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ค าน า 

 
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้จัดท ำนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน เพ่ือเป็นกรอบกำรปฏิบัติงำน

และขับเคลื่อน ปส. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในปัจจุบัน ปส. ได้พัฒนำและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์
หน่วยงำนทุก 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยระดับประเทศ สถำนกำรณ์ของประเทศในปัจจุบัน และควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนของ ปส.  

กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู (กนผ.) ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของบุคลำกรกลุ่มต่ำงๆ ที่มีต่อแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ .ศ. 2560 - 2564 
ได้แก่ บุคลำกรภำยใน ปส. บุคลำกรในหน่วยงำนรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปส. หน่วยงำน
ภำยนอกท่ีได้รับกำรให้บริกำรจำก ปส. และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส./ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลพิจำรณำ
ทบทวนและตลอดจนน ำมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศำสตร์ ปส . ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และ
เป็นที่ยอมรับต่อบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก และประชำชนในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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การส ารวจความคิดเห็นเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 

โดยได้วำงยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ ปส. ไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำล 
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจนควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล 

  ดังนั้น กำรวำงยุทธศำสตร์ ปส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 จึงเป็นกระบวนกำรที่มุ่งสู่
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ ปส. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 - 2564 ปส. จึงได้จัดให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 
เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้มำกที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ของการส ารวจความคิดเห็น 
  2.1 เพ่ือทรำบควำมคิดเห็นของบุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ปส. ที่มีต่อแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 
  2.2 เพ่ือทรำบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินงำนของ ปส. 
  2.3 เพ่ือก ำหนดทิศทำงและกำรด ำเนินงำนของ ปส. ต่อไปในอนำคต 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส ารวจความคิดเห็น 
  3.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
และแผนยุทธศำสตร์ ปส. ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มำกที่สุด 
  3.2 สำมำรถวำงกรอบกำรด ำเนินงำนในระยะ 1 - 5 ปี เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 

4. ขอบเขตการส ารวจความคิดเห็น 
  4.1 ขอบเขตของเนื้อหำ 
  กำรส ำรวจควำมคิดเห็นครั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรศึกษำสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
ต่อแผนยุทธศำสตร์ ปส. พ.ศ. 2560 - 2564 และข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ ปส. ต่อไปในอนำคต 
รวมทั้งข้อมูลควำมประสงค์ในกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนของ ปส. โดยกำรใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกรที่ท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นครั้งนี้ คือ บุคลำกรของ ปส. ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนของ ปส. โดยวิธีวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 1,000 ตัวอย่ำง สำมำรถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ข้ำรำชกำร และ เจ้ำหน้ำที่ ปส.  จ ำนวน 328       คน 
 2) หน่วยงำนภำครัฐ  จ ำนวน  83 คน 
 3) ผู้รับบริกำร  จ ำนวน 396 คน 
 4) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมของ ปส.และผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 193 คน 
  4.3 ระยะเวลำในกำรส ำรวจ 
  ด ำเน ินกำรส ำรวจจำกผู ้ร ับบริกำรและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วน เส ีย ทั ้ง 4  กลุ ่ม  และด ำเน ินกำร
ประมวลผลกำรส ำรวจ จ ำนวน 1,000 ชุด ตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2559 – กุมภำพันธ์ 2560 
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5. กรอบแนวคิดในการส ารวจความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็น 

6.1 การสร้างเครื่องมือในการส ารวจ 
  ใช้วิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมในกำรส ำรวจ โดยน ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2560 - 2564 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มำก ำหนดให้ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ควำมเห็น 
  แบบสอบถำมมี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ 
เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ จ ำนวนครั้งที่ใช้บริกำรและประเภทของกำรใช้บริกำรกับ ปส. 
 

  ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อกำรทบทวน/ปรับปรุงยุทธศำสตร์ส ำนักงำนฯ
โดยน ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็น ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ
แบ่งเป็น 5 หมวด รูปแบบค ำถำมเป็นมำตรวัดประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  5 หมำยถึง  เหมำะสมมำกที่สุด 
ระดับ  4 หมำยถึง  เหมำะสมมำก 
ระดับ  3 หมำยถึง  เหมำะสมปำนกลำง 
ระดับ  2  หมำยถึง  เหมำะสมน้อย 
ระดับ  1  หมำยถึง  เหมำะสมน้อยที่สุด 
 

  ตอนที่ 3  ควำมต้องกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติโดยแบ่งประเภทตำมงำนที่
ส ำคัญของ ปส. ได้แก่  

1. ด้ำนพัฒนำก ำลังคน เช่น กำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี 

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
3. ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยถอดเทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ 
4. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต 
5. ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็น ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบแบ่งเป็น 5 ตัวเลือก เป็นมำตรวัด

ประมำณค่ำ (Rating Scale) 4 ระดับ ดังนี้  
 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
อายุ 

ระดับการศึกษา 
หน่วยงาน 

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 
การใช้บริการของ ปส. 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

พ.ศ. 2560 - 2564 
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ระดับ  5 หมำยถึง  เหมำะสมมำกที่สุด 
ระดับ  4 หมำยถึง  เหมำะสมมำก 
ระดับ  3 หมำยถึง  เหมำะสมปำนกลำง 
ระดับ  2  หมำยถึง  เหมำะสมน้อย 
ระดับ  1  หมำยถึง  เหมำะสมน้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นค ำถำมปลำยเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็น
ได้อย่ำงอิสระเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติให้มีมำกยิ่งข้ึน 

 

ตอนที่ 5 ข้อมูลแสดงควำมประสงค์ในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ เป็นค ำถำม 
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นได้ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  กำรส ำรวจครั้งนี้ได้ก ำหนดกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ โดยเลือกใช้สถิติเชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื้องต้นในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ แจกแจงควำมถี่ (Frequency 
Distribution) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และค่ำเฉลี่ย (Mean) 
โดยแปลควำมหมำย ดังนี้ 
 

ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51-5.00 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51-4.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ มำก 
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51-3.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51-2.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ น้อย 
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00-1.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

7. แผนการส ารวจความคิดเห็น 
  กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ฯ ด ำเนินกำร ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 – กุมภำพันธ์ 2560 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 
1. กำรวำงแผนและกำรเตรียมงำน 
    - ศึกษำรำยละเอียดวิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อส ำรวจควำมคิดเห็น 
    -  กำรก ำหนดกลุม่ตัวอย่ำงและข้อมูลผู้รับบริกำรเพื่อส ำรวจ
ควำมคิดเห็น 

     

2. กำรน ำเสนอกำรส ำรวจควำมคิดเห็นต่อผู้บริหำรและผู้ตอบแบบส ำรวจ 
    -  กำรน ำเสนอผู้บริหำร 
    -  กำรส่งแบบส ำรวจแก่ผูต้อบแบบส ำรวจ 

     

3. ขั้นตอนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล     
    - รวบรวมแบบส ำรวจของผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
จำกไปรษณีย ์
    - กำรลงแบบส ำรวจข้อมลูในระบบ SPSS 

     

4. ขั้นตอนกำรประมวลผล 
    - กำรประมวลผล/วิเครำะห์แบบส ำรวจควำมคิดเห็น 
    - กำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคดิเห็น 
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8. ผลการส ารวจความคิดเห็น 
 จำกกำรรวบรวมแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร  ปส. 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง “ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564” 
มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 461 รำย จำกกำรส่งแบบสอบถำม 1,000 รำย สำมำรถแสดงผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนค่าร้อยละ จ าแนกตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวนที่ส่ง

แบบสอบถาม 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. 328 214 65.24 

หน่วยงำนภำครัฐ 84 50 59.52 

ผู้รับบริกำร 396 145 36.61 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ปส./ผู้ทรงคุณวุฒิ 192 52 27.08 

รวม 1,000 461 46.10 

 จำกตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนของผู้ตอบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมประเภทผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน
ทั้งหมด 461 รำย พบว่ำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ปส. เป็นผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.24 
รองลงมำ คือ หน่วยงำนภำครัฐ คิดเป็นร้อยละ 59.52 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามบุคลากรภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากบุคคลภายใน ปส. 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ชำย 92 43.00 
หญิง 122 57.00 
รวม 214 100.00 

 จำกตำรำงที่ 2 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 214 รำย โดยจ ำแนกตำมเพศ 
พบว่ำ มีเพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด คือ จ ำนวน 122 รำย คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมำ คือ
เพศชำยตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 92 รำย คิดเป็นร้อยละ 43.00  

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
20 - 30 ปี 41 19.20 
31 - 40 ปี 78 36.40 
41 - 50 ปี 63 29.40 
51 - 60 ปี 32 15.00 

รวม 214 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 3 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 214 รำย โดยจ ำแนกตำมอำยุ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมช่วงอำยุ 31 - 40 ปี มีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 78 รำย คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมำ
คือ ช่วงอำยุ 41 - 50 ปี จ ำนวน 63 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.40 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 60 28.00 

ปริญญำตรี 104 48.60 

สูงกว่ำปริญญำตรี 50 23.40 

รวม 214 100.00 

 จำกตำรำงที่ 4 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด  214 รำย โดยจ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับกำรศึกษำปริญญำตรี  มีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 104 รำย
คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมำ คือ ระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 60 รำย คิดเป็นร้อยละ 28.00 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ 
 

ส านัก จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สล.) 78 36.40 

ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
นิวเคลียร์ (สน.) 

15 7.00 

ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี (สร.) 30 14.00 

ส ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำน
ปรมำณู (สบ.) 

28 13.10 

ส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู (สส.) 

34 15.90 

กองกฎหมำยและสนธิสัญญำ (กส.) 7 3.30 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 7 3.30 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตน.) 1 0.50 

ศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค (ศปส.) 1 0.50 

ศูนย์เฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อมและระงับ
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี (ศรฉ.) 

13 6.00 

รวม 214 100.00 

 จำกตำรำงที่ 5 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 214 รำย โดยจ ำแนกตำม
ส ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่ในส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สล.) จ ำนวน 78 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมำ คือ ส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู (สส.) 
จ ำนวน 34 รำย คิดเป็นร้อยละ 15.90 
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนค่าร้อยละและข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามการเข้าร่วมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

ครั้ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

1 – 3 ครั้ง 178 83.20 

4 – 6 ครั้ง 16 7.50 

7 – 9 ครั้ง 8 3.70 

10 ครั้งข้ึนไป 12 5.60 

รวม 214 100.00 

 จำกตำรำงที่ 6 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 214 รำย โดยจ ำแนกตำมกำร
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ ปส . (พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
มีส่วนร่วม 1 – 3 ครั้ง/ปี มีจ ำนวน 178 รำย คิดเป็นร้อยละ 83.20 รองลงมำ คือ 4-6 ครั้ง/ปี จ ำนวน 16 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 7.50 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนค่าร้อยละและข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามการมีส่วนร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู 
 

การมีส่วนร่วม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ด้ำนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

88 41.10 

ด้ำนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 

50 23.40 

ด้ำนกำรเสนอของบประมำณ (แบบปกติ) ประจ ำปี
งบประมำณ เช่น ลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
งบพ้ืนฐำน 

107 50.00 

ด้ำนกำรจัดท ำรำยละเอียดตัวชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ 71 33.20 

ด้ำนกำรเข้ำร่วมประชุม เข้ำร่วมกิจกรรม 126 58.90 

อ่ืนๆ…………………………… 3 1.40 

 จำกตำรำงที่ 7 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 214 รำย โดยจ ำแนกตำม
กำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในด้ำนกำรเข้ำร่วมประชุม เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 126 รำย คิดเป็นร้อยละ 58.90 รองลงมำ คือ 
ด้ำนกำรเสนอของบประมำณ (แบบปกติ) ประจ ำปีงบประมำณ เช่น ลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ งบพ้ืนฐำน
จ ำนวน 107 รำย คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ตารางท่ี 8 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 
  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

(5) (4) (3) (2) (1) 
  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรน ำที่
มีควำมพร้อมด้ำน กำรก ำกับดูแลและ
กำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสีในกลุ่มประเทศอำเซียน เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภั ยแก่ ป ระชำชนและ
สิ่งแวดล้อม” 

20 105 69 12 8 3.55 มำก 

2. ค่ำนิยม ATOM : 

22 102 72 12 6 3.57 มำก 

A  =  Accountability (ควำมรับผิดชอบ) 

T  =  Transparency (ควำมโปร่งใส)          

O  =  Observant (ใส่ใจในรำยละเอียด)              

M  =  Masterful (เช่ียวชำญ) 

3. พันธกิจ 

38 110 55 7 4 3.80 มำก 

  3.๑   ก ำกั บ ดู แ ลก ำร ใช้ พ ลั ง งำน
นิ ว เค ลี ย ร์ แ ล ะ รั งสี ให้ เป็ น ไป ต ำม
กฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย 
ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์
ควำมปลอดภัย 
 3.๒  เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และ
รับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

34 112 52 11 5 3.74 มำก 

  3.๓  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำร
วิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุน
กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

29 98 61 17 9 3.57 มำก 

 3.๔  เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี 
และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

33 108 57 12 4 3.72 มำก 

  3.๕  เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชำชน 

29 108 59 13 5 3.67 มำก 

รวม 3.70 มำก 
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 จำกตำรำงที ่8 พบว่ำ  
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ ปส. 
ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.70 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำน  กำรก ำกับดูแลและกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
ในกลุ่มประเทศอำเซียน  เ พื่อให้ เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและสิ่ งแวดล้อม ” มีค่ำ เฉลี่ย  3 .55  
มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก  

 ค่ำนิยม 
 ATOM มีค่ำเฉลี่ย 3.57 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 

 พันธกิจ  
 1. ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย 
ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ย 3.80 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 2. เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม  และรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีค่ำเฉลี่ย 3.74 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ มีค่ำเฉลี่ย 3.57 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 4. เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
มีค่ำเฉลี่ย 3.72 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี
ให้แก่ประชำชน มีค่ำเฉลี่ย 3.67 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์     
1. ไม่ควรน ำวิสัยทัศน์ขององค์กรไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นหรืออำเซียน ควรจะมุ่งเน้นกำรท ำงำน

ขององค์กร โดยเน้นเป็นด้ำนๆ ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นมำมีควำมหมำยที่กว้ำงเกินไป 
ไม่สำมำรถท ำให้บรรลุจุดประสงค์ได้  

2. ควรปรับวิสัยทัศน์ของ ปส. เช่น  
- เป็นองค์กรต้นแบบที่พร้อมก ำกับโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์อย่ำงปลอดภัย 
- เป็นองค์กรที่มีศักยภำพในกำรก ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสีรอบด้ำน 
 

ค่านิยม      
ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. “ATOM” O = Observant (ใส่ใจรำยละเอียด) ควรเปลี่ยนเป็น O = Opportunity (เพิ่มโอกำส) 

ในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่ๆเพ่ือกำรก ำกับ  
2. ค่ำนิยม เห็นควร เพ่ิม S เป็น “ATOMS” โดย คือ S = Sustainability, Standard 
 

พันธกิจ       
ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี ้
1. พันธกิจที่ 3.2 เรื่องกำรเฝ้ำระวัง กำรรองรับเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่หน้ำที่หลักของหน่วยงำนก ำกับดูแล 
2. พันธกิจที่ 3.3 เรื่องงำนวิจัยที่ท ำในปัจจุบันไม่ได้สนับสนุนข้อมูลในกำรก ำกับดูแลเท่ำที่ควร 

 



กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู 9 
 

ตารางท่ี 9 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพร้อม
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

5 17 189 2 1 3.11 ปำนกลำง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

5 14 192 0 3 3.08 ปำนกลำง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
ถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

5 17 188 2 2 3.10 ปำนกลำง 

รวม 3.09 ปำนกลำง 

 จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศำสตร์ ปส.
ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.09 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละยุทธศำสตร์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
มีค่ำเฉลี่ย 3.11 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ มีค่ำเฉลี่ย 3.08 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.10 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ในยุทธศำสตร์ที่ 1 2 และ 3 ทุกส ำนักมีหน้ำที่
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในแต่ละตัวชี้วัด อยำกให้ ศปส. มีส่วนร่วมด ำเนินกำรและสนับสนุนในหน่วยงำนด้วย 
 2. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ในยุทธศำสตร์ที่ 3 ควรเพ่ิมกำรจัดท ำหลักสูตรกลำง
แห่งชำติเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือพัฒนำควำมรู้ขั้นพ้ืนฐำนและขั้นสูง 
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ตารางท่ี ๑0 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้ำงมำตรกำรทำง
กฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ตำม พ.ร.บ.
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ... 

22 68 56 20 48 2.98 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 1.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้
ได้มำตรฐำนสำกล 

14 78 62 10 50 2.98 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกร
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและ
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 

17 75 54 16 52 2.95 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 

17 60 60 23 54 2.83 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

14 67 63 18 52 2.87 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 3.1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 

17 62 54 16 65 2.77 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 3.2 กำรสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

15 67 61 13 58 2.85 ปำนกลำง 

รวม 2.89 มำก 

 จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม 
มีค่ำเฉลี่ย 2.89 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละกลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตำม พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ... มีค่ำเฉลี่ย 2.98 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 1.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์
และรังสีให้ได้มำตรฐำนสำกล มีค่ำเฉลี่ย 2.98 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
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 กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและกำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 2.95 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 2.83 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศ มีค่ำเฉลี่ย 2.87 
มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 3.1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
มีค่ำเฉลี่ย 2.77 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 3.2 กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
มีค่ำเฉลี่ย 2.85 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 

กลยุทธ์ 
 1. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ กลยุทธ์ที่ 1.4 นอกจำกกำรวัดร้อยละที่ด ำเนินกำร
ตำมแผนแล้วควรวัดจำกจ ำนวนผลงำนวิจัย และกำรได้รับกำรตีพิมพ์/กำรน ำเสนอเผยแพร่ด้วย 
 2. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ กลยุทธ์ที่ 2.1 ควรเพ่ิมควำมร่วมมือและกำรท ำ
ข้อตกลงในกำรสนับสนุนกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์  

ตารางท่ี ๑1 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
กฎหมำยที่ครบถ้วน เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ 

24 95 78 15 2 3.58 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จของกำรเป็น
หน่วยงำนตรวจสอบควำมปลอดภัย
สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และ
รังสีตำมมำตรฐำนสำกล 

26 102 64 21 1 3.61 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรตำมแผน  19 88 85 16 6 3.46 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 4 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  14 90 79 24 7 3.37 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
น ำ MOU/กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกที่
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

21 96 75 20 2 3.53 มำก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ของบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนนิวเคลียร์
และรังสี 

22 94 66 23 9 3.45 ปำนกลำง 

รวม 3.50 ปำนกลำง 

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ปส.
ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.50 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ปส. ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกฎหมำยที่ครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ 
มีค่ำเฉลี่ย 3.58 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จของกำรเป็นหน่วยงำนตรวจสอบควำมปลอดภัยสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์
และรังสีตำมมำตรฐำนสำกล มีค่ำเฉลี่ย 3.61 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย 3.46 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ มีค่ำเฉลี่ย 3.37 มีควำมเหมำะสม
ปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรน ำ  MOU/กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
มีค่ำเฉลี่ย 3.53 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนนิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.45 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 

 ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ตัวชี้วัดที่ 6 เรื่องควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกร 
ควรเปลี่ยนเป็นร้อยละ (%) ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงนิวเคลียร์และรังสี (ทั้งประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณู 13 
 

ตารางท่ี ๑2 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนร่ำงกฎหมำย
ล ำดับรองที่จัดท ำแล้วเสร็จ  20 75 88 21 10 3.35 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่ครบถ้วนชัดเจน  23 80 86 17 8 3.43 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะ 
(competency model) ของบุคลำกร
เฉพำะด้ำน  

20 77 81 27 9 3.34 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนงำนวิจยัที่ได้รับ
กำรด ำเนินกำรตำมแผน  21 70 84 30 9 3.30 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ ำนวนควำมร่วมมือ
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี    ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่เพ่ิมข้ึน  

24 87 79 22 2 3.51 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้/
หลักสูตร/กิจกรรม ที่จัดเก็บ/ถ่ำยทอด  20 78 83 21 12 3.34 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จ ำนวนบุคลำกร
ภำยนอกที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 18 79 88 19 10 3.36 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ ำนวนครั้งของกำร
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

17 88 78 23 8 3.39 ปำนกลำง 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้น 

18 91 78 22 5 3.44 ปำนกลำง 

รวม 3.38 ปำนกลำง 
 

จำกตำรำงท่ี 12 พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปส.

ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.38 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปส. ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนร่ำงกฎหมำยล ำดับรองที่จัดท ำแล้วเสร็จ มีค่ำเฉลี่ย 3.35 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  จ ำนวนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ครบถ้วนชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 3.43 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะ (competency model) ของบุคลำกร
เฉพำะด้ำน มีค่ำเฉลี่ย 3.34 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
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 ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับกำรด ำเนินกำรตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย 3.30 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ ำนวนควำมร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น 
มีค่ำเฉลี่ย 3.51 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่  3.1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ /หลักสูตร/กิจกรรม ที่จัดเก็บ/ถ่ำยทอด  มีค่ำเฉลี่ย 3.34 
มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จ ำนวนบุคลำกรภำยนอกที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีค่ำเฉลี่ย 3.36 มีควำมเหมำะสม
ปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
มีค่ำเฉลี่ย 3.39 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึน มีค่ำเฉลี่ย 3.44 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ กลยุทธ์ที่ 1.1 ควรเพ่ิมตัวชี้วัด “ร้อยละควำมรู้
ควำมเข้ำใจของผู้ประกอบกำรเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ ปส.” 
 2. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนเรื่องมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มีเพียง 1 ซึ่งไม่น่ำพอ  
 3. ผู ้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ควรวัดเป็นแบบ Mile stone 
เนื่องจำกมีกำรจัดท ำแผนในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี น่ำจะแล้วเสร็จส่วน 3 ปีสุดท้ำยของแผนวัดควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินตำมแผน 
 4. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ตัวชี้วัดที่ 1.4 ควรเพิ่มกำรตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย ซึ่ง ปส. ได้มีกำรให้ทุนวิจัยแก่อำจำรย์และนิสิตและควรเน้น “จ ำนวนงำนวิจัยที่
รองรับงำนก ำกับดูแล” ไม่ใช่ “งำนวิจัยที่เป็นไปตำมแผน” 
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ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ตารางท่ี 13 แสดงระดับความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ด้ำนพัฒนำก ำลังคน 51 88 44 13 18 3.66 มำก 
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำน
ประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 36 92 60 17 9 3.60 มำก 

3. ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น 
ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยถอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ 

28 97 59 20 10 3.53 มำก 

4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับ
กำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ ออกใบอนุญำต 

37 72 69 21 15 3.44 ปำนกลำง 

5. ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและ
แผนและกำรจัดท ำงบประมำณ 26 85 72 21 10 3.45 ปำนกลำง 

รวม 3.54 มำก 

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำ 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็น/ควำมต้องกำรต่อส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.54 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และแสดงควำมคิดเห็นต่อควำมต้องกำร
ต่อกำรบริกำรของกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนปรมำณูดังนี้ 

ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนพัฒนำก ำลังคน มีค่ำเฉลี่ย 3.66 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
มีค่ำเฉลี่ย 3.60 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยถอดเทคโนโลยี
จำกส ำนักงำนฯ มีค่ำเฉลี่ย 3.53 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 
ออกใบอนุญำต มีค่ำเฉลี่ย 3.44 มีควำมต้องกำรในระดับปำนกลำง 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ มีค่ำเฉลี่ย 3.45 
มีควำมต้องกำรในระดับปำนกลำง 

ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นเพิ่มเติม เห็นควรมีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำกยิ่งขึ้น เพรำะบำงส ำนักยังขำดบุคลำกรในกำรปฏิรูปงำน เช่น 
กำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำร กำรออกใบอนุญำต เป็นต้น 
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ชำย 128 51.80 

หญิง 119 48.20 

รวม 247 100.00 

 จำกตำรำงที่ 14 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 247 รำย โดยจ ำแนกตำม
เพศ พบว่ำ มีเพศชำยตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 128 รำย คิดเป็นร้อยละ 51.80 และเพศหญิงตอบแบบสอบถำม 
119 รำย คิดเป็นร้อยละ 48.20 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

20 - 30 ปี 20 8.10 

31 - 40 ปี 81 32.80 

41 - 50 ปี 92 37.20 
51 - 60 ปี 44 17.80 
61 ปี ขึ้นไป 10 4.00 

รวม 247 100.00 

 จำกตำรำงที่ 15 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 247 รำย โดยจ ำแนกตำมอำยุ 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมช่วงอำยุ 41 - 50 ปี มีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 92 รำย คิดเป็นร้อยละ 37.20 รองลงมำ 
คือ ช่วงอำยุ 31 - 40 ปี จ ำนวน 81 รำย คิดเป็นร้อยละ 32.80 

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 12 4.90 

ปริญญำตรี 101 40.90 

สูงกว่ำปริญญำตรี 134 54.20 

รวม 247 100.00 

 จำกตำรำงที่ 16 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 247 รำย โดยจ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีมีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 134 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 54.20 รองลงมำ คือ ระดับกำรศึกษำปริญญำตรีจ ำนวน 101 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.90 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนค่าร้อยละ และข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 6.90 

หน่วยรำชกำรอ่ืนที่ไม่ใช่กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

78 31.60 

บริษัทเอกชน 112 45.30 

สถำบันกำรศึกษำ 21 8.50 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชำกำรอิสระ 4 1.60 

อ่ืนๆ…………………………… 15 6.10 

รวม 247 100.00 

 จำกตำรำงที่ 17 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 247 รำย โดยจ ำแนกตำม
สังกัดหน่วยงำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่บริษัทเอกชน จ ำนวน 112 รำย คิดเป็นร้อยละ 45.30 
รองลงมำ คือ หน่วยรำชกำรอ่ืนที่ไม่ใช่กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 78 รำย คิดเป็นร้อยละ 31.60 
นอกจำกนี้ ยังมีหน่วยงำนอ่ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นอีก เช่น โรงพยำบำล คลินิกเอกชน 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงำนภำยใต้ก ำกับของรัฐบำล สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภำกำชำดไทย กระทรวงกลำโหม เป็นต้น 

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนค่าร้อยละและข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามจ านวนครั้งที่เคยใช้บริการหรือมีการติดต่อ
ประสานงานกับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ครั้ง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

1 – 3 ครั้ง 129 52.20 

4 – 6 ครั้ง 57 23.10 

7 – 9 ครั้ง 8 3.20 

10 ครั้งข้ึนไป 53 21.50 

รวม 247 100.00 

 จำกตำรำงที่ 18 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 247 รำย โดยจ ำแนกตำม
จ ำนวนครั้งที่เคยใช้บริกำรหรือมีกำรติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม 1 – 3 ครั้ง/ปี มีจ ำนวน 129 รำย คิดเป็นร้อยละ 52.20 รองลงมำ คือ 4-6 ครั้ง/ปี 
จ ำนวน 57 รำย คิดเป็นร้อยละ 23.10 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวนค่าร้อยละและข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามด้านที่เคยได้รับบริการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
 

การมีส่วนร่วม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 
ด้ำนก ำลังคน เช่น ทุนกำรศึกษำ  ได้รับกำรฝึกอบรม
จำกส ำนักงำนฯ 52 21.10 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น กำรเข้ำเยี่ยมชม 
ศึกษำดูงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

38 15.40 

ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือ
ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ 

27 10.90 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำน
กำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต 

165 66.80 

ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผน และกำรจัดท ำ
งบประมำณ  

39 15.80 

อ่ืนๆ…………………………… 37 15.00 

 จำกตำรำงที่ 19 แสดงสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกจ ำนวนทั้งหมด 247 รำย โดยจ ำแนกตำม
ด้ำนที่ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนได้รับบริกำร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำตจ ำนวน 165 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.80 รองลงมำ คือ ด้ำนก ำลังคน เช่น 
ทุนกำรศึกษำ ได้รับกำรฝึกอบรมจำกส ำนักงำนฯ จ ำนวน 52 รำย คิดเป็นร้อยละ 21.10 นอกจำกนี้ ยังมีด้ำนอ่ืนๆ
ทีผู่้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้ให้ควำมคิดเห็นอีก เช่น กำรขอใบอนุญำต, ตรวจเครื่อง X-Ray, จ ำหน่ำยอุปกรณ์
วิทยำศำสตร์ , ข้ อกฎหมำยและข้อบั งคับ อ่ืนๆ , ทุ น  IAEA,TC จำก  IAEA, ติ ดตำมข้อมู ลจำก เว็ป ไซ ต์ , 
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรออกใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ , กำรร่วมมือด้ำน
กำรวิจัย, ประชุมคณะอนุกรรมกำร เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 

ตารางท่ี 20 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรน ำที่
มีควำมพร้อมด้ำน กำรก ำกับดูแลและ
กำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสีในกลุ่มประเทศอำเซียน เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและ
สิ่งแวดล้อม” 
 

46 154 37 6 4 3.94 มำก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
 

2. ค่ำนิยม “ATOM : 

63 144 34 2 4 4.05 มำก 

A  =  Accountability  (ควำมรับผิดชอบ) 

T  =  Transparency   (ควำมโปร่งใส)          

O  =  Observant   (ใส่ใจในรำยละเอียด)      

M  =  Masterful   (เช่ียวชำญ) 

3. พันธกิจ 

84 137 19 4 3 4.19 มำก 

  3.1  ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย ควำม
มั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำม
ปลอดภัย 
 3.2  เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และ
รับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

80 116 40 5 6 4.05 มำก 

  3.3  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
วิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุน
กำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

69 115 50 7 6 3.95 มำก 

 3.4  เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี 
และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำน
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

67 126 39 7 8 3.96 มำก 

  3.5  เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชำชน 

75 102 51 13 6 3.92 มำก 

รวม 4.01 มำก 
  

จำกตำรำงที่ 20 พบว่ำ  
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ 
ปส. ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 4.01 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำน  กำรก ำกับดูแลและกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
ในกลุ่มประเทศอำเซียน  เ พื่อให้ เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและสิ่ งแวดล้อม ” มีค่ำ เฉลี่ย  3.94 
มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก  
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 ค่ำนิยม  
 ATOM มีค่ำเฉลี่ย 4.05 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 

 พันธกิจ  
 1. ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย  หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย 
ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ย 4.19 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 2. เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม  และรับมือเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีค่ำเฉลี่ย 4.05 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ มีค่ำเฉลี่ย 3.95 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 4. เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนนิว เคลียร์และรังสี 
มีค่ำเฉลี่ย 3.96 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
 5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้แก่
ประชำชน มีค่ำเฉลี่ย 3.92 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 

 ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 

วิสยัทัศน์ 
 1. ควรเพิ่มพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่เป็นงำนเชิงรุกมำกกว่ำกำรตั้งรับ  
 2. วิสัยทัศน์ (Vision) ควรกล่ำวถึงมำตรฐำนระดับโลก และประเทศต่ำงๆ นอกเหนือจำกกลุ่มประเทศอำเซียน 
 

ค่านิยม 
 1. ควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนอยู่แล้ว ไม่เห็นควำมจ ำเป็น/ควรน ำมำ
เป็นค่ำนิยม 
 2. ควรเพิ่มควำมรวดเร็วและถูกต้องในกำรให้บริกำรไว้ในค่ำนิยมองค์กรด้วย 
 

พันธกิจ 
 1. ควรเพ่ิมเติมพันธกิจแบบเชิงรุก เช่น กำรเร่งส่งเสริมให้มีกำรน ำพลังงำนนิวเคลียร์มำใช้ในภำคเอกชน
และภำคอุตสำหกรรม เพ่ือสนับสนุนกำรส่งออกที่ได้มำตรฐำน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
สินค้ำเป็นต้น 
 2. พันธกิจที่ 3.2 ควรเพิ่มเติม โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรส่งต่อควรชัดเจน เพ่ือตรวจ-รักษำ กรณีต้องรับไว้
หรือใช้บริกำรของโรงพยำบำล  
 3. พันธกิจที ่3.3 เปลี่ยนเป็นพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือสนับสนุนกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและกำรวิจัยต่อยอดเชิงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ
และสังคม 
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ตารางท่ี 21 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพร้อม
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

40 78 86 2 41 3.30 ปำนกลำง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

41 89 84 2 31 3.43 ปำนกลำง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
ถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

56 77 78 6 30 3.50 ปำนกลำง 

รวม 3.41 ปำนกลำง 

จำกตำรำงที่ 21 พบว่ำ 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศำสตร์ ปส. 
ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.41 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.30 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ มีค่ำเฉลี่ย 3.43 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.50 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปี 63 เป็นต้นไป ร้อยละ (%) 
ควรแก้ไขเป็น 90% ขึ้นไป 
 2. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ควรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน  
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ตารางท่ี 22 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้ำงมำตรกำรทำง
กฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ตำม พ.ร.บ.
พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ... 

42 103 38 2 62 3.25 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 1.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้
ได้มำตรฐำนสำกล 

52 92 38 4 61 3.28 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกร
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและ
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 

53 81 43 8 62 3.22 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรก ำกับดูแล
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 

43 91 46 5 62 3.19 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

40 89 47 5 66 3.13 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 3.1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี 

54 85 37 5 66 3.23 ปำนกลำง 

กลยุทธ์ 3.2 กำรสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
 

51 88 33 4 71 3.18 ปำนกลำง 

รวม 3.21 ปำนกลำง 

จำกตำรำงที่ 22 พบว่ำ 

ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม 
มีค่ำเฉลี่ย 3.21 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
 กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
ตำม พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ... มีค่ำเฉลี่ย 3.25 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
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 กลยุทธ์ 1.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์
และรังสีให้ได้มำตรฐำนสำกล มีค่ำเฉลี่ย 3.28 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและกำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.22 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.19 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศ มีค่ำเฉลี่ย 3.13 
มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 3.1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
มีค่ำเฉลี่ย 3.23 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 กลยุทธ์ 3.2 กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และ
รังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.18 มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
กลยุทธ์ที่ 1.4 ควรเพิ่มจ ำนวนงำนวิจัยให้มีจ ำนวนมำกกว่ำนี้ 

 

ตารางท่ี 23 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
กฎหมำยที่ครบถ้วน เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ 

64 134 39 5 5 4.00 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จของกำรเป็น
หน่วยงำนตรวจสอบควำมปลอดภัย
สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และ
รังสีตำมมำตรฐำนสำกล 

61 129 48 4 5 3.96 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรตำมแผน  

45 125 63 6 8 3.78 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 4 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  

47 125 59 8 8 3.79 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
น ำMOU/กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกท่ี
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

46 121 63 6 11 3.75 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ของบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนนิวเคลียร์
และรังสี 

57 126 50 7 7 3.89 มำก 

รวม 3.86 มำก 
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จำกตำรำงท่ี 23 พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ปส.

ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.86 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกฎหมำยที่ครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ 
มีค่ำเฉลี่ย 4.00 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จของกำรเป็นหน่วยงำนตรวจสอบควำมปลอดภัยสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์
และรังสีตำมมำตรฐำนสำกล มีค่ำเฉลี่ย 3.96 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย 3.78 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ มีค่ำเฉลี่ย 3.79 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรน ำ MOU/กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
มีค่ำเฉลี่ย 3.75 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
นิวเคลียร์และรังสี มีค่ำเฉลี่ย 3.89 มีควำมเหมำะสมมำก 

ตารางท่ี 24 แสดงระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ปส. 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนร่ำงกฎหมำย
ล ำดับรองที่จัดท ำแล้วเสร็จ  

41 117 70 5 14 3.67 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่ครบถ้วนชัดเจน  

43 121 67 4 12 3.72 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะ 
(competency model) ของบุคลำกร
เฉพำะด้ำน  

35 117 76 8 11 3.64 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนงำนวิจยัที่ได้รับ
กำรด ำเนินกำรตำมแผน  

40 111 76 9 11 3.65 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ ำนวนควำมร่วมมือ
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  

44 111 77 4 11 3.70 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้/
หลักสูตร/กิจกรรม ที่จัดเก็บ/ถ่ำยทอด  

52 113 63 12 7 3.77 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จ ำนวนบุคลำกร
ภำยนอกที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

52 107 62 14 12 3.70 มำก 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ ำนวนครั้งของกำร
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

53 97 73 15 9 3.69 มำก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) (5) (4) (3) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้น 

54 115 60 8 10 3.79 มำก 

รวม 3.70 มำก 

จำกตำรำงที่ 24 พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปส. 

ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.70 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และแสดงควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนร่ำงกฎหมำยล ำดับรองที่จัดท ำแล้วเสร็จ มีค่ำเฉลี่ย 3.67 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ครบถ้วนชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 3.72 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะ (competency model) ของบุคลำกร
เฉพำะด้ำน มีค่ำเฉลี่ย 3.64 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับกำรด ำเนินกำรตำมแผน มีค่ำเฉลี่ย 3.65 มีควำมเหมำะสมมำก
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ ำนวนควำมร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น 
มีค่ำเฉลี่ย 3.70 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่  3.1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้ /หลักสูตร/กิจกรรม  ที่จัดเก็บ/ถ่ำยทอด  มีค่ำ เฉลี่ย 3.77 
มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จ ำนวนบุคลำกรภำยนอกที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีค่ำเฉลี่ย 3.70 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
มีค่ำเฉลี่ย 3.69 มีควำมเหมำะสมมำก 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์
จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึน มีค่ำเฉลี่ย 3.79 มีควำมเหมำะสมมำก 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ควรวัดระดับควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ 
ซึ่งไม่ควรวัดเป็นจ ำนวนแต่ควรวัดไปที่ผลสัมฤทธิ์ เช่น ควรวัดจำกผลบังคับตำม พ .ร.บ. หรือกฎหมำย เช่น 
กำรลักลอบน ำเข้ำหรือใบอนุญำตท่ีถูกต้อง เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำควรจะมีกฎหมำยกี่เรื่องที่ควรออก 
 2. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ตัวชี้วัดที่  1.3 เรื่องกำรเพิ่มสมรรถนะ
ของบุคคลำกร ให้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละอย่ำงต่อเนื่องในปีต่อๆไป 
 3. ผู ้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ  ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ควรระบุกลุ่มของบุคลำกร
ภำยนอกที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพที่ชัดเจนเพื่อก ำหนดเป้ำหมำยในแต่ละปีให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง 
 1. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ เรื่องยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ มีควำมเหมำะสมดี 
แต่ตัวชี้วัดยังคงมีปัญหำ คือมีเนื้อหำไม่ครอบคลุมและบำงครั้งตัวชี้วัดท ำกำรประเมินยำก  
 2. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ที่จะ
ด ำเนินกำรก่อน-หลังตำมผลประโยชน์และควำมจ ำเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
 6. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ตัวชี้วัดส่วนมำกเป็นเชิงปริมำณ (จ ำนวน ร้อยละ) 
ควรจะมีตัวชี้วัดเชิงคุณภำพด้วย มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จเฉพำะกลุ่มเพ่ือควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำร
 7. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ KPI ส่วนใหญ่เป็น Output มีหลำยตัวที่ยังไม่แสดง
ถึงผลประโยชน์ที่ส่งผลถึงกลุ่มเป้ำหมำยในเชิง Outcome ว่ำได้รับประโยชน์อะไรบ้ำง 
 9. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ  ควรเพ่ิมจ ำนวนองค์ควำมรู้ หลักสูตร กิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนอีกต่อปี เช่น จำก 20 ปี ต่อไปเป็น 25 และจ ำนวนบุคลำกรภำยนอกใน 1 ปี ควรจะได้อย่ำงน้อย 500 
 

ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตารางท่ี 25 แสดงระดับความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ด้ำนพัฒนำก ำลังคน 55 90 56 12 34 3.49 ปำนกลำง 

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น 
งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร 

66 116 45 9 11 3.88 มำก 

3. ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น 
ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยถอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ 

53 100 59 17 18 3.62 มำก 

4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับ
กำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ ออกใบอนุญำต 

97 85 37 8 20 3.94 มำก 

5. ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและ
แผนและกำรจัดท ำงบประมำณ 

32 79 92 17 27 3.29 ปำนกลำง 

รวม 3.64 มำก 

จำกตำรำงที่ 25 พบว่ำ 

ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย 3.64 มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และแสดงควำมคิดเห็น
แต่ละประเด็นดังนี้ 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนพัฒนำก ำลังคน มีค่ำเฉลี่ย 3.49 มีควำมต้องกำรในระดับปำนกลำง 
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 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
มีค่ำเฉลี่ย 3.88 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยถอดเทคโนโลยี
จำกส ำนักงำนฯ มีค่ำเฉลี่ย 3.62 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ ออกใบอนุญำต มีค่ำเฉลี่ย 3.94 มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
 ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ มีค่ำเฉลี่ย 3.29 
มีควำมต้องกำรในระดับปำนกลำง 

ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. บุคลำกรของ ปส. มีจ ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมำณงำนที่ดูแลและรับผิดชอบ ซึ่งยังขำดก ำลังคน และ
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ ควรมีกำรเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรต่อควำมต้องกำรของประเทศ  
 2. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั่วไปได้รู้จัก และมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงำนปรมำณู  ปส. 
ควรท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้เกิดควำมปลอดภัยและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนมำกกว่ำนี้  
 3. ควรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบเอกสำรให้  Update กับปัจจุบันขอใหม่/ต่ออำยุ และปรับปรุง 
Website ของส ำนักงำนเพ่ือให้บุคคลทั่วไปสำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ (โดยเฉพำะข้อมูลเก่ำๆ)  
  4. ควรมีกำรให้บริกำรด้ำนกำรสอบเทียบอย่ำงเพียงพอและไม่ล่ำช้ำ และควรเพิ่มช่องทำงเข้ำรับกำร
ทดสอบ กำรออกใบอนุญำต ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  และเพิ่มช่องทำงในกำรรับข่ำวสำรจำก ปส. ในกำรสอบเทียบ
เครื่องมือวัด หรือกำรออกใบอนุญำตหำกทำง ปส. สำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็วกว่ำที่เป็นอยู่ จะเกิดควำมสะดวก
และคล่องตัวกับสถำนประกอบกำรยิ่งขึ้น 
 5. ต้องกำรให้หน่วยงำน ปส. จัดอบรม/ทบทวน องค์ควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ด้ำนรังสีประจ ำหน่วยงำน/
สถำนประกอบกำร อย่ำงต่อเนื่องตลอดปีงบประมำณ และจัดท ำแผนอบรม RSO เพ่ือกำรวำงแผนเข้ำรับกำรอบรม
และข้ึนทะเบียน  

6. ควรให้ควำมส ำคัญกับสถำบันกำรศึกษำที่จะ ร่วมมือ สร้ำงเครือข่ำยและเป็นแหล่งพัฒนำก ำลังคน
ในภำคกำรศึกษำด้วย กล่ำวคือเป็นสถำนที่ฝึกอบรม ฝึกงำน ร่วมมือวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำ 
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9. สรุป และข้อเสนอแนะจากการส ารวจ 

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทรำบควำมคิดเห็นของบุคลต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
ปส. ต่อแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ  พ.ศ. 2560 – 2564 และเพ่ือทรำบควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียต่อกำรด ำเนินงำนของ ปส. รวมทั้งก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ ปส. ต่อไป 
ในอนำคตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ ปส. หน่วยงำนภำครัฐ ผู้รับบริกำร และผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ปส./ผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ำสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื้องต้นในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ แจกแจงควำมถี่ 
(Frequency Distribution) ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย (Mean) โดย สำมำรถสรุปเป็นภำพรวมได้ ดังนี้ 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามบุคลากรภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ปส. โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
o ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ ำนวนมำกกว่ำเพศชำยเล็กน้อย  
o ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 31 - 40 ปี โดยมีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี  
o  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่ใน ส ำนักส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สล.) มำกที่สุด รองลงมำคือ 

ส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู (สส.)  
o  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ ปส. (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1 – 3 ครั้ง/ปี จ ำนวนมำกที่สุด  
o  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมกับกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนพลังงำนปรมำณูใน

ด้ำนกำรเข้ำร่วมประชุม มำกท่ีสุด รองลงมำคือด้ำนกำรเสนอของบประมำณ (แบบปกติ) ประจ ำปีงบประมำณ เช่น 
ลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทศำสตร์ งบพ้ืนฐำน  

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 
o ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ พบว่ำ พันธกิจมีควำม

เหมำะสมมำกที่สุด รองลงมำคือ ค่ำนิยม และวิสัยทัศน์ ตำมล ำดับ ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และมี
ค่ำเฉลี่ยไม่ต่ำงกันมำก แสดงว่ำ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ เดิมยังมีควำมเหมำะสมอยู่ 

o ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับปำนกลำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
มำกที่สุด มีควำมเหมำะสมปำนกลำง อันดับที่สองคือ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และ
สร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
และอันดับที่สำมคือยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ มีควำมเหมำะสมปำนกลำง แสดงให้เห็นว่ำ ยุทธศำสตร์เดิมที่มีอยู่ยังมีควำมเหมำะสมในระดับปำนกลำง 
แต่ควรพิจำรณำปรับปรุงยุทธศำสตร์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมมำกข้ึน 

o ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ กลยุทธ์ 1.1 
เสริมสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  ตำม พ.ร.บ. พลังงำนนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. ... และกลยุทธ์ 1.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
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พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มำตรฐำนสำกล มำกท่ีสุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน มีควำมเหมำะสมปำนกลำง รองลงมำ
คือกลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและกำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มีควำมเหมำะสมปำนกลำง และจ ำนวนค่ำเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกันมำกนัก แสดงให้เห็นว่ำ 
กลยุทธ์เดิมที่มีอยู่ยังมีควำมเหมำะสมในระดับปำนกลำง แต่ควรพิจำรณำปรับปรุงกลยุทธ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำร
เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น 

o ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับปำนกลำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จของกำรเป็นหน่วยงำนตรวจสอบควำมปลอดภัยสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสี
ตำมมำตรฐำนสำกล มำกที่สุด มีควำมเหมำะสมมำก รองลงมำคือตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกฎหมำย
ที่ครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ มีควำมเหมำะสมมำก อย่ำงไรก็ตำมค่ำเฉลี่ย
ในภำพรวมที่ได้ของตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ยังมีควำมเหมำะสมอยู่ 

o ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับปำนกลำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ 
ตัวชี้วัดที่  2.1 จ ำนวนควำมร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคี  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น 
มำกที่สุด มีควำมเหมำะสมมำก รองลงมำคือ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้น  
มีควำมเหมำะสมปำนกลำง แสดงให้เห็นว่ำ ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์เดิมที่มีอยู่มีควำมเหมำะสมในระดับปำนกลำง 
แต่ควรพิจำรณำปรับปรุงกลยุทธ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น 

 

ส่วนที ่3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ผลกำรส ำรวจควำมเห็น /ควำมต้องกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเ พื่อสันติ  พบว่ำ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในต่อประเด็นควำมต้องกำรด้ำนพัฒนำก ำลังคน มีควำมต้องกำรในระดับมำก 
มำกที่สุด รองลงมำคือ ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก  เช่น งำนประชำสัมพันธ์และ
กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร มีควำมต้องกำรในระดับมำกและประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยถอดเทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ มีควำมต้องกำรในระดับมำก ตำมล ำดับ ดังนั้น 
ควรมีกำรปรับปรุง ด้ำนกำรเข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์  ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต และ
ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ 

 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ อยำกให้มีกำรอบรมบุคลำกรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในระบบควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ประชำชน
เข้ำใจง่ำยขึ้น 

2. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ ในส่วนของงำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร ยังไม่เข้ำถึงประชำชนเท่ำที่ควร อยำกให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลแผน/ยุทธศำสตร์ ให้ทุกคนได้ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
 3. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ อยำกให้ ปส. มีรถ Mobile unit เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
และให้บริกำร ไปตำมจังหวัดต่ำงๆ (ใบอนุญำต/ สอบ RSO) 
 5. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ อยำกให้มีกำรสนับสนุนกำรวิจัยที่ช่วยส่งเสริมงำน
ในด้ำนกำรก ำกับดูแลมำกข้ึน 
 6. ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นว่ำ  มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในมำกขึ้น โดยเฉพำะ กพร. และ กนผ. เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียโดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

o ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมีจ ำนวนมำกกว่ำเพศหญิงเล็กน้อย  
o  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 41 - 50 ปี โดยมีระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี

แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเหมำะสมทั้งด้ำนอำยุและกำรศึกษำในกำรวิเครำะห์และแสดง
ควำมคิดเห็นต่อข้อมูล 

o  ผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่บริษัทเอกชน มำกที ่ส ุด รองลงมำคือ หน่วยรำชกำรอ่ืนที่ไม่ใช่
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีหลำยสังกัดหน่วยงำน ควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จึงมีควำมหลำกหลำย 

o  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เคยใช้บริกำรหรือมีกำรติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
1 – 3 ครั้ง/ปี จ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำ คือ 4-6 ครั้ง/ปี  

o  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับบริกำร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต มำกที่สุด รองลงมำ คือ ด้ำนก ำลังคน เช่น ทุนกำรศึกษำ ได้รับกำรฝึกอบรมจำก
ส ำนักงำนฯ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมได้ให้ควำมส ำคัญกับทั้งสองด้ำนนี้มำกกว่ำทุกด้ำน 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ปส. 
o  ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ พันธกิจมำกที่สุด รองลงมำคือ ค่ำนิยม และวิสัยทัศน์ 

ตำมล ำดับ ซึ่งระดับควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และมี
ค่ำเฉลี่ยไม่ต่ำงกันมำก แสดงว่ำ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เดิมยังมีควำมเหมำะสมอยู่ 

o  ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อประเด็นยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับปำนกลำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ 
ยุทธศำสตร์ที ่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มำกที่สุด มีควำมเหมำะสมปำนกลำง อันดับที่สองคือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ มีควำมเหมำะสม
ปำนกลำง และอันดับที่สำม คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี มีควำมเหมำะสมปำนกลำง แสดงให้เห็นว่ำ ยุทธศำสตร์เดิมที่มีอยู่ยังมีควำมเหมำะสมใน
ระดับปำนกลำง แต่ควรพิจำรณำปรับปรุงยุทธศำสตร์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรเพื่อให้มีควำมเหมำะสมมำกข้ึน 

o  ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ กลยุทธ์ 1.2 
เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้ได้
มำตรฐำนสำกล มำกที่สุด มีควำมเหมำะสมปำนกลำง รองลงมำ คือ กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้ำงมำตรกำรทำง
กฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  ตำม พ.ร.บ.พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ... 
มีควำมเหมำะสมปำนกลำง จ ำนวนค่ำเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกันมำกนัก แสดงให้เห็นว่ำ กลยุทธ์เดิมที่มีอยู่ยังมีควำม
เหมำะสมในระดับปำนกลำง แต่ควรพิจำรณำปรับปรุงกลยุทธ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น 

o  ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับมำก พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดที่ 1 
ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกฎหมำยที่ครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ มำกที่สุด มีควำม
เหมำะสมมำก รองลงมำ คือ ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จของกำรเป็นหน่วยงำนตรวจสอบควำมปลอดภัยสถำน
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ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมเหมำะสมมำก อย่ำงไรก็ตำมค่ำเฉลี่ยในภำพรวม
ที่ได้ของตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ยังมีควำมเหมำะสมอยู่ 

o  ผลของระดับควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ปส. ในภำพรวม มีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับมำก พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นได้แสดงควำมเห็นควำมเหมำะสม/ควำมพึงพอใจต่อ ตัวชี้วัดที่ 
3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์
และรังสี ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึน มำกที่สุด มีควำมเหมำะสมมำก รองลงมำคือ ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ ำนวนองค์
ควำมรู้/หลักสูตร/กิจกรรม ที่จัดเก็บ/ถ่ำยทอด มีควำมเหมำะสมมำก แสดงให้เห็นว่ำ ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์เดิมที่มีอยู่
มีควำมเหมำะสมอยู่  

 

ส่วนที ่3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ผลกำรส ำรวจควำมเห็น /ควำมต้องกำรต่อกำรบริกำรของส ำนักงำนปรมำณูเ พื่อสันติ  พบว่ำ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในต่อประเด็นควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำร
ในด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต มีควำมต้องกำรในระดับมำก มำกที่สุด รองลงมำคือ 
ประเด็นควำมต้องกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธ์และกำรให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำร 
มีควำมต้องกำรในระดับมำก และด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถ่ำยถอดเทคโนโลยี
จำกส ำนักงำนฯ มีควำมต้องกำรในระดับมำก ตำมล ำดับ ดังนั้น ควรมีกำรปรับปรุง ด้ำนพัฒนำก ำลังคน และ
ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ เพ่ิมมำกข้ึน  

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ควรมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และกำรอบรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยจำกพลังงำน
นิวเคลียร์และรังสี ให้แก่ประชำชน โรงเรียน มหำวิทยำลัยและสถำนประกอบกำร รวมทั้งกำรป้องกันกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินแก่ประชำชนทั่วไปมำกยิ่งขึ้น  
 2. ควรมีกำรปรับลดขั้นตอนและเวลำในขออนุญำตกำรครอบครองรังสี และกำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ  
 3. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้บุคลำกรโดยมีกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆ และหลำกหลำย ให้มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับรังสี โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้งำนทำงรังสีระดับสูง หรือกำรวิเครำะห์ ขอเสนอแนะให้ทำง ปส. และ/หรือ 
สทน. สนับสนุนงบประมำณค่ำอบรมในแต่ละหลักสูตรให้แก่บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก 
 4. ควรมีกำรเน้นในเรื่องของกำรฝึกซ้อมกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ซ่ึงจะเป็นส่วน
ขับเคลื่อนส ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำควำมพร้อมกำรรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีควำมสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปส. มีกลยุทธ์ในกำรเฝ้ำระวังและเตรียมพร้อมเป็นอย่ำงดีทั้งกำรใช้ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยทั้ง
ภำครัฐและเอกชน  
 5. กำรสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งส ำคัญคือ ต้องสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสำมำรถก ำกับและตรวจสอบได้ จะต้องพัฒนำศักยภำพ และจ ำนวนบุคลำกรให้เพียงพอในฐำนะสถำน
ประกอบกำรที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยมำโดยตลอด  
 6. ควรมีกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนโดยเฉพำะเรื่องควำมปลอดภัยหรือผลกระทบ
ของกำรใช้สำรกัมมันตภำพรังสีเพ่ือมุ่งยกระดับให้ได้มำตรฐำนสำกลฯ แต่ควรเน้นส่งเสริมในระดับผู้ใช้งำน/รับบริกำร 
หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7. แบบสอบถำมเข้ำใจยำก รูปแบบกำรกรอกเข้ำใจยำก ควรปรับปรุงให้ดูง่ำยกว่ำนี้ และควำมคิดเห็นฯ ควร
ทดสอบก่อนส่งแบบสอบถำมออก 
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รหัสแบบสอบถำม           / 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับ 

ยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 

************************************ 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ส ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู (สบ.) ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ   
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยได้วำงยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติไปสู่
กำรปฏิบัติเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจนควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรวำงยุทธศำสตร์ ปส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ เป็น
กระบวนกำรที่มุ่งสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ ปส. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 สบ. จึงได้จัดให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรระดับ
กรม ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 สบ. จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน/หน่วยงำนของท่ำน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ติดต่อประสำนงำน หรือในฐำนะ
ที่ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย (Stakeholder) ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติเพ่ือตอบแบบสอบถำม โดยทำง
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติจะถือว่ำควำมคิดเห็นของท่ำนเป็นควำมลับ จะไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นรำยบุคคล 
และขอขอบคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูง ที่ได้กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำ ในกำรตอบแบบสอบถำมมำ ณ โอกำสนี้ 

 

ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้ำตัวเลือกหรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมจริง 

แบบสอบถำมนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานฯ 

ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 

1. เพศ      ชำย   หญิง 

2. อำย ุ
  ต่ ำกวำ่ 20 ปี     20 – 30 ป ี    31 – 40 ปี 
  41 – 50 ป ี    51 – 60 ป ี      61 ปีขึ้นไป    

3. ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ปริญญำตร ี  สูงกว่ำปริญญำตร ี  

4. ส ำนักของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ส ำนักงำนเลขำนกุำรกรม (สล.) 

 ส ำนักก ำกบัดูแลควำมปลอดภยัทำงนิวเคลียร์ (สน.) 

 ส ำนักก ำกบัดูแลควำมปลอดภยัทำงรังสี (สร.) 

 ส ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู (สบ.) 

 ส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู (สส.) 

 กองกฎหมำยและสนธิสัญญำ (กส.) 

 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 

 กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตน.) 

 ศูนย์ปรมำณูเพื่อสันติประจ ำภูมภิำค (ศปส.) 

 ศูนย์เฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังส ี(ศรฉ.) 

 อื่นๆ…………………………………………………………………………………… 

5. ท่ำนหรือส ำนักของท่ำนเคยมีส่วนรว่ม ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ ปส. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประมำณกี่คร้ังต่อปี 
 1 – 3 ครั้ง   4 – 6 ครั้ง    7 – 9 ครั้ง    10 ครั้งขึ้นไป 

6. ด้ำนท่ำน/ส ำนักของท่ำนได้รับบริกำร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  ด้ำนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  ด้ำนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 

  ด้ำนกำรเสนอของบประมำณ (แบบปกต)ิ ประจ ำปีงบประมำณ เช่น ลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทศำสตร์ งบพื้นฐำน 

  ด้ำนกำรจัดท ำรำยละเอียดตวัชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ 

  ด้ำนกำรเข้ำร่วมประชุม เข้ำร่วมกิจกรรม  

  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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2.1 ท่ำนเห็นว่ำวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรในปัจจุบันมำกน้อยเพียงใด 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำน กำรก ำกบั
ดูแลและกำรพัฒนำเครือข่ำยดำ้นนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศ
อำเซียน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อม” 

     

2. ค่ำนิยม “ATOM : 
A  =  Accountability  (ควำมรับผิดชอบ) 
T  =  Transparency   (ควำมโปร่งใส)          
O  =  Observant       (ใส่ใจในรำยละเอียด)              
M  =  Masterful        (เช่ียวชำญ) 

     

3. พันธกจิ 
  3.๑  ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำม
กฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภัย และ
กำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย 

     

 3.๒  เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และรบัมือเหตุฉุกเฉินทำงนวิเคลียร์
และรังสีอย่ำงมีประสิทธภิำพ 

     

 3.๓  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพื่อ
สนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ 

     

 3.๔  เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

     

 3.๕  เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชำชน 

     

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

2.2 ท่ำนเห็นวำ่ประเด็นยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด คำ่เป้ำหมำยมีควำมเหมำะสมเพียงใด 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 1 : ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกฎหมำยที่ครบถ้วน เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ 

     

ตัวชี้วัดที่ 2 : ควำมส ำเร็จของกำรเป็นหน่วยงำนตรวจสอบควำม
ปลอดภัยสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีตำมมำตรฐำนสำกล 

     

ตัวชี้วัดที่ 3 : ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมแผน       

ตัวชี้วัดที่ 4 : ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรวจิัยและพัฒนำ       

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานฯ 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการ
ใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังส ีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ... 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนร่ำงกฎหมำยล ำดบัรองที่จัดท ำแล้วเสร็จ       

กลยุทธ์ 1.2 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสีให้ได้มาตรฐานสากล 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำนที่ครบถ้วนชัดเจน       

กลยุทธ์ 1.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะ 
(competency model) ของบุคลำกรเฉพำะดำ้น  

     

กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษาวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนงำนวจิัยที่ได้รับกำรด ำเนินกำรตำมแผน       

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรน ำMOU/กำรเข้ำรว่มเป็นภำคี
สมำชิกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัต ิ

     

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความรว่มมือทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ ำนวนควำมรว่มมือระดบัทวิภำคีและพหภุำคี    ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น  

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิถ่ายทอดความรู้และสร้าง
ความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

     

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนนวิเคลียร์และรังสี 

     

กลยุทธ์ 3.1 การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรงัส ี

     

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้/หลกัสูตร/กิจกรรม ที่จัดเกบ็/
ถ่ำยทอด  

     

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จ ำนวนบุคลำกรภำยนอกที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ      

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เกี่ยวกบัพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

     

กลยุทธ์ 3.2 การสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสร้ำงควำมตระหนักด้ำน
ควำมปลอดภยัจำกกำรใช้ประโยชนจ์ำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น 

     

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
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ท่ำนมีควำมต้องกำรรับบริกำรจำกส ำนกังำนปรมำณูเพื่อสันติในด้ำนใดบ้ำง 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้ำนพัฒนำก ำลังคน      

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธแ์ละกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร 

    
 

3. ด้ำนกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยี เช่น ไดร้ับควำมช่วยเหลือในกำรถำ่ยถอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ     

 

4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห ์
ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต     

 

5. ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ 
    

 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 

 

 ท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัติในอนำคต หรือไม่ 
   ม ี      ไม่มี 
 หำกท่ำนตอบวำ่มี โปรดแจ้งชื่อ/ที่อยู่ ในกำรติดต่อกลับ 

 ชื่อ/สกุล............................................................................................................................................................... 
 หน่วยงำน............................................................................................................................................................. 
 ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์................................................................................................................................................................ 
 โทรสำร................................................................................................................................................................. 
 E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

***************************ขอบพระคุณที่สละเวลำตอบแบบสอบถำม********************************** 

กลุ่มนโยบายและแผนยทุศาสตร ์ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติเพ่ือ

สนัติ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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รหัสแบบสอบถำม           / 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับ 

ยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 

************************************ 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 
โดยได้วำงยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยขององค์กร 
ตลอดจนควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรวำงยุทธศำสตร์ ปส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ เป็น
กระบวนกำรที่มุ่งสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ ปส. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติจึงได้จัดให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติรำชกำรระดับกรม ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

 ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน/หน่วยงำนของท่ำน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ติดต่อ
ประสำนงำน หรือในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย (Stakeholder) ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติเพ่ือ
ตอบแบบสอบถำม โดยทำงส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติจะถือว่ำควำมคิดเห็นของท่ำนเป็นควำมลับ จะไม่มีกำร
เปิดเผยข้อมูลเป็นรำยบุคคล และขอขอบคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูง ที่ได้กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำ ในกำรตอบ
แบบสอบถำมมำ ณ โอกำศนี้ 

 

ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้ำตัวเลือกหรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมจริง 

แบบสอบถำมนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานฯ 

ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2560 - 2564 

 

 

1. เพศ     ชำย   หญิง 

2. อำย ุ
  ต่ ำกวำ่ 20 ปี     20 – 30 ป ี   31 – 40 ปี 

  41 – 50 ป ี    51 – 60 ป ี      61 ปีขึ้นไป    

3. ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี   ปริญญำตร ี  สูงกว่ำปริญญำตร ี  

4. หน่วยงำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 หน่วยรำชกำรอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 บริษัทเอกชน 

 สถำบันกำรศึกษำ 

 ผู้ทรงคุณวุฒ/ินักวิชำกำรอิสระ 

 อื่นๆ………………………………………………………………………………… 

5. ท่ำนหรือหนว่ยงำนของท่ำน ได้ใช้บริกำรหรือมีกำรติดต่อประสำนงำนกับส ำนกังำนปรมำณูเพื่อสันติ ประมำณกี่คร้ังต่อปี 
 1 – 3 ครั้ง   4 – 6 ครั้ง    7 – 9 ครั้ง    10 ครั้งขึ้นไป 

6. ด้ำนที่ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนได้รับบรกิำร หรือมีสว่นเกี่ยวข้องกบัส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  ด้ำนก ำลังคน เช่น ทุนกำรศึกษำ  ไดร้ับกำรฝึกอบรมจำกส ำนักงำนฯ 

  ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น กำรเข้ำเยี่ยมชม ศึกษำดูงำน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

  ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เช่น ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ 

  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห ์ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนญุำต 

  ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผน และกำรจัดท ำงบประมำณ  

  ด้ำนอื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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2.1 ท่ำนเห็นว่ำวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรในปัจจุบันมำกน้อยเพียงใด 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำน กำรก ำกบั
ดูแลและกำรพัฒนำเครือข่ำยดำ้นนิวเคลียร์และรังสีในกลุ่มประเทศ
อำเซียน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อม” 

     

2. ค่ำนิยม “ATOM : 
A  =  Accountability  (ควำมรับผิดชอบ) 
T  =  Transparency   (ควำมโปร่งใส)          
O  =  Observant       (ใส่ใจในรำยละเอียด)              
M  =  Masterful        (เช่ียวชำญ) 

     

3. พันธกจิ 
  3.๑  ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำม
กฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงปลอดภัย และ
กำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย 

     

 3.๒  เฝ้ำระวังภัย เตรียมพร้อม และรบัมือเหตุฉุกเฉินทำงนวิเคลียร์
และรังสีอย่ำงมีประสิทธภิำพ 

     

 3.๓  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลียร์และรังสีเพื่อ
สนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ 

     

 3.๔  เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณี และควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

     

 3.๕  เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำก
กำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชำชน 

     

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 

2.2 ท่ำนเห็นวำ่ประเด็นยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด คำ่เป้ำหมำยมีควำมเหมำะสมเพียงใด 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 1 : ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกฎหมำยที่ครบถ้วน เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และสำมำรถบังคับใช้ได้ 

     

ตัวชี้วัดที่ 2 : ควำมส ำเร็จของกำรเป็นหน่วยงำนตรวจสอบควำม
ปลอดภัยสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีตำมมำตรฐำนสำกล 

     

ตัวชี้วัดที่ 3 : ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมแผน       

ตัวชี้วัดที่ 4 : ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรวจิัยและพัฒนำ       

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานฯ 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการ
ใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังส ีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. ... 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนร่ำงกฎหมำยล ำดบัรองที่จัดท ำแล้วเสร็จ       

กลยุทธ์ 1.2 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสีให้ได้มาตรฐานสากล 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ ำนวนมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำนที่ครบถ้วนชัดเจน       

กลยุทธ์ 1.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะ 
(competency model) ของบุคลำกรเฉพำะดำ้น  

     

กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษาวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ ำนวนงำนวจิัยที่ได้รับกำรด ำเนินกำรตำมแผน       

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรน ำMOU/กำรเข้ำรว่มเป็นภำคี
สมำชิกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัต ิ

     

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความรว่มมือทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

     

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ ำนวนควำมรว่มมือระดบัทวิภำคีและพหภุำคี    ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น  

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิถ่ายทอดความรู้และสร้าง
ความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังส ี

     

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และ
รังสีที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนนวิเคลียร์และรังสี 

     

กลยุทธ์ 3.1 การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรงัส ี

     

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ ำนวนองค์ควำมรู้/หลกัสูตร/กิจกรรม ที่จัดเกบ็/
ถ่ำยทอด  

     

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จ ำนวนบุคลำกรภำยนอกที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ      

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ควำมรู้
เกี่ยวกบัพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

     

กลยุทธ์ 3.2 การสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสี 

     

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสร้ำงควำมตระหนักด้ำน
ควำมปลอดภยัจำกกำรใช้ประโยชนจ์ำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น 

     

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
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ท่ำนมีควำมต้องกำรรับบริกำรจำกส ำนกังำนปรมำณูเพื่อสันติในด้ำนใดบ้ำง 

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความต้องการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้ำนพัฒนำก ำลังคน เช่น กำรฝึกอบรม       

2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมตระหนัก เช่น งำนประชำสัมพันธแ์ละกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร 

    
 

3. ด้ำนกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยี เช่น ไดร้ับควำมช่วยเหลือในกำรถำ่ยถอด
เทคโนโลยีจำกส ำนักงำนฯ     

 

4. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เข้ำรับกำรบริกำรในด้ำนกำรวิเครำะห ์
ทดสอบ สอบเทียบ ออกใบอนุญำต     

 

5. ด้ำนกำรประสำนด้ำนนโยบำยและแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ 
    

 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง  

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
 
  

 

 ท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัติในอนำคต หรือไม่ 

   ม ี      ไม่มี 
 หำกท่ำนตอบวำ่มี โปรดแจ้งชื่อ/ที่อยู่ ในกำรติดต่อกลับ 
 ชื่อ/สกุล............................................................................................................................................................... 
 หน่วยงำน............................................................................................................................................................. 
 ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์................................................................................................................................................................ 
 โทรสำร................................................................................................................................................................. 
 E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

***************************ขอบพระคุณที่สละเวลำตอบแบบสอบถำม********************************** 

 

 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลแสดงความประสงค์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 ความต้องการต่อการบริการของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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สรุปแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 

 
 
วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรน ำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลและกำรพัฒนำเครอืข่ำยด้ำนนิวเคลียร์และรังสีในกลุม่ประเทศอำเซียน 
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัแก่ประชำชนและสิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ  

1. ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง
ปลอดภัย และกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัย  

2. เฝ้ำระวังภยั เตรยีมพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลยีร์และรังสีอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยทำงนิวเคลยีร์และรังสีเพื่อสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและสร้ำง

มูลค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกิจ  
4. เสริมสร้ำงเครือข่ำย พันธกรณ ีและควำมตกลงระหว่ำงประเทศดำ้นพลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี 
5. เผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงกำรมสี่วนร่วมด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีใหแ้ก่ประชำชนชน  

ภารกจิตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน  

1. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณเูพื่อสันติ  
2. ก ำกับดูแลควำมปลอดภยัทำงรงัสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลยีร ์ 
3. ปฏิบัติกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีนิวเคลียร ์ 
4. เสนอแนะโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำและใช้พลังงำนปรมำณู  
5. ประสำนงำนและด ำเนินกำรด้ำนควำมร่วมมือ ให้เป็นไปตำมพันธกิจกับองค์กำรระหว่ำงประเทศและหน่วยงำนใน

ต่ำงประเทศ  
6. ประสำนงำนและด ำเนินงำนกำรสนับสนุนแผนงำนควำมมั่นคงแหง่ชำติ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยจำก

พลังงำนปรมำณ ู 
7. ประสำนงำนและด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ  
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนกังำนปรมำณเูพื่อสันติหรือตำมทีก่ระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรมีอบหมำย 

ยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี 
ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีนวิเคลียร์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3. กำรส่งเสริมถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยัจำกกำรใช้

พลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี 

ค่านิยม ปส.  

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (ก.พ.ร.) ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค่ำนิยมองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อเป็น
แนวทำงส ำหรับบุคลำกรในกำรยึดถือน ำไปปฏิบัติใช้ โดยมีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ที่จัดท ำขึ้น โดย
ค่ำนิยมของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น คือ “ATOM” 
ซึ่งมีควำมหมำยดังนี ้ 
 

 

 

 

A = Accountability ควำมรับผิดชอบ  
T = Transparency ควำมโปรงใส  
O = Observant ใส่ใจในรำยละเอียด  
M = Masterful เชี่ยวชำญ 
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 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี  

กลยุทธ ์ 
          - เสริมสร้ำงมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสีตำม พ.ร.บ.พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 
         - เพิ่มศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและกำรเฝ้ำระวังภัยทำงนิวเคลียร์และรังสีให้ได้มำตรฐำนสำกล  
         - เพิ่มศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยและกำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี  
         - ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความพร้อมด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำกฎหมำยที่
ครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถ
บังคับใช้ได้ (ร้อยละ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สน., สร., สส., กส., ศรฉ. 

 
 

ปส. 
 
 
 

70 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเป็น
หน่วยงำนตรวจสอบควำมปลอดภัยสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และรังสีตำม
มำตรฐำนสำกล (ร้อยละ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สน., สร., สส. 

ปส. 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรตำมแผน (ร้อยละ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สบ., สล., ก.พ.ร., ศรฉ. 

ปส. 
 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ   (ร้อยละ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สน., สร., สส. 

ปส. 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสรา้งมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ... 

ตัวชี้วัดที่ 5 : จ ำนวนร่ำงกฎหมำยล ำดับรองที่จัดท ำ
แล้วเสร็จ (เร่ือง) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สน., สร., กส., ศรฉ. 

ปส. 
 

21 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

21 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านก ากับดูแลความปลอดภัยและการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียรแ์ละรังสี 
ให้ได้มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดที่ 6 : จ ำนวนมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนที่
ครบถ้วนชัดเจน (เร่ือง) 
หมำยเหตุ : ตัวชี้วัดของ ศรฉ. จะมีกำรปรับทุก 5 ปี 
ตำมแผนของ ปภ. 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สน., สร., สส., ก.พ.ร., ศรฉ. 

ปส. 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 7 : จ ำนวนแผนพัฒนำสมรรถนะ 
(competency model) ของบุคลำกรเฉพำะดำ้น 
(แผน) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สบ., สล. 

ปส. 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ศึกษาวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลยีร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 8 : จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน (เร่ือง) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สน., สร., สส., ศรฉ. 

 
 

ปส. 
 

 
 

3 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

17 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ ์

- ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมรว่มมือทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรน ำMOU/
กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สบ., สร., สส., ศรฉ. 

ปส. 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สง่เสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 10 : จ ำนวนควำมร่วมมือระดบั 
ทวิภำคีและพหภุำคี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น (เร่ือง) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
สน., สบ., สร., สส., ศรฉ. 

ปส. 
 

7 
 

 
7 
 
 

7 
 

7 
 

7 
 

35 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี 
กลยุทธ ์

- ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภยัจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังสี 
- สร้ำงควำมตระหนกัด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภยัจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และรังส ี

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถา่ยทอดความรู้และสรา้งความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย 
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังส ี

ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
บุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนนิวเคลียร์และรังส ี
(ร้อยละ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
สบ. 

ปส. 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 12 : จ ำนวนองค์ควำมรู้/หลกัสูตร/
กิจกรรม ที่จัดเกบ็/ถ่ำยทอด (เร่ือง) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
สบ. 

ปส. 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

100 
 

ตัวชี้วัดที่ 13 : จ ำนวนบุคลำกรภำยนอกที่ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ (คน) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
สบ., ศรฉ. 

ปส. 
 

400 
 

400 
 

400 
 

400 
 

400 
 

2,000 
 

ตัวชี้วัดที่ 14 : จ ำนวนครั้งของกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนนิวเคลียร์
และรังสี (ครั้ง) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
สบ. 

 

ปส. 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

2,500 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความตระหนักด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียรแ์ละรังสี 
ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำง
ควำมตระหนักดำ้นควำมปลอดภัยจำกกำรใช้
ประโยชน์จำกพลังงำนนิวเคลียร์และรังสี ที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
สบ. 

ปส. 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
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หน่วยงานภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  สล. 

ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์  สน. 

ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี  สร. 

ส ำนักนโยบำยและบริหำรด้ำนพลังงำนปรมำณู  สบ. 

ส ำนักสนับสนุนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกพลังงำนปรมำณู  สส. 

กองกฎหมำยและสนธิสัญญำ  กส. 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  กพร. 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน  กตน. 

ศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติประจ ำภูมิภำค  ศปส. 

ศูนย์เฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี  ศรฉ. 



 

 
 

ที่ปรึกษา 

1. นำงสำวอัจฉรำ   วงศ์แสงจันทร์ เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
2. นำยกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
3. นำงสำววิไลวรรณ 
4. นำยธงชัย 

ตันจ้อย 
สุดประเสริฐ 

รองเลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและบริหำรจัดกำรด้ำน
พลังงำนปรมำณู 

 

 

คณะผู้จัดท า 

1. นำงสำวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 
2. นำงสำวเสำวนีย ์ กรีพร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
3. นำงสำววรวรรณ รักษำสังข์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
4. นำงสำวจีระนันท์ เจียกวัฒนำ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
5. นำยนิรันดร บัวแย้ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
6. นำยปรำลม จำดโห้ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญงำน 
7. นำยเอกพล นวพันธ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
8. นำยอนุพงษ์ บุษทิพย์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
9. นำงสำวสุพัฒศร แก้วมงคล เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 

คณะผู้จัดท า 
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็น 

เรื่อง ยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ของ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 



 

 
 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู                                         
ส านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณ ู                                             

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                           
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                                                                         
โทร. 0 2596 7600 โทรสาร. 0 2562 0128 WWW.OAP.GO.TH            

 
 


