรมการระดบัชาติ

ชุดตา่งๆ ติดตามและประเมนิผลการพฒันาในภาพรวม

และรายงานตอ่คณะรัฐมนตรีทกุสิ้นปี

1

การตดิตามประเมนิผลการพฒันาระดบัพืน้ที่ด าเนนิการ

โดยส านกังานปรมาณเูพือ่สนัตปิระสานกบัหนว่ยงาน

ที่เกีย่วขอ้งและคณะกรรมการนโยบายบรหิารงาน

จังหวดัและจงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) คณะ

กรรมการก ากบัการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค (ก.ก.ภ.)

และปรับระบบการตรวจราชการใหเ้ปน็เครือ่งมอืในการ

ก ากบัและตดิตามประเมนิผลการแปลงแผนสู่การปฏบิตัิ

อย่างมปีระสิทธภิาพ

2

3
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เลขาธกิารส านกังาน

ปรมาณเูพือ่สันติ

ปฏิบัตหินา้ทีเ่ปน็

ประธานคณะอนกุรรมการ

- พิจารณาก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการในการจดัท าแผนปฏบิตักิารเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายและแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีรข์องประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 สู่การปฏบิตัอิยา่งเปน็รูปธรรม

- ควบคมุ ก ากับดแูล การตดิตามประเมนิผลความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร

- ทบทวนนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีรข์องประเทศใหเ้ขา้กบัสถานการณป์จัจบุนั

- เสนอแนะใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่ด าเนนิการเฉพาะเรือ่งตามความจ าเปน็

- รายงานสรปุผลการปฏบิตังิานของคณะอนกุรรมการตอ่คณะกรรมการ อย่างนอ้ยปลีะ 2 ครั้ง

- ปฏิบัตงิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

ผู้ช่วยเลขานกุาร จ านวน 2 คน

อนุกรรมการและเลขานกุาร

จ านวน  1 คน

อนุกรรมการ จ านวน 19 คน

1

2

3

4
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พัฒนาและ

จัดท ากฎหมาย

ด้านพลงังาน

นิวเคลยีร์

พัฒนาเครอืขา่ย

ความร่วมมอืดา้น

พลังงานนวิเคลยีร์

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

สร้างมาตรการ

และพฒันาศกัยภาพ

ของประเทศไทย

เป็นศนูยก์ลาง

ด้านการก ากบัดแูล

ความปลอดภยั

ในภูมภิาคให้

เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

พัฒนาดา้นการใช้

ประโยชนจ์าก

พลังงานนวิเคลยีร์

อย่างปลอดภยั 

เพื่อใหเ้กดิ

การพฒันาประเทศ

อย่างมัง่คัง่ และ

ยั่งยนื

ระยะสัน้

1 – 2 ปี

ระยะเรง่ด่วน

ระยะกลาง

3 – 5 ปี

ระยะยาว

6 – 10 ปี

1

2

3
4
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เป็นแผนการด าเนนิงานภาพรวม

ด้านพลงังานนวิเคลยีรข์องประเทศ

ในทิศทางเดยีวกนั

ท าใหเ้กดิแผนงาน/

โครงการ ที่น าไปสู่

การพฒันาประเทศ

ตามกรอบแผนยทุธศาสตรช์าติ

ระยะ 20 ปี และ นโยบาย

ประเทศไทย 4.0

เป็นแผนปฏบิตักิาร

ที่ผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ

ระดับชาตโิดยจะน าเสนอผา่น

คณะกรรมการพลงังาน

นิวเคลยีรเ์พือ่สันติ

เป็นสว่นหนึง่ในการ

บูรณการดา้น

งบประมาณ โดย

ส านักงานปรมาณเูพือ่สนัติ

ในฐานะหนว่ยงานที่

รับผิดชอบจะด าเนนิการ

ประสานงานกบัส านกั

งบประมาณในการจดัท า

งบประมาณ

เป็นแนวทางในการเพือ่

ขอรับการสนบัสนนุ

งบประมาณและ

ความชว่ยเหลอืทางวชิาการ

จากองคก์ารระหวา่งประเทศ

และนานาชาติ

5

3

1

4

2
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1. ด าเนินการดา้นการให้

สัตยาบนัและภาคยานวุัติ

ที่ส าคัญ เช่น

- ความตกลงพทิกัษ์

ความปลอดภัยทางนวิเคลียร์

- อนุสัญญาวา่ด้วย

การคุม้ครองทางกายภาพ

ของวัสดุนวิเคลียร์

2. เสริมสรา้งเครอืขา่ย

ความรว่มมือระหวา่งประเทศ

ด้านพลังงานนวิเคลียร์

ยุทธศาสตรท์ี ่1

ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่2

การก ากบัดแูลความ

ปลอดภยัจากพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่3

การผลติและพฒันา

ก าลงัคนและโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่4

การใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์

เพื่อการพฒันาประเทศ

1. พัฒนาและจัดท ากฎหมาย

ระดับรองให้สอดคลอ้งตาม

พ.ร.บ.พลงังานนิวเคลียร์

เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และบังคับ

ใช้อย่างสมบรูณ์

2. จัดท ามาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติด้านการจดัการ

กากกมัมันตรงัสี

3. จัดท าแผนแมบ่ทดา้นฉกุเฉิน

ทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี

4. จัดท ามาตรการและ

แนวทางบรหิารจดัการเหตุ

ฉุกเฉินทางนวิเคลยีรแ์ละรงัสี

1. ประเมินสมรรถนะบุคลากร

ด้านพลังงานนวิเคลียร์

2. พัฒนาสมรรถนะบคุลากร

ด้านนิวเคลียรข์องประเทศ

3. เตรียมการกอ่สรา้งอาคาร

มาตรวิทยาทางรงัสแีละท า

ข้อเสนองบประมาณส าหรบั

จัดหาครภุณัฑใ์ห้เหมาะสม

และเพียงพอ

4. เตรียมการรองรบั

การก ากบัดแูลสถานประกอบการ

ทางนิวเคลยีรท์ี่มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี

1. พัฒนามาตรฐานการ

ป้ องกันอันตรายจากรงัสี

ของบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ป่ วย และประชาชน

2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบตักิารวิจยั

รังสรีกัษาจากโบรอนจบัยดึ

นิวตรอน

3. ศึกษาและเตรยีมพรอ้มตอ่

การกอ่สรา้งเครือ่งปฏกิรณ์

นิวเคลียรว์จิยัตวัใหม่ในไทย

4. สนับสนุนความรว่มมือ

ทางวิชาการและการวิจยั

ทางด้านพลังงานนิวเคลยีร์

ระหว่างหน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ

5. สร้างความรูค้วามเขา้ใจ

นโยบายและยุทธศาสตร์

การพฒันาดา้นพลังงาน

นิวเคลียรข์องประเทศ
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1. เสริมสรา้งเครอืขา่ย

ความรว่มมือระหวา่งประเทศ

2. ทบทวนและพัฒนา

ความรว่มมือระหวา่งประเทศ

3. พัฒนากระบวนการจดัท า

โครงการความรว่มมือระหวา่ง

ประเทศ

4. ติดตามการด าเนนิงานตาม

สนธิสัญญาต่างๆ

5. ผลักดันให้เกดิการถา่ยทอด

เทคโนโลยีนวิเคลียรช์ัน้สงู

6. เข้ารว่มน าเสนอผลงาน

วิชาการในเวทรีะดบันานาชาติ

7. พัฒนากฎหมาย และ

ด าเนินการเพือ่น าไปสูก่ารให้

สัตยาบัน และภาคยานุวตัใิน

ตราสารที่เกีย่วขอ้ง 

ยุทธศาสตรท์ี ่1

ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่2

การก ากบัดแูลความ

ปลอดภยัจากพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่3

การผลติและพฒันา

ก าลงัคนและโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่4

การใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์

เพื่อการพฒันาประเทศ

1. บังคับใชก้ฎหมายอยา่ง

เสมอภาคทั่วถงึและเปน็ธรรม

2. จัดท าเกณฑม์าตรฐาน

ความปลอดภัยทางรงัสีใน

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุน

การวจิยัและพฒันาดา้นก ากบั

ดูแลฯ

4. พัฒนาระบบเฝ้ าระวังภัยและ

รองรบัเหตุฉกุเฉนิทางนิวเคลียร์

และรงัสี

5. ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยี

การเฝ้ าระวงั ตรวจวัดรงัสีใน

สิ่งแวดล้อมแกป่ระเทศตา่งๆ

6. เสริมสรา้งศกัยภาพของ

ศูนย์ปรมาณภูมูิภาค 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

อย่างเป็นระบบ

2. ผลักดันและส่งเสรมิ

การแลกเปลีย่นบุคลากร

ด้านนิวเคลียรแ์ละรงัสี

กับต่างประเทศ

3. จัดท าแผนวจิยัและพฒันา

ด้านพลังงานนวิเคลียร ์และ

ระบบจดัสรรงบประมาณ

4. ผลักดันการวิจยัและพัฒนา

ในสาขาศกัยภาพ

5. ขอการรบัรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัตกิาร ISO 17025

6. ส่งเสรมิและเพิ่มศกัยภาพ

การใชน้วิเคลียรแ์ละรงัสเีพื่อ

สร้างประโยชนท์างเศรษฐกจิ

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุน

การใชพ้ลังงานนวิเคลียร์

ในด้านตา่งๆ

2. สนับสนุนการศกึษา วิจัย

และพัฒนา ด้าน 3S

3. สนับสนุนการยกระดับ

มาตรฐานระบบคณุภาพ

ในการใชพ้ลังงานนิวเคลยีร์

ในภาคสว่นตา่งๆ

4. สร้างความตระหนกัและ

ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั

พลังงานนวิเคลียรแ์กป่ระชาชน

5. จัดท าแผนประชาสมัพนัธ์

ในสถานการณฉ์กุเฉนิ

6. พัฒนารปูแบบการสือ่สาร

สาธารณะเชงิสรา้งสรรค์
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1. เข้ารว่มกจิกรรมเพื่อสรา้ง

เครือขา่ยและแสดงศกัยภาพ

การเปน็ผูน้ าด้านพลงังาน

นิวเคลียร์

2. สร้างเครอืขา่ยการใช้

ประโยชน์จากโครงสรา้ง

พื้นฐานงานวิจยัทางนิวเคลียร์

ในภูมิภาคอาเซยีน

3. ผลักดันให้เขา้รว่มโครงการ

ความรว่มมือทางวชิาการ/

กิจกรรม ของทบวงการ

พลังงานปรมาณรูะหว่าง

ประเทศในกรอบตา่งๆ ให้

มากยิง่ขึน้

ยุทธศาสตรท์ี ่1

ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่2

การก ากบัดแูลความ

ปลอดภยัจากพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่3

การผลติและพฒันา

ก าลงัคนและโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่4

การใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์

เพื่อการพฒันาประเทศ

1. ควบคุม ป้ องกัน ให้มีการใช้

พลังงานนวิเคลยีรใ์นทางสันติ

2. บูรณาการกบัหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง ในการบังคบัใช้

กฎหมายอยา่งจรงิจัง

3. พัฒนามาตรฐานการก ากบั

ดูแลเป็นทีย่อมรบัในอาเซยีน

4. จัดท ามาตรฐานและแนวทาง

ปฏิบัติเกีย่วกบัวัฒนธรรม

ความปลอดภัยแกผู่เ้กีย่วขอ้ง

5. ก าหนดมาตรการและ

แนวทางปฏบิัตดิ้านการวจิัย

และพัฒนา

6. พัฒนานวตักรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. จัดท าสารอ้างอิงส าหรบั

การทดสอบความช านาญใน

การวเิคราะหก์มัมันตภาพรงัสี

ในสิ่งแวดลอ้ม

1. สนับสนุนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการผลติและพัฒนา

บุคลากรด้านนิวเคลียรแ์ละรงัสี

2. พัฒนาหลกัสตูรระดับ

อุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากร

รองรบัการใชพ้ลงังานนวิเคลียร์

เพื่อพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร

ทางดา้นนวิเคลยีรแ์ละรงัสใีน

ระดับภูมภิาคอาเซยีน

4. ส่งเสรมิและสนับสนุน

การพฒันาและใชโ้ครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคณุภาพของชาติ

รวมถงึการวิจยัและพัฒนา

5. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้าน

พลังงานนวิเคลยีรอ์ย่างเป็น

ระบบและเขา้ถงึงา่ย 

1. สร้างเครอืขา่ยการวจิัย

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียรใ์นภูมภิาคอาเซยีน

2. พัฒนาการใชป้ระโยชนจ์าก

นิวเคลียรใ์นด้านต่างๆ เช่น

ด้านเกษตร ไอโซโทป ฯลฯ

3. สนับสนุนการถา่ยทอด

เทคโนโลยีนวิเคลยีรใ์นกจิการ

อุตสาหกรรม เพื่อยกระดบั

ความสามารถในการแขง่ขนั

ของประเทศ

4. ผลิตสื่อประชาสมัพนัธ์

เพื่อสร้างความรู ความเขา้ใจ

ด้านนิวเคลียรแ์ละรงัสแีก่

ประชาชน

5. สร้างความตระหนกัใหแ้ก่

ประชาชนเพื่อเตรยีมการรองรบั

การปอ้งกนัเหตฉุกุเฉินทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัส ี
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1. ประเทศไทยมีสว่นรว่มใน

การบรหิารงานของทบวงการ

พลังงานปรมาณรูะหว่าง

ประเทศ

2. ผู้แทนประเทศไทยมบีทบาท

ในการประชมุนานาชาติเชงิ

นโยบาย เช่น การประชมุใหญ่

สมัยสามญัของทบวงการ

พลังงานปรมาณรูะหว่าง

ประเทศ การประชมุผู้แทน

ประเทศตามกรอบความตกลง

ความรว่มมือเชงิวิชาการใน

ภูมิภาคเอเชยีและแปซฟิกิ

เป็นต้น

ยุทธศาสตรท์ี ่1

ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่2

การก ากบัดแูลความ

ปลอดภยัจากพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่3

การผลติและพฒันา

ก าลงัคนและโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นพลงังาน

นิวเคลยีร์

ยุทธศาสตรท์ี ่4

การใชพ้ลงังานนวิเคลยีร์

เพื่อการพฒันาประเทศ

1. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านก ากบัดแูลความปลอดภัย

จากพลงังานนิวเคลียรใ์นระดับ

ภูมิภาค

2. พัฒนาเครอืขา่ยการก ากบั

ดูแลด้านพลังงานนิวเคลยีร์

สู่ระดับนานาชาติ

3. สร้างมาตรฐานวัฒนธรรม

ความปลอดภยัแกบ่คุลากร

ด้านพลงังานนวิเคลียร์

4. พัฒนาและปรบัปรงุกฎหมาย

ให้ไดม้าตรฐานสากล 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

ด้านพลังงานนวิเคลียร ์ทั้ง

การใชป้ระโยชนแ์ละก ากบัดแูล

2. เตรียมความพรอ้มบุคลากร

เพื่อเป็น Technical Support

Organization 

3. พัฒนาบุคลากรดา้นนิวเคลียร์

ให้เป็นมืออาชพีตามมาตรฐาน

สากล

4. พัฒนาห้องปฏบิัตกิารตา่งๆ

ด้านพลงังานนวิเคลียรใ์หม้ี

คุณภาพและมาตรฐาน

5. จัดตั้งศูนยก์ารศกึษาและ

วิจัย Fusion Technology

6. พัฒนาระบบการวจิัยและ

พัฒนาให้มปีระสิทธภิาพ 

7. จัดตั้งกองทนุสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาดา้นพลงังาน

นิวเคลียร์

1. เตรียมความพรอ้มรองรบั

การใชพ้ลังงานนวิเคลียร ์เพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟา้

2. วิจัยและพฒันาดา้น

ปฏิกิรยิาฟวิชัน่เพือ่การพฒันา

ประเทศ

3. บริหารจัดการกาก

กัมมันตรงัสทีี่มปีระสทิธภิาพ

4. ส่งเสรมิการมีสว่นรว่ม

จากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

โดยระดมความคดิเหน็เพือ่ให้

เกิดการสือ่สารสองทางกบั

กลุ่มเป้าหมาย

5. บริหารจัดการขอ้มูล

ข่าวสารและองค์ความรู้

ด้านพลังงานนวิเคลียร์

6. พัฒนาหลกัสูตร บทเรียน

ด้านนิวเคลียรใ์นระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน้
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ประชมุคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นและ

ประเมนิผลนโยบายและแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

ของประเทศ ครั้งที ่1/2560 (26 มิ.ย. 60)

1

รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ที่

สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีร์ของประเทศ

จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ชว่ง ก.ค. – ส.ค.)

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัท าแผนปฏบิตักิาร

ของนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ด้านพลงังานนวิเคลยีรข์องประเทศ

พ.ศ. 2560 – 2569 (4 ก.ย. 60)

ประชมุคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นและ

ประเมนิผลนโยบายและแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาดา้นพลงังานนวิเคลยีร์

ของประเทศ ครั้งที ่2/2560 (18 ก.ย. 60)

2

3

4

June

มิถุนายน

October

ตุลาคม
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จัดประชมุเชงิปฏบิตัิการเพือ่จดัท า

แผนปฏบิัตกิารฯ ใน 4 ภูมิภาค

(4 ครั้ง / ปี)
1

ติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน

ตามนโยบายและแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาด้านพลงังานนิวเคลียร์

ของประเทศ

2

January

มกราคม

December

ธันวาคม

( ด าเนินการตลอดปงีบประมาณ )
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