
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํานํา 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะที่เปนหนวยงานเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย 
ที่ทําหนาที่กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ 
ไดตระหนักและใหความสําคัญตอการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ท้ังในประเทศและในระดับ
สากล ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมานั้น ปส. ไดพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานมาโดยตลอด โดยไดจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานและขับเคลื่อน ปส. ใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ซ่ึงในปจจุบัน ปส. ไดพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรหนวยงานทุก 5 ป เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ สถานการณของ
ประเทศในปจจุบัน และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานของ ปส. 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ ไดนํา
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดทําแผนแบบตางๆ มาผสมผสานและประยุกตใชอยางมากมาย โดยคัดเลือกแนวคิด
ท่ีเหมาะสมกับการจัดทําแผนในแตละข้ันตอน เชน การใชแนวคิดการบริหารองคกรจากระดับบนสูระดับลาง 
(Top down) ในการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน การนําความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร การวิเคราะห SWOT ขององคกรรวมกับการวิเคราะหชองวางขององคกร (Gap Analysis) 
เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของทุกฝาย และขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวดังวิสัยทัศนของ
หนวยงานท่ีวา “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนหนวยงานท่ีมีความพรอมและเปนผูนําในการพัฒนาเครือขาย
ดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีในกลุมประเทศอาเซียน” โดยมีกิจกรรม
การดําเนินงานท้ังสิ้น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 กําหนดวิสัยทัศนขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 1.1 : สัมภาษณผูบริหารเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนในเบื้องตนขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 1.2 : พัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรโดยผูปฏิบัติงาน 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนการดําเนินงานขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 2.1 : วิเคราะห Gap analysis เพ่ือจัดทําภารกิจงานขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 2.2 : วิเคราะห Chain of responsibility เพ่ือกําหนดผูมีสวนเก่ียวของ 
กิจกรรมท่ี 3 รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและนํามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 

ในการนี้ ปส. หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติฉบับนี้ จะสามารถ
กอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติท้ังในเชิงความม่ันคงและในเชิงเศรษฐกิจ เปนไปตามมาตรฐานใน
ระดับสากล ตอบสนองตอความตองการของประชาชน เปนแนวทางการดําเนินงานใหกับบุคลากรภายใน ปส. 
และสามารถนําพาองคกรมุงไปสูวิสัยทัศนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวตอไป 

 
 
 
 กลุมนโยบายและแผน 
 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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หมายเหตุ : โครงสรางสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประกาศใชเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 
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วิสัยทัศน 

เปนองคกรนําท่ีมีความพรอมดานการกํากับดูแลและการพัฒนาเครือขายดานนิวเคลียรและรังสีในกลุม
ประเทศอาเซียน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ 

1. กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย 
ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย 

2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยและสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ใหแกประชาชนชน 

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน 

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียรและวัสดุนิวเคลียร 

3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร 

4. เสนอแนะโยบายและแผนยุทธศาสตรของการพัฒนาและใชพลังงานปรมาณู 

5. ประสานงานและดําเนินการดานความรวมมือ ใหเปนไปตามพันธกิจกับองคการระหวางประเทศ
และหนวยงานในตางประเทศ 

6. ประสานงานและดําเนินงานการสนับสนุนแผนงานความม่ันคงแหงชาติ ในสวนท่ีเก่ียวของกับความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

7. ประสานงานและดําเนินการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในประเทศและตางประเทศ 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือ
ตามท่ีกระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1. การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี 

ยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนิว เคลียร ท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3. การสงเสริมถายทอดความรูและสรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

คานิยม ปส. 

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไดดําเนินการจัดทําคานิยมองคกร
ข้ึนใหม01 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับบุคลากรในการยึดถือนําไปปฏิบัติใช โดยมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึน โดยคานิยมของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น คือ “ATOM” ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

A = Accountability ความรับผิดชอบ 

T = Transparency ความโปรงใส 

O = Observant ใสใจในรายละเอียด 

M = Masterful เชี่ยวชาญ 
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 สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมนั้น สามารถดูไดในสวนของภาคผนวก 
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 แผนยุทธศาสตรองคกรเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของหนวยงานทุกหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน ในการ
นําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว สําหรับหนวยงานเอกชนสวนใหญนั้น มีเปาหมายการดําเนินงานอยูท่ี
ประโยชนสูงสุดขององคกรเปนหลัก แตสําหรับหนวยงานภาครัฐสวนใหญนั้น มีเปาหมายการดําเนินงานของ
องคกรเพ่ือมุงประโยชนตอสังคมและประเทศชาติเปนหลัก ดวยลักษณะดังกลาว แผนการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐจึงตองมีความละเอียด ไมเพียงแตครอบคลุมประเด็นการทํางานของหนวยงานเทานั้น แตยัง
ตองคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกับองคกรเองและบุคคลภายนอกดวย ซึ่งตองอาศัย
การบูรณาการรวมกันระหวางผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ดังนั้น ถาหนวยงานรัฐมีเปาหมายการดําเนินงานและ
แผนยุทธศาสตรท่ีดี ก็จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพตอการดําเนินงานของหนวยงาน และสามารถสะทอนใหเห็น
ถึงผลประโยชนท่ีเกิดกับสังคมและประเทศชาติไดอีกดวย 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ไดมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองคกรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาสมรรถนะ
องคกรเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ระหวางวันท่ี 22 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จ.นครราชสีมา ซ่ึงได
มีการจัดทําแผนพัฒนาองคกรของ ปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีขอเสนอแนะวา องคกรควรมี
การทบทวนบทบาท ภารกิจ แผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ประกอบกับท่ีผานมานั้น ปส. ไดใชแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2558 - 2561 
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ไดรับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ท้ัง
จากบุคลากรภายในและผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการใหบริการของ ปส. ใหมีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเรื่องความไมชัดเจนของวิสัยทัศน 

 ดวยเหตุดังกลาว ปส. จึงตองมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนกลยุทธขององคกร โดย
มุงเนนการรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการจากบนลงลาง (Top down) ตั้งแตระดับผูบริหาร 
ระดับผูปฏิบัติ ผูรับบริการ ไปจนถึงบุคคลภายนอกผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงาน โดยการระดมความคิดเห็น 
และความตองการของบุคลากรภายใน ปส. ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย บนพ้ืนฐานของมาตรฐาน 
ขอกําหนด และนโยบายตางๆ ซ่ึงการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกรท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัย
ทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชในการจัดทําแผนองคกร ควบคูกันไปดวย เชน การทบทวนแผนยุทธศาสตรท่ีผานมา 
(Review) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามขององคกร (SWOT) การวิเคราะหชองวางของ
องคกร (Gap Analysis) เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดแผนยุทธศาสตรท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวน และสอดคลองกับมาตรฐานและนโยบาย
ตางๆ ในระดับประเทศ 
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 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 นี้ มีแนวคิดหลักท่ี
สําคัญอยู 2 ประการ ไดแก การกําหนดเปาหมายและทิศทางในอนาคตขององคกรท่ีชัดเจน และการมุงเนนการ
มีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรมีชัดเจน สามารถกําหนดแผนการ
ดําเนินงานไดโดยงาย โดยแนวคิดท้ัง 2 ประการนั้น มีความสําคัญตอการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1. การกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรท่ีชัดเจน 

 การกําหนดทิศทางขององคกร ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานทุกหนวย ไมวาหนวยงานรัฐหรือหนวยงาน
เอกชน ตองใหความสําคัญ เปรียบเสมือนกับเข็มทิศในการชี้ทางไปสูจุดหมายใหกับองคกร เนื่องจากทิศทาง
ขององคกรจะเปนตัวกําหนดเปาหมายขององคกร ทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาองคกรไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไวไดในลําดับตอไป ซ่ึงถาองคกรสามารถกําหนดเปาหมายไดอยางชัดเจน การวางแผนการ
ดําเนินงานขององคกรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวก็จะสามารถทําไดโดยงาย ในทางกลับกัน ถาองคกร
กําหนดเปาหมายไมชัดเจน การวางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวก็จะทําได
ยากลําบากยิ่งข้ึน เนื่องจากแผนการดําเนินงานท่ีวางไวนําพาองคกรไปสูผลลัพธอ่ืน หรือไมสามารถนําพา
องคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวได 

 เปาหมายและทิศทางขององคกรท่ีดีนั้นจะตองมีความชัดเจน หมายถึง เปาหมายนั้นจะตองสามารถ
แสดงผลลัพธหรือศักยภาพสุดทายท่ีองคกรตองการจะเปนได สามารถแสดงบทบาทหนาท่ีหรือสิ่งท่ีองคกร
ตองการจะมีได รวมท้ังสามารถแสดงขอบเขตหรือระยะเวลาท่ีองคกรตองการจะเปนได เชน “ตองการเปน
องคกรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีท่ีมีประสิทธิภาพในภูมิภาค
อาเซียน” “ตองการเปนผูนําดานการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีตลอดระยะเวลา 10 ป” หรือ 
“ตองการมีโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีท่ีครอบคลุมและสามารถเปนศูนยกลางดานการ
วิจัยของประเทศได” เปนตน โดยในสวนของวิธีการในการกําหนดเปาหมายองคกรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2560 - 2564 และทฤษฎีตางๆ ท่ีใชนั้น จะขออธิบายในบทถัดไป เพ่ือใหเห็นถึงความเก่ียวเนื่อง
สัมพันธกัน 

 2. การมุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 การมุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เปนอีกหนึ่งหลักการท่ี ปส. ใหความสําคัญและ
ยึดถือนํามาใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ โดยท่ีผูมีสวนเก่ียวของนั้น มีความหมายครอบคลุมตั้งแต
บุคลากรผูปฏิบัติงานภายในองคกรทุกระดับ ต้ังแตระดับผูบริหารไปจนถึงระดับผูปฏิบัติ บุคลากรในหนวยงาน
ภายนอกอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานขององคกร ไปจนถึงประชาชนท่ัวไป สาเหตุ
ท่ี ปส. มุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของนั้น เนื่องจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย จะเปนผูกําหนด
แนวทาง วิธีการ ขอบเขต รวมถึงเปนผูปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไวเพ่ือขับเคลื่อนองคกรไปสู
วิสัยทัศนหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ไมวาจะเปนบุคลากรภายในองคกรหรือ
บุคคลภายนอกก็ตาม ยอมเปนผูไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบจากการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรไมมากก็นอย ดวยเหตุนี้เอง องคกรจึงตองเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรท่ีไดมีความครอบคลุมบทบาท หนาท่ี การดําเนินงาน 
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ของผูเก่ียวของ มีแผนการดําเนินงานท่ีเปนลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน สามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ี
กําหนดไวได ตลอดจนบุคลากรผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจ ยึดม่ัน และถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันโดย
พรอมเพรียง สอดคลองกับการดําเนินงานของผูมีสวนไดสวนเสียและสามารถรองรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานท่ีเกิดกับบุคคลภายนอกได 

 จากหลักการและแนวคิดท่ีสําคัญท้ัง 2 ประการตามท่ีไดอธิบายขางตนนั้น สามารถสรุปผังแนวคิด
ความเชื่อมโยงของท้ัง 2 หลักการ และสามารถกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไดดังนี้ 

ผังแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพ จะเห็นไดวาเม่ือองคกรมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรท่ีชัดเจนแลว ผูจัดทํา
แผนยุทธศาสตรซ่ึงก็คือผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ก็จะสามารถมองเห็นเปาหมายขององคกรรวมกัน และ
สามารถวางแผนการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวไดโดยงาย ในขณะเดียวกัน การ
ท่ีผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกรนั้น ก็จะสงผลใหแผนการดําเนินงานมี
ความครอบคลุมบทบาทของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย แผนยุทธศาสตรท่ีไดจึงสามารถนําพาองคกรบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยไมละเลยบทบาทหนาท่ี ผลกระทบ และความรับผิดชอบ ของผูมีสวนเก่ียวของ
ท้ังหมด ดังนั้น จากผังแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดังกลาว องคกรจึงตองมีการกําหนดเปาหมายของ
องคกร หรือ “วิสัยทัศน” กอนเปนลําดับแรก จากนั้นจึงเริ่มวางแผนการดําเนินงานในลําดับถัดไป 

 

 
 

การมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของ

ทุกฝาย 

วิสัยทัศนหรือ
เปาหมายของ 

องคกรท่ีชัดเจน 
Goal !! 

บุคลากรภายใน 
หนวยงาน
ภายนอก 

ผูมีสวนไดสวน
เสีย 

ประชาชน 

แผนยุทธศาสตร
องคกร 

Goal !! Goal !! 
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 จากบทท่ีแลว ไดอธิบายถึงหลักการและแนวคิดสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 สวน ไดแก การกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางขององคกรท่ีชัดเจน และการมุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย โดยหลักการและแนวคิด
ท้ัง 2 สวนนั้น สามารถแบงข้ันตอนการดําเนินงานออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก การกําหนดวิสัยทัศนขององคกร 
และการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงในบทนี้ จะขออธิบายถึงวิธีการดําเนินงานในแตละข้ันตอน 
รายละเอียดดังนี้ 

 1. การกําหนดวิสัยทัศนขององคกร  

 ในข้ันตอนของการกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรนั้น ปส. ไดวิเคราะหหาแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะ สภาพแวดลอม หรือปจจัยตางๆ ขององคกร เชน โครงสราง
องคกร ภารกิจและบทบาทของหนวยงาน วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรในอดีต ผู มีสวนเก่ียวของใน
กระบวนการ เปนตน โดยวิเคราะหสภาพขอเท็จจริงของหนวยงานในแตละปจจัย เพ่ือใหสามารถกําหนด
เปาหมายท่ีหนวยงานจะตองพัฒนา และพิจารณาความสําคัญของขอเท็จจริงในแตละปจจัยได โดยสามารถสรุป
ข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินงานไดดังนี้ 

 1.1 การวิเคราะหลักษณะและสภาพแวดลอมของหนวยงานท้ังจากภายในและภายนอก 

ตารางสรุปปจจัยในการกําหนดวิธีการทํางานและรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

ปจจัยในการกําหนด
วิธีการทํางาน 

รายละเอียด 

1. โครงสรางองคกร 1. เปนหนวยงานระดบัเทียบเทากรม สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. มีเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนผูบังคับบัญชาสูงสดุ 
3. แบงหนวยงานสําคัญภายในออกเปน 5 สํานัก ซึ่งแตละสํานักมีขอบเขตงานที่แยกจาก

กันคอนขางชัดเจน เชน ดานนิวเคลียร ดานรังสี ดานบริหารทั่วไป ดานสนับสนุน เปนตน 
4. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเพือ่ใหรองรับตอภารกิจนโยบายสาํคัญที่ ปส. ตองการ

ผลักดันได เชน การจัดตั้งศูนยเฝาระวัง เตรียมความพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี (ศรฉ.) การจัดตั้งศูนยปรมาณูเพื่อสันตปิระจาํภูมิภาค (ศปส.) และ
การจัดตั้งกองกฎหมายและสนธสิัญญา (กส.) 

2. ภารกิจและ
บทบาทของหนวยงาน 

1. เปนหนวยงานเดียวของประเทศไทย ที่ทาํหนาที่ในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ 

2. มี พ.ร.บ. พลังงานงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งกําหนดบทบาทหนาที่และ
ภารกิจของหนวยงาน โดยในปจจุบัน ปส. ไดจดัทํา พ.ร.บ. พลงังานนิวเคลียรเพื่อสันติ 
พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาของ สนช. วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 และกําลังอยูในระหวางการประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

3. มีกรอบการดําเนินงานที่สอดคลองตามหลักการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA) ซึ่งทุกสํานักยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน โดยหนวยงานมีการปรับปรุง
มาตรฐานการดําเนินงานบางประเภทใหสอดคลองตามสภาพแวดลอมของประเทศไทย 
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ปจจัยในการกําหนด
วิธีการทํางาน 

รายละเอียด 

3. วิธีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรในอดีต 

1. ใชแนวคิดการจัดทาํแผนยุทธศาสตรจากระดับลางสูระดบับน (Bottom up) โดย
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับลางและรวบรวมไปสูระดับผู
กําหนดนโยบายเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคกร 

2. ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาจดัทําและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

4. ผลการดําเนนิงาน
ที่เกิดข้ึน 

1. แผนยุทธศาสตรทีไ่ดครอบคลุมความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของภายในทุกฝาย 
เนื่องจากบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

2. วิสัยทัศนหนวยงานและทิศทางขององคกรขาดความชัดเจน สามารถสรุปผลใหเปน
แผนการดําเนนิงานในภาพรวมของ ปส. ไดยาก เนื่องจากรวบรวมและสรุปความคิดเห็น
ของบุคลากรแตละฝายเขาดวยกัน ซึ่งมีความเห็นที่หลากหลายและมีรายละเอียดมาก 

5. ผูมีสวนเก่ียวของ 1. บุคลากรภายในหนวยงานทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนางาน และ
ผูปฏิบัตงิาน 

2. บุคลากรหรือหนวยงานภายนอกที่มีสวนรวมในการดาํเนินงาน 
3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน สทน. 

โรงพยาบาล และสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีทั่วประเทศ 
4. ประชาชนทั่วไป 

 จากขอมูลในตารางขางตน สามารถพิจารณาปจจัยท่ีกําหนดไดดังนี้ 

 เริ่มพิจารณาปจจัยท่ี 1 โครงสรางองคกร กอน จะเห็นไดวาสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เปน
หนวยงานระดับเทียบเทากรม สังกัดภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ดังนั้น ปส. จึงตองรับ
แนวทางการดําเนินงานและนโยบายจาก วท. รวมถึงนโยบายตางๆ ของประเทศในระดับท่ีสูงกวาโดยตรง ซ่ึง
เปนหนาท่ีสําคัญท่ี ปส. จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด แตท้ังนี้ ปส. ก็มีความยืดหยุนในการปรับโครงสราง
ภายในของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานภายใน ปส. ใหรองรับตอภารกิจและนโยบาย
ท่ี ปส. มุงเนน หรือใหความสําคัญได ซ่ึงจะชวยใหดําเนินงานตามนโยบายและภารกิจท่ีสําคัญตางๆ เกิดความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน ภารกิจดานการจัดทํากฎหมาย ภารกิจดานการเฝาระวังและรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เปนตน และจากปจจัยท่ี 2 ภารกิจและบทบาทของหนวยงาน นั้น จะเห็นได
วา ภารกิจหนาท่ีของ ปส. ถูกกําหนดตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 (ปจจุบัน ปส. ได
จัดทํา พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. .... โดยอยูในระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา) และ
ตองสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานตามมาตรฐานและหลักการของ IAEA ดังนั้น การกําหนดวิสัยทัศนของ 
ปส. จึงตองอยูบนพ้ืนฐานของนโยบายระดับกระทรวง นโยบายระดับชาติอ่ืนๆ กรอบการดําเนินงานภายใต 
พ.ร.บ. ดังกลาว รวมท้ังกรอบการดําเนินงานและมาตรฐานของ IAEA ดวย 
 ในสวนของปจจัยท่ี 3 วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรในอดีต ปจจัยท่ี 4 ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน และ
ปจจัยท่ี 5 ผูมีสวนเก่ียวของ นั้น ก็มีสวนเก่ียวของในการกําหนดวิสัยทัศนของ ปส. เชนเดียวกัน โดยแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติฉบับกอนหนา (พ.ศ. 2558 - 2561) นั้น ไดใชแนวคิดการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรจากระดับลางสูระดับบน (Bottom up) โดยดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับ
ลางและรวบรวมไปสูระดับบนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคกร นอกจากนี้ยังไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน บุคลากรในหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ ผูประกอบการสถาน
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ประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี เปนตน เพ่ือนํามาจัดทําและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน ซ่ึง
แมวาวิธีการดังกลาว จะชวยให ปส. รับทราบความคิดเห็นและความตองการของบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของทุก
ฝาย แตก็ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนขององคกรทําไดยากข้ึนดวยเชนกัน เนื่องจากจะตองสรุปความตองการใน
ภาพรวมจากความตองการของผูเก่ียวของท้ังหมด ซ่ึงความตองการของผูมีสวนเก่ียวของแตละฝายมีความ
แตกตางกัน ท้ังบุคคลภายในและภายนอกองคกร เชน บุคลากรภายในมีความตองการท่ีมุงเนนการพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคกรตามกฎหมาย ในขณะท่ีบุคลากรภายนอกอาจมีความตองการให ปส. พัฒนาการ
ใหบริการขององคกรใหดียิ่งข้ึน เปนตน เม่ือความตองการขององคกรมีความหลากหลาย วิสัยทัศนท่ีสรุปรวมได
จึงขาดความคมชัด กระจัดกระจาย ดังนั้น เพ่ือเปนการแกปญหาดังกลาว การนําความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียมาเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกรนั้นจึงตองคัดเลือกเฉพาะความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีสอดคลองตามนโยบาย ภารกิจหนาท่ีตามกฎหมาย และมาตรฐานการดําเนินงานท่ี ปส. ยึดถือ
ปฏิบัติ เทานั้น ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาการกําหนดวิสัยทัศนของ ปส. จึงตองเปนไปตามนโยบาย วท. 
นโยบายอ่ืนๆ ของประเทศ ภารกิจหนาท่ีตามกฎหมาย มาตรฐานตางๆ ท่ี ปส. ยึดถือปฏิบัติ และความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสอดคลองตามเง่ือนไขตางๆ ขางตน นั่นเอง 

 

ผังแนวความคิดในการกําหนดวิสัยทัศน ปส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการวิเคราะหปจจัยในการกําหนดวิธีการทํางานในขางตนนั้น สามารถสรุปแนวคิดไดดังภาพ ซ่ึงจะ
เห็นไดวาวิสัยทัศนของ ปส. ก็คือพ้ืนท่ีทับซอนระหวาง นโยบายประเทศ ภารกิจหนาท่ีตามกฎหมาย มาตรฐาน
ท่ีหนวยงานยึดถือปฏิบัติ และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย นั่นเอง โดยในท่ีนี้ นโยบายประเทศ และ
ภารกิจหนาท่ีตามกฎหมาย เปนปจจัยท่ี ปส. ใหความสําคัญตอการกําหนดวิสัยทัศนมากท่ีสุด เนื่องจากเปนสิ่งท่ี
หนวยงานตองปฏิบัติตาม ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีความสําคัญรองลงมาคือมาตรฐานท่ีหนวยงานยึดถือปฏิบัติ 
เนื่องจากเปนกรอบการดําเนินงานกวางๆ ท่ีหนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร

นโยบาย 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
2. นโยบายรัฐบาล 
3. นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
4. นโยบายท่ีสําคญัอ่ืนๆ 

กฎหมาย 
1. พ.ร.บ. พลังงานปรมาณเูพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2504 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับ
สากลตาม IAEA 
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ี 
ปส. ยึดถือปฏิบัต ิ

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 
1. ความตองการของผูบริหาร 
2. ความตองการของผูปฏิบัติงาน 
3. ความตองการของผูรับบริการ 
4. ความตองการของผูไดรับผลกระทบ 
5. ความตองการของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีสวน
เก่ียวของตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 

  พ้ืนท่ีทับซอนระหวางเง่ือนไขท้ัง 3 ขอ 
คือสิ่งท่ี ปส. ควรนํามากําหนดวิสยัทัศน
เปนลําดับแรก เพราะเปนสวนท่ี
สอดคลองกับหลักเกณฑสาํคัญและความ
ตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
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และรังสีท่ัวโลก ยึดถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน สวนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในสวนท่ี
สอดคลองตามภารกิจและกฎหมายของหนวยงานนั้น เปนปจจัยท่ี ปส. ใหความสําคัญเปนลําดับตอมา 
เนื่องจากการดําเนินงานของหนวยงานสามารถตอบสนองไดเฉพาะความตองการท่ีสอดคลองตามกฎหมาย
เทานั้น ท้ังนี้ ในสวนของความคิดเห็นอ่ืนๆ ของผูมีสวนไดสวนเสียนั้น จะถูกนํามาสรุปอีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ีไดมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรจนเสร็จสิ้นแลว 

 ในสวนของการกําหนดวิสัยทัศนนั้น ปส. เลือกใชแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรจากระดับบนสู
ระดับลาง (Top down) โดยผูบริหารจะเปนผูกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางขององคกรในภาพกวางเสียกอน 
จากนั้นจึงใหผูปฏิบัติงานเปนผูขัดเกลาวิสัยทัศนใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจากผูบริหาร เปนผูท่ีรับ
การถายทอดนโยบายจากหนวยงานในระดับท่ีสูงกวาโดยตรงและรับทราบบทบาทภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน
ตามกฎหมายมากกวาผูปฏิบัติงาน ในขณะท่ีผูปฏิบัติงานจะเปนผูปฏิบัติตามกรอบการดําเนินงานและมาตรฐาน
ตางๆ และรับทราบความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมากกวา นอกจากนี้ การท่ีผูบริหารเปนผูกําหนด
วิสัยทัศนนั้น ยังชวยใหการจัดทําวิสัยทัศนมีความงายและเกิดความชัดเจน เนื่องจากถูกกําหนดโดยบุคคล
จํานวนไมมาก จึงสามารถสรุปความตองการโดยรวมขององคกรไดงายกวาการกําหนดวิสัยทัศนแบบ Bottom 
up ดังนั้น ในข้ันตอนของการกําหนดวิสัยทัศนนั้น จึงแบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย ไดแก การสัมภาษณ
ผูบริหารเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนในเบื้องตนขององคกร และการพัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรโดย
ผูปฏิบัติงาน 

 2. การจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกร 

 เม่ือไดกําหนดวิสัยทัศนขององคกรแลว ในขั้นตอนตอไปองคกรจะตองกําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร 
กลยุทธหนวยงาน รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกร โดยจะตองวิเคราะหวิสัยทัศนขององคกร
ออกเปนประเด็นความตองการดานตางๆ เพ่ือใหสามารถมองเห็นประเด็นการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีองคกรจะ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนนั้นๆ รวมถึงสามารถจัดลําดับความสําคัญของแผนการดําเนินงานได ท้ังในระดับ
ของยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 
นั้น จะใชหลักการวิเคราะหชองวางขององคกร (Gap analysis) ซ่ึงเปนวิธีการในวางแผนการดําเนินงานของ
องคกรโดยการวิเคราะหวิสัยทัศนขององคกรหรือเปาหมายท่ีองคกรตองการจะเปนในอนาคต โดยเปรียบเทียบ
กับสถานะปจจุบันขององคกรในมุมมองตางๆ เชน การดําเนินงาน สถานะองคกร เครื่องมือและอุปกรณ 
งบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน ฯลฯ เพ่ือใหเห็นชองวาง (Gap) ของสถานะปจจุบันขององคกร ซ่ึงจะเปน
ตัวกําหนดสิ่งท่ีองคกรจะตองพัฒนาเพ่ือใหไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวได นอกจากนี้ ทาง ปส. ยังไดใชหลักการ
วิเคราะห SWOT ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามขององคกร มาชวยในการระบุ
สถานะปจจุบันขององคกร เพ่ือชวยใหการหาชองวางขององคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดวย 
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 เม่ือหนวยงานสามารถกําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกรไดแลว ในข้ันตอนตอไป 
หนวยงานจะตองกําหนดภารกิจแผนการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและกลยุทธ ซ่ึงจะเปนแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของจะตองนําไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรในท่ีสุด โดยในการ
จัดทําภารกิจและแผนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีความครอบคลุม สอดคลองสาระสําคัญ
ภายใตกลยุทธท่ีกําหนด ซ่ึง ปส. ไดใชหลักการวิเคราะหหวงโซความรับผิดชอบ (Chains of responsibility) 
มาเปนเครื่องมือในการจัดทําภารกิจหนวยงาน ซ่ึงจะเปนการวิเคราะหการดําเนินงานในแตละลําดับข้ันตอน 
เพ่ือหาขอบเขตภาระงาน วิธีการท่ีเหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงาน รวมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบและผูมีสวน
เก่ียวของในแตละกระบวนการ ท้ังนี้ กระบวนการท้ังหมดตั้งแตการจัดทําพันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ และ
ภารกิจงานของหนวยงานนั้น จะตองอาศัยความรวมมืออยางตอเนื่องจากบุคลากรในองคกร ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงาน
โดยตรง ดังนั้น ในข้ันตอนของการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรนั้น จึงแบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย 
ไดแก การวิเคราะห Gap analysis เพ่ือจัดทําภารกิจงานขององคกร และการวิเคราะห Chain of 
responsibility เพ่ือกําหนดผูมีสวนเก่ียวของในแตละภารกิจงาน 

สรุปข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 

กิจกรรมท่ี 1 : กําหนดวิสัยทัศนขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 1.1 : สัมภาษณผูบริหารเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนในเบื้องตนขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 1.2 : พัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรโดยผูปฏิบัติงาน 
กิจกรรมท่ี 2 : จัดทําแผนการดําเนินงานขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 2.1 : วิเคราะห Gap analysis เพ่ือจัดทําภารกิจงานขององคกร 
 - กิจกรรมท่ี 2.2 : วิเคราะห Chain of responsibility เพ่ือกําหนดผูมีสวนเก่ียวของ 
กิจกรรมท่ี 3 : รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไดจากการวิเคราะหความ
แตกตางระหวางเปาหมายท่ี
กําหนดไวกับสถานะปจจบัุน
ขององคกร ซึ่งมีสวนสําคัญใน
การกําหนดแผนการ
ดําเนินงานขององคกรใน
ลําดับตอไป 

 
 
 
 
ไดจากการวิเคราะห SWOT 
ขององคกร 
  - สถานะขององคกร 
  - การดําเนินงานขององคกร 
  - โครงสรางพ้ืนฐาน 
  - บุคลากร 
  - อ่ืนๆ 

 
 
 
 
ไดจากการวิเคราะหวิสัยทัศน
ขององคกร 
  - สถานะขององคกร 
  - การดําเนินงานขององคกร 
  - โครงสรางพ้ืนฐาน 
  - บุคลากร 
  - อ่ืนๆ 

เปาหมายท่ีองคกร
ตองการจะเปน 

สถานะปจจุบัน
ของหนวยงาน 

สิ่งท่ีหนวยงาน
ตองดําเนินการ - = 
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กิจกรรมท่ี 1 กําหนดวิสัยทัศนขององคกร 

 - กิจกรรมท่ี 1.1 : สัมภาษณผูบริหารเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนในเบ้ืองตนขององคกร 

 ในการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และรองเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนขององคกรในเบื้องตนนั้น ปส. ไดกําหนดประเด็นสําคัญตางๆ 
ท่ีตองการทราบจากผูบริหาร ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต ดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นการสมัภาษณ 
1 ทิศทางและบทบาทของ ปส. ในอนาคต โดยแบงเปนดานตางๆ เชน 

- ในดานการเปนหนวยงานออกใบอนุญาต (License) 
- ดานการกํากับดูแลความปลอดภยัจากการใชพลังงานนิวเคลยีรและรังส ี
- ดานการเปนผูตรวจสอบมาตรฐานการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
- ดานอ่ืนๆ 

2 แผนงานหรือกระบวนการในการนํา ปส. ไปสูเปาหมายและทิศทางท่ีกําหนดไว 
3 ขอบเขตงานท่ีตองการให ปส. ปฏบัิติ และขอบเขตงานท่ีไมตองการให ปส. ปฏิบัตหิรือขอบเขตงานท่ีควร

ปรับปรุง ท้ังน้ีขอใหพิจารณาบนพ้ืนฐานของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานตางๆ ท่ี ปส. ตองปฏิบัติตาม 
4 โครงสรางองคกร โครงสรางบุคลากร ของ ปส. ในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
5 ความเก่ียวของในประเด็นตางๆ กับ สทน. เชน บทบาท ภารกิจ และหนาท่ี 
6 ความพรอมของ ปส. ในการรบัมือกับโรงไฟฟานิวเคลียร 
7 ปจจุบัน หนวยงานมีการจางบุคคลภายนอก (Outsources) ทํางานดวยหรือไม 

ท้ังนี้ ปส. ไดรับทราบวิสัยทัศนของผูบริหารตอประเด็นคําถามตางๆ โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้12 

วิสัยทัศน 

1. สิ่งท่ีอยากจะเปนในอีก 5 ป ขางหนา : 
- ประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร

และรังสีในภูมิภาคอาเซียน 

2. สิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน :  
- ปส. จะเปน “หนึ่ง” ในดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี แต

ประชาชนไมไดมีความรูสึกรวมไปกับหนวยงาน เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องไกลตัว ไมมีความเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน 

ทิศทาง/ยุทธศาสตร/เปาหมาย ของ ปส. ท่ีอยากเห็นในอีก 5 ป  

1. นโยบายดานนิวเคลียรและรังสี : 
- ในฐานะท่ีเปนองคกรดานการกํากับดูแลการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพียงหนวย

เดียวของประเทศ ปส. ควรมีนโยบายการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหการวางแผนสามารถกระทําไดโดยงาย 

                                                           
2
 สําหรับบทสัมภาษณผูบริหารฉบับเต็มนั้น สามารถดูไดจากภาคผนวกดานทายนี้ 
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และมีความพรอมในการรับมือกับโรงไฟฟานิวเคลียร ไมวาประเทศไทยจะมีการกอสรางหรือไมก็ตาม แตใน
ปจจุบัน ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีในดานตางๆ มากมาย เชน การแพทย 
การเกษตร เปนตน ปส. จึงตองใหความสําคัญกับความตองการในสวนนี้เปนลําดับแรก 

- เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งคือการปองกันเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ซ่ึงตองอาศัยความ
รวมมือกับตางประเทศ หรือการฝกซอม พัฒนาองคความรูตางๆ ท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนกับประเทศรอบขาง 

2. นโยบายดานโครงสรางหนวยงาน/การพัฒนาบุคลากร : 
- ปส. ตองมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังในสวนของสายวิทยาศาสตรและสาย

สนับสนนุ เชน ฝายกฎหมาย ฝายนโยบายและแผน เพราะมีสวนสําคัญในการพัฒนาองคกร 
- ดําเนินการปรับกลุมกฎหมายใหเปนกองกฎหมายและสนธิสัญญา เนื่องจาก ปส. เปนหนวยงานท่ี

ตองมีการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. .... และมีพันธกรณีระหวางประเทศท่ีตองมี
การลงนามเปนภาคีสมาชิก ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีฝายกฎหมายท่ีเขมแข็ง 

- สงเสริมความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร โดย ปส. มีผูอํานวยการสํานักท้ัง 4 สํานัก และ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอีก 5 คน ซ่ึงสามารถสนับสนุนขอมูลทางวิชาการได โดยจะตองมีการผลักดันให
ผูเชี่ยวชาญมีบทบาทในการใหคําปรึกษามากยิ่งข้ึน 

3. การทํางานแบบองครวมและบูรณาการ/การเพ่ิมประสิทธิภาพดานกํากับดูแลความปลอดภัย : 
- ทิศทาง ปส. ตอไปจะดําเนินการแบบบูรณาการโดยแบงเปนโครงการใหญ 6 โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการเฝาระวังภัยและเตรียมความพรอมฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
2. โครงการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากลดานพลังงานปรมาณู 
3. โครงการมาตรวิทยาทางรังสี 
4. โครงสรางความตระหนักและเผยแพรประชาสัมพันธดานนิวเคลียรและรังสี 
5. โครงการเก่ียวกับนโยบายและแผนดานนิวเคลียรและรังสี 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานทางนิวเคลียรและรังสี 

4. การลดภาระงานการใหบริการ / การสรางความเขมแข็งในฐานะผูกํากับดูแลความปลอดภัย : 
- ถายโอนภารกิจหนาท่ีดานการออกตรวจสถานปฏิบัติการฯ ใหแกหนวยงานหรือภาคเอกชนท่ีไดรับ

รองมาตรฐาน (Outsources) และทําความตกลงกับ ปส. ในการออกตรวจ ซ่ึงจะเปนการลดภาระงานของ
หนวยงาน ทําให ปส. สามารถมุงเนนการดําเนินงานดานการพัฒนาวิจัยและมาตรฐาน ปส. ไดอยางเต็มท่ี 

5. การสรางความตระหนักและความเชื่อม่ันในการกํากับดูแลแกประชาชน : 
- ปส. ตองมีการสื่อสารใหประชาชนมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในกระบวนการกํากับ ควบคุม และ

รับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

6. นโยบายสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบกํากับดูแล : 
- ในปจจุบัน ปส. ยังมีความไมชัดเจนในบทบาทหนาท่ีดานการวิจัย ทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณ 

ปส. จึงตองเริ่มสรางมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยดานการกํากับ ซ่ึงจะทําใหเกิดความชัดเจนข้ึน 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของวิสัยทัศน 

1. การใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน เชน การปรับปรุงสถานท่ี
ทํางานใหมีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2. การพูดคุยใหกําลังใจ โดยเฉพาะบุคลากรดานวิทยาศาสตร ใหความสนใจ และสนับสนุนงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตร แตตองเปนไปตามกรอบนโยบายและภารกิจหนาท่ีของ ปส. 

3. การปรับตําแหนงบุคลากรใหตรงกับสายงานมากยิ่งข้ึน โดยไมจําเปนท่ีจะตองมีวุฒิการศึกษาตรงกับสายวิชา 
และการใชบุคลากรท่ีมีศักยภาพปฏิบัติงานจําเปนพ้ืนฐานเพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการดําเนินงานใน
อนาคต 

 - กิจกรรมท่ี 1.2 : พัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรโดยผูปฏิบัติงาน 

 เม่ือไดรับทราบมุมมองของผูบริหารตอทิศทางขององคกรในอนาคตแลว ในข้ันตอนตอไปนั้น ปส. 
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาโครงการ และผูปฏิบัติงาน ไดรวมกันวิเคราะหวิสัยทัศนในเบื้องตนของผูบริหาร
หนวยงาน รวมท้ังเสนอขอคิดเห็นและความตองการตางๆ เพ่ือปรับปรุงและกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ขององคกรในเบื้องตน โดยไดแบงกลุมบุคลากรออกเปน 2 กลุม ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดาน
วิทยาศาสตร และบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานสนับสนุน มีรายละเอียดโดยและประเด็นขอสังเกตดังนี้ 

วิสัยทัศน : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนศูนยกลางดานกํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูในภูมิภาค
อาเซียน 

 ขอสังเกตท่ี 1 : ความเปน “ศูนยกลาง” คืออะไร 
 คําวาความเปน “ศูนยกลาง” ของหนวยงานนั้น จะตองมีการระบุคํานิยาม และดานตางๆ ท่ีตองการ
เปนศูนยกลางใหมีความชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือใหภารกิจการดําเนินงานมีความชี้เฉพาะและมีขอบเขตภารกิจงานท่ี
แนนอน โดยในสวนของนิยามความเปนศูนยกลางนั้น ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. เปนศูนยกลางในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี โดยมีมาตรฐานเปนไปตามท่ี IAEA 
กําหนด 
 2. เปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
 3. เปนศูนยกลางในดานความรวมมือระหวางประเทศ 
 4. เปนศูนยกลางในการเฝาระวังและรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
 5. ความเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

 ขอสังเกตท่ี 2 : ขอบเขตการดําเนินงานของความเปน “ศูนยกลาง” คืออะไร 
 การเปนศูนยกลางนั้น ควรมีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน เพราะอาจ
ตีความหมายไปถึงการกํากับการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีในประเทศอ่ืนดวย ซ่ึงจะทําใหการประเมินผล
สําเร็จมีความซับซอนและทําไดยากลําบากมากยิ่งข้ึน 

 ขอสังเกตท่ี 3 : ความเปน “ศูนยกลาง” นั้น มีความหมายในเชิงของการแขงขันหรือไม 
 ในการกําหนดและชี้วัดความเปนศูนยกลางของหนวยงานนั้น จะตองมีการเปรียบเทียบและวัดผลกับ
ประเทศตางๆ คําวา “ศูนยกลาง” จึงมีความหมายในเชิงของการแขงขัน ซ่ึงการเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ 
นั้น ทําไดคอนขางลําบาก เพราะแตละประเทศมีขอกําหนดและปจจัยตางๆ ท่ีแตกตางกัน 

 ขอสังเกตท่ี 4 : ตัวชี้วัดของวิสัยทัศนคืออะไร 
 ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนใหมีความเหมาะสม สามารถสะทอนความสําเร็จของวิสัยทัศนได
อยางตรงไปตรงมา นอกจากนี้ การกําหนดตัวชี้วัดจะตองมีความเชื่อมโยงสอดคลอง ท้ังในระดับองคกร 
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และโครงการ 
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 จากขอสังเกตท่ีมีตอวิสัยทัศนขององคกรนั้น ปส. จึงไดดําเนินการระดมความคิดเห็นและจัดทํา
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิสัยทัศนใหมีความครอบคลุมและชัดเจนมากข้ึน โดยมีขอเสนอใหใชคําวา “ความ
พรอม” แทนคําวา “ศูนยกลาง” ท้ังนี้ เพ่ือลดความไมชัดเจนของขอบเขตการดําเนินงานตามขอสังเกตท่ี 2 
โดยท่ียังคงมีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ดังเดิม ซ่ึงคําวา “ความพรอม” นั้น มีความหมายครอบคลุมใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ความพรอมดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี โดยมีมาตรฐานเปนไปตามท่ี 
IAEA กําหนด เชน หนวยงานสามารถบรรลุขอกําหนดของ IAEA ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด มี
กฎหมายรองรับการดําเนินงานของหนวยงานแลว เปนตน 

2. ความพรอมในการพัฒนาบุคลากรดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี เชน 
หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูในสาขาท่ีตองการครบตามสาขาท่ีกําหนด มีจํานวนบุคลากรดาน
นิวเคลียรและรังสีตามเกณฑท่ีกําหนด เปนตน 

3. ความพรอมในดานความรวมมือระหวางประเทศ 
4. ความพรอมดานการเฝาระวังและรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เชน มีอุปกรณและ

เครื่องมือครบถวน เปนตน 

 ประเด็นสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การใชคําวา “ความพรอม” ทําใหวิสัยทัศนมีความชัดเจนในแงของ
การแขงขันกับประเทศตางๆ ตามขอสังเกตท่ี 3 เพราะการเตรียมความพรอมเปนเรื่องภายในท่ีหนวยงานตอง
วัดผลกับเกณฑท่ีแตละประเทศเปนผูกําหนดเอง จึงทําใหการชี้วัดความพรอมของหนวยงานทําไดสะดวกมากข้ึน 

 นอกจากนี้ เพ่ือใหวิสัยทัศนสามารถสื่อใหเห็นถึงประเด็นดานความรวมมือ ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากคําวา 
“ศูนยกลาง” นั้น ปส. จึงไดมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมคําวา “พัฒนาเครือขาย” แทน ซ่ึงการสรางเครือขาย
ความรวมมือในการกํากับการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีนั้น มีท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ จึงตองมี
การระบุขอบเขตของการพัฒนาเครือขายใหชัดเจน โดยไดเสนอใหเพ่ิมเติมคําวา “ในประเทศ” เขาไปดวย 
ดังนั้น วิสัยทัศนขององคกรตามท่ีไดปรับปรุงเพ่ิมเติมใหม คือ “สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนหนวยงานท่ีมี
ความพรอมและพัฒนาเครือขายดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีท้ังใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน” 
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สรุปผลการกําหนดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรในเบ้ืองตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนหนวยงานท่ีมีความพรอมและเปนผูนํา 
ในการพัฒนาเครือขายดานการกํากับดูแลความปลอดภัยในภูมภิาคอาเซียน 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาความพรอมดานการ
กํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณ ู

2. การพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ท้ังภายในและตางประเทศ 

3. การสงเสริมถายทอดและ
เผยแพรความรูดานพลังงาน
ป  

1.1 พัฒนามาตรฐานในการ
กํากับดูแลการใชพลังงาน
ปรมาณูใหไดมาตรฐานสากล 

1.2 เรงรดัการจัดทํากฎหมายใน
การกํากับดูแลการใชพลังงาน
ปรมาณตูาม พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลยีร พ.ศ. ... 
 

1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ดานการกํากับดูแลการใช
พลังงานปรมาณ ู
 
1.4 วิจัยและพัฒนา 
 

2.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ
กับตางประเทศ 

2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ภายในประเทศ 

3.1 สงเสริมการถายทอดองค
ความรูดานพลังงานปรมาณสูู
ภายนอก 

3.2 Train The Trainer 

3.3 สงเสริมการสื่อสาร
สาธารณะของหนวยงาน 

Input 

บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ องคความรู กระบวนการการดําเนินงาน 
กฎหมายและมาตรฐานตางๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกร 

วัตถุประสงค 
1. การกํากับดูแลเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2. ปส. มีเครือขายบูรณาการระหวางหนวยงานดานกํากับดูแลในภมูิภาคอาเซียน 

3. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการกํากับดูแล และไดรับการถายทอดความรูดานพลังงานปรมาณ ู

4. การปรับองคกรใหทันสมยั 
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 ในสวนของยุทธศาสตรองคกรนั้น ปส. ไดสรุปความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมในการดําเนินงานท้ังหมด 
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในยุทธศาสตรการพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีและยุทธศาสตรการเผยแพรและถายทอดความรู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

 จากการสรุปขอคิดเห็นของผูรวมดําเนินงานท้ังหมด พบวาการพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแล
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี ประกอบไปดวยปจจัย 3 อยาง ไดแก การพัฒนามาตรฐานในการกํากับดูแล
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี การพัฒนากฎหมายในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี และ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ คือ ในการจัดทํามาตรฐานในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีนั้น ควรมีงานวิจัย
รองรับ โดยหนวยงานควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงและผูบริหาร ท้ังนี้ หนวยงานตองพิจารณาศักยภาพในการทํางานวิจัยของหนวยงาน 
และตองใหความสําคัญกับงานวิจัยดานอ่ืนๆ ดวยเชนกัน เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธหนวยงานและ
เผยแพรองคความรู ซ่ึงผลงานวิจัยนั้น จะมีสวนในการพัฒนากฎหมายอีกทางหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนามาตรฐาน
จึงเปนสิ่งท่ีหนวยงานควรใหความสําคัญเปนลําดับแรก 

 นอกจากนี้ (ราง) พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรฉบับใหม กฎหมายลําดับรอง รวมถึงกฎหมายท่ีจําเปนอ่ืนๆ 
ก็มีความสําคัญเชนกัน โดยการจัดทํากฎหมายนั้น ตองกําหนดรายละเอียด ขอปฏิบัติ ข้ันตอน และ
กระบวนการตางๆ ใหครอบคลุมครบและครบถวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการพัฒนากฎหมายเปนสิ่งท่ีหนวยงานท่ีควรให
ความสําคัญในลําดับตนๆ เชนกัน เนื่องจากกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานดานการกํากับดูแล
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีของ ปส. 

 2. ยุทธศาสตรการเผยแพรและการถายทอดความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

 จากการสรุปขอคิดเห็นของผูรวมดําเนินงานท้ังหมด พบวาการเผยแพรและถายทอดความรูนั้น 
ประกอบไปดวยปจจัย 3 อยาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ ในการถายทอดองคความรูของหนวยงาน
ควรมีท้ังจาก Inside out คือ การนําองคความรูจากภายในหนวยงานไปเผยแพรสูภายนอก เชน การเผยแพร
ความรูดานนิวเคลียรและรังสีแกบุคลากรในสถานพยาบาล และ Outside in คือ การนําความรูจากภายนอกมา
เผยแพรใหแกบุคลากรภายใน เชน การนําขอเท็จจริง ทัศนคติของประชาชนภายนอกท่ีมีตอพลังงานนิวเคลียร
และรังสี มาเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของการเผยแพร
ประชาสัมพันธ โดยใหเพ่ิมเติมประเด็นของ “การสื่อสารสาธารณะ” ซ่ึงมีความครอบคลุมกวา เพราะไดผนวก
เรื่องของการถายทอดความรูควบคูเขาไปกับการประชาสัมพันธดวย 

 นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะในการพัฒนาความพรอมของหนวยงาน โดยแบงออกเปน 3 ข้ัน ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอม (Awareness) โดยหนวยงานตองรูวาตนเองมีหรือไมมีอะไร เปนการปฏิบัติ
ในข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองคความรูท่ีจําเปนตางๆ 
 2. การทําใหบุคคลภายนอกรับรูในการพัฒนา ยอมรับในมาตรฐานตางๆ ของหนวยงาน 
 3. การเปนศูนยกลาง (Hub) มีการสรางเครือขายและขอตกลง โดยไดรับการยอมรับจากทุกฝาย 
รวมท้ังหนวยงานจะตองแสดงศักยภาพใหประชาชนท่ัวไปไดประจักษรับรูดวย จึงจะสะทอนใหเห็นถึงการเปน
ศูนยกลาง ในอาเซียนได 
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กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนการดําเนินงานขององคกร 

 - กิจกรรมท่ี 2.1 : วิเคราะห Gap analysis เพ่ือจัดทําภารกิจงานขององคกร 

 ในสวนของข้ันตอนการวิเคราะห Gap analysis นั้น ปส. ไดจัดทําแบบฟอรมในการรวบรวม
รายละเอียดการดําเนินงานจากบุคลากรภายใน ปส. ทุกหนวยงาน ท้ังบุคลากรสายวิทยาศาสตรและบุคลากร
สายสนับสนุน ซ่ึงมีความสอดคลองตามยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีไดจัดทําข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวอยางตารางวิเคราะห Gap analysis ขององคกร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

กลยุทธท่ี 1.1 เสริมสรางมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ... 

ภารกิจงาน เปาหมายการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ผูมีสวนเก่ียวของ สิ่งท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) 

1. พัฒนา
กฎหมายเพ่ือใช
ในการกํากับ
ดูแลการใช
พลังงาน
นิวเคลียรและ
รังสีของ
ประเทศไทย 
รวมถึงการ
พัฒนากฎหมาย
ลําดับรองตางๆ 
เพ่ือให
ครอบคลมุการ
ปฏิบัติงานของ 
ปส. มากยิ่งข้ึน 

1. ปส. มีกฎหมายในการ
กํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรของประเทศ
รวมถึงกฎหมายลําดับรอง
ตางๆ ท่ีครอบคลมุการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
ซึ่งจะทําใหการกํากับดูแล
การใชพลังงานนิวเคลียร
และรงัสีของ ปส. มี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยกฎหมายลําดับรองน้ัน 
ออกตามพระราชบัญญตัิ
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ... 

1. จํานวน
กฎกระทรวง/
ระเบียบ
คณะกรรมการ
และประกาศท่ี
เลขาธิการ
ประกาศ
กําหนดท่ีระบุ
ไวในมาตรา 8 
ภายใต พ.ร.บ. 
ฉบับใหม 

ภายใน 
1. เจาหนาท่ี ปส. (กส. สน. 
สร. สส. และฝายอ่ืนๆ) 
2. เจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืน ท่ีมี
สวนในกระบวนการจัดทํา
กฎหมาย 
3. ผูท่ีกฎหมายมผีลบังคับใช 
ภายนอก 
1. ผูรับบริการผูประกอบการ
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
และรังสี ผูรับใบอนุญาต
ครอบครองและใชซึ่งวัสดุ
กัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิด
รังส ี
2. ประชาชน 

1. จัดทํากฎหมายลําดับรอง
อ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของ ปส. ใหแลว
เสร็จโดยตองศึกษาและ
วิเคราะหขอกฎหมายและ
นโยบายในดานของการ
กํากับดูแลความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือนํามา
ประกอบการจดัทํากฎหมาย
ลําดับรองตางๆ 
2. ประกาศและบังคับใช
กฎหมาย 

 1. ภารกิจงาน คือ ภารกิจงานภายใตยุทธศาสตรและกลยุทธตางๆ ท่ี ปส. ดําเนินการอยูในปจจุบัน 
 2. เปาหมายการดําเนินงาน คือ เปาหมายของภารกิจงานแตละงานในระยะเวลา 5 ป ท่ีองคกร
ตองการบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงตองมีความสอดคลองตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และกลยุทธท่ีกําหนดไว 
 3. ตัวชี้วัดของเปาหมายการดําเนินงาน คือ เกณฑในการวัดผลความสําเร็จของเปาหมายการ
ดําเนินงานท่ีกําหนด ตลอดระยะเวลาของเปาหมายการดําเนินงานนั้นๆ 
 4. ผูมีสวนเก่ียวของ คือ ผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ท่ีอยูในภารกิจงานนั้น เชน ผูปฏิบัติงาน ผูมีสวนได
สวนเสีย ผูไดรับผลกระทบ ฯลฯ 
 5. สิ่งท่ีตองดําเนินการตามเปาหมาย คือ ผลตางระหวางเปาหมายการดําเนินงานกับภารกิจงาน ซ่ึงจะ
เปนขอมูลสําคัญท่ีบอกหนวยงานใหทราบวาหนวยงานตองพัฒนาหรือดําเนินการอะไร ตลอดระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ 
 ท้ังนี้ ในสวนของผลการวิเคราะห Gap analysis นั้น จะขอนําเสนอพรอมกับผลการวิเคราะห Chain 
of responsibility ในข้ันตอนตอไปพรอมกัน เนื่องจากกิจกรรมการดําเนินงานท้ัง 2 ข้ันตอนนี้มีความตอเนื่อง
และสัมพันธกัน  
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 - กิจกรรมท่ี 2.2 : วิเคราะห Chain of responsibility เพ่ือกําหนดผูมีสวนเกี่ยวของ 

 เม่ือไดทําการรวบรวมและจัดกลุมภารกิจงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรและกลยุทธแลว ในข้ันตอน
ตอไป ปส. ไดวิเคราะห Chain of responsibility ของภารกิจงาน เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
กระบวนการและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําโครงการหรือแผนการดําเนินงานระดับหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไวตอไป นอกจากนี้ เม่ือหนวยงานสามารถกําหนดความรับผิดชอบของแตละหนวยงานตาม
แผนยุทธศาสตรไดแลว ก็ยอมท่ีจะกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรไดเชนกัน โดยผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ตั้งแตการวิเคราะห Gap analysis การวิเคราะห Chains of responsibility และการจัดทํา
คาเปาหมายและตัวชี้วัดนั้น สามารถดูไดตามผนวกขางทายนี้ 

กิจกรรมท่ี 3 รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการของ ปส. โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพและตอบสนองตอความตองการ และความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง โดยแบงการสํารวจออกเปน 5 ดาน ไดแก 
 1. ดานกระบวนงานการขอรับใบอนุญาต มีไวในครอบครอง ใช รวมท้ังนําเขาหรือสงออกซ่ึงวัสดุ
กัมมันตรังสี และเครื่องกําเนิดรังสี 
 2. ดานกระบวนงานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 
 3. ดานกระบวนงานการรับรองมาตรฐานและข้ึนทะเบียนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ
รังสี (RSO) 
 4. ดานกระบวนงานการสอบเทียบเครื่องวัดรังส ี
 5. สํารวจความเชื่อม่ันผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 มีขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

1. ดานกระบวนงานการขอรับใบอนุญาต มีไวในครอบครอง ใช รวมท้ังนําเขาหรือสงออกซ่ึงวัสดุกัมมันตรังส ี
และเครื่องกําเนิดรังสี  
 1.1 ควรลดระยะเวลาและข้ันตอนในการขอรับใบอนุญาต 
 1.2 การติดตอประสานงานทําไดคอนขางลําบาก ควรมีระบบ One Stop Service หรือ Call Center 
และควรปรับปรุงระบบรับสงเอกสารในกรณีท่ีมีเอกสารท่ีใชประกอบการขอรับใบอนุญาตสูญหาย 
 1.3 ชองทางหรือสถานท่ีติดตอท่ีไมสะดวก ควรเพ่ิมสาขาในกรุงเทพ และภูมิภาคใหมากข้ึน 

2. ดานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี  
 2.1 ควร เ พิ ่มช องทางการต ิดต อและร ับส ง เอกสารทาง E-mail เพราะป จจ ุบ ัน เอกสาร
ประกอบการสอบ และเอกสารตางๆ สงทางไปรษณีย ทําใหใชระยะเวลาในการติดตอนานและเกิดปญหา
เอกสารสูญหาย 
 2.2 ควรกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนในการนัดหมายหรือการเลื่อนนัดท่ีกระชั้นชิด ทําใหเตรียม
เอกสารตางๆ ไมทัน 
 2.3 ประชาชนท่ัวไปยังไมรูจักอันตรายของรังสี ตองการใหประชาสัมพันธ สรางความรูใหท่ัวถึงท้ัง
ประเทศ โดยเฉพาะภายในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องกําเนิดรังสี 
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3. ดานกระบวนงานการรับรองมาตรฐานและข้ึนทะเบียนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี (RSO) 
 3.1 ระยะเวลาและข้ันตอนในการขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาควรปรับปรุงใหรวดเร็วข้ึน 
 3.2 การกําหนดสอบข้ึนทะเบียน RSO มีระยะหางเกินไป ควรกําหนดใหถ่ีข้ึน และมีกําหนดการชัดเจน  
 3.3 การประกาศผลสอบชา เลื่อน เปลี่ยนแปลง หรือผิดพลาด ควรประกาศผลตามวันเวลาท่ีกําหนดไว 
 3.4 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไมเพียงพอ ควรประกาศบนเว็บไซต ปส. ทันทีท่ีมีขอมูลขาวสาร 
หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดข้ึน 
 3.5 เจาหนาท่ีตอบคําถามไมชัดเจน ไดรับขอมูลไมเพียงพอ ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลตอบคําถามทาง
โทรศัพทเฉพาะกรณีโดยตรง 
 3.6 ควรเพ่ิมชองทางการสมัครสอบ ทาง Internet เพ่ิมเติมจากการสมัครดวยตนเองและทาง
ไปรษณีย 
 3.7 สถานท่ีติดตอไมสะดวกควรเพ่ิมสาขาในกรุงเทพและภูมิภาคใหมากข้ึน 
 3.8 ควรจัดทําเครื่องแบบ ยูนิฟอรม ของผูใชบริการ  

4. กระบวนงานการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี 
 4.1 ระยะเวลาในการจองคิวนานเกินไป ควรปรับปรุงใหเร็วข้ึน 
 4.2 ชองทางการจองคิวและชองทางการติดตอประสานงานนอยมาก ควรเพ่ิมการติดตอผานทาง E-mail 
หรือจองผานเว็บไซต 
 4.3 กําหนดการจองคิวไมตรงกับกําหนดการสอบเทียบ ควรมีระบบอัตโนมัติท่ีสามารถกําหนดการจอง
และการสอบเทียบใหตรงกัน และมีการแจงเตือนกอนถึงกําหนดวันสอบเทียบ 
 4.4 การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีมีความถ่ีเกินไป ควรปรบัความถ่ีจาก 3 ครั้ง/ป เปน 1 ครั้ง/ป เพ่ือ
ลดจํานวนการใชอุปกรณสอบเทียบจํานวนมาก 
 4.5 พ้ืนท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอไมเพียงพอ ควรขยายบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถใหเพ่ิมมากข้ึน 

5. ความเชื่อม่ันผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 5.1 ควรปรับปรุงการดําเนินงานดานการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
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ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร วท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรนําท่ีมีความพรอมดานการกํากับดูแลและการพัฒนาเครอืขายดานนิวเคลียรและรังสีในกลุมประเทศอาเซียน 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภยัแกประชาชนและสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ 

กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย 
หลักเกณฑดานความปลอดภัย 

ความม่ันคงปลอดภัย 
และการพิทักษความปลอดภัย 

เฝาระวังภัย เตรียมพรอม 
และรับมือเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียรและรังสี 
อยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การวิจัยทางนิวเคลียรและรังสี
เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล

ความปลอดภัยและสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

เสริมสรางเครือขาย 
พันธกรณี และความ 
ตกลงระหวางประเทศ
ดานพลังงานนิวเคลียร

และรังสี 

เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดาน
ความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร

และรังสีใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตร วท. 
4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการ และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

รวมท้ังการพัฒนานโยบายการกํากับดูแล และการบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

3. การพัฒนากําลังคน การสรางองคความรู 
และความตระหนัก ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร ปส. 1. การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

2. การพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือดานเทคโนโลยี

นิวเคลียรท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

3. การสงเสริมถายทอดความรู 
และสรางความตระหนักดานการกํากับดูแล

ความปลอดภัยจากการใชพลังงาน 
นิวเคลียรและรังสี 

กลยุทธ ปส. 

เสริมสรางมาตรการ
ทางกฎหมายในการ
กํากับดูแลการใช

พลังงานนิวเคลียรและ
รังสีตาม พ.ร.บ.

พลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
สันติ พ.ศ. ... 

เพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการดาน
กํากับดูแลความ

ปลอดภัยและการเฝา
ระวังภัยทางนิวเคลียร

และรังสีใหได
มาตรฐานสากล 

เพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรดานการ
กํากับดูแลความ

ปลอดภัยและการใช
ประโยชนจากการใช
พลังงานนิวเคลียร

และรังสี 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับ
การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียร

และรังสี 

สงเสริมและสนับสนุน
เครือขายความรวมมือท้ัง
ภายในและตางประเทศ 

สรางความตระหนัก
ดานการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจาก

การใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี 

ถายทอดองค
ความรูดานความ
ปลอดภัยจากการ

ใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี 
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เปนองคกรนําท่ีมีความพรอมดานการกํากับดูแลและการพัฒนาเครอืขาย 
ดานนิวเคลยีรและรังสีในกลุมประเทศอาเซียน 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภยัแกประชาชนและสิ่งแวดลอม 

Input 

บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ องคความรู กระบวนการการดําเนินงาน กฎหมายและมาตรฐานตางๆ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงสรางองคกร 

1. การพัฒนาความพรอม

ดานการกํากับดูแลความ

ปลอดภัยจากการใช

พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

2. การพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือดาน

เทคโนโลยีนิวเคลียรท้ัง

ภายในและตางประเทศ 

3. การสงเสริมถายทอดความรู

และสรางความตระหนักดานการ

กํากับดูแลความปลอดภัยจากการ

ใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

1.1 เสริมสราง
มาตรการทางกฎหมาย
ในการกํากับดูแลการ
ใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีตาม พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
สันต ิพ.ศ. ... 

1.2 เพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
ดานกํากับดูแลความ
ปลอดภัยและการเฝา
ระวังภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีให
ไดมาตรฐานสากล 

1.3 เพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรดาน
การกํากับดูแล
ความปลอดภัยและ
การใชประโยชน
จากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

3.1 ถายทอดองค
ความรูดานความ
ปลอดภัยจากการ
ใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

3.2 สรางความ
ตระหนักดานการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการ
ใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

2.1 สงเสริม
และสนับสนุน
เครือขายความ
รวมมือท้ัง
ภายในและ
ตางประเทศ 

1.4 ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือรองรับการกํากับ
ดูแลความปลอดภัย
จากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี
 

ยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 
1. กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย 
และการพิทักษความปลอดภัย 
2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และระงับเหตุฉุกเฉนิทาง
นิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสี
เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยและสรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวาง
ประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแกประชาชน 

 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 

 



แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 23 

 

 

Chains of Responsibility (หวงโซความรบัผิดชอบ) 
สํานักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

 

วิสัยทัศน : เปนองคกรนําท่ีมีความพรอมดานการกํากับดูแลและการพัฒนาเครือขายดานนิวเคลียรและรังสีในกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแก
ประชาชนและส่ิงแวดลอม 

พันธกิจ : 1. กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการ
พิทักษความปลอดภัย 

 2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยและสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
 5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแกประชาชน 
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ยุทธศาสตร : 1. การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

คํานิยาม : คําวา “ความพรอม” ในการกํากับดูแลความปลอดภัยการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีนั้น ประกอบไปดวยความพรอมดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. ความพรอมดานกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ท่ีใชในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี โดยตองมีลักษณะบัญญัติเปน

กฎหมาย มีความสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีหนวยงานยึดถือปฏิบัติ ครอบคลุมขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน มีการนําไปปฏิบัติและบังคับใชอยาง
เครงครัด 

2. ความพรอมในกระบวนการปฏิบัติงาน คือ หนวยงานมีข้ันตอนหรือวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีครบถวนและชัดเจน มีมาตรฐาน ท้ังท่ีมีการระบุเปนลายลักษณ
อักษร หรือยึดถือปฏิบัติรวมถึงความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยตางๆ เชน เครื่องมือและอุปกรณ ท่ีใชในกระบวนการทํางานดวย 

3. ความพรอมในศักยภาพของบุคลากร บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ ในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
4. ความพรอมดานการวิจัย โดยมุงเนนงานวิจัยเพ่ือการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีเปนหลัก 

ตัวชี้วัด : 1. ความสําเร็จในการจัดทํากฎหมายท่ีครบถวน เปนไปตามมาตรฐานสากล และสามารถบังคับใชได (รอยละ) 
 2. รอยละความสําเร็จของการเปนหนวยงานตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากล (รอยละ) 
 3. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน (รอยละ) 
 4. รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนงานดานการวิจัยและพัฒนา (รอยละ) 

กลยุทธท่ี 1.1 เสริมสรางมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ... 
คํานิยาม : เรงรัดและจัดทํากฎหมาย ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. การจัดทํากฎหมาย ท้ัง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ... รวมถึงกฎหมายลําดับรองท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานของ ปส. ใหมีความสมบูรณ 

สอดคลองตามมาตรฐานสากล และมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน ขอกําหนด บทลงโทษ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (ในสวนท่ีอยูในบทกฎหมาย) เปนตน 
2. ศึกษาและวิเคราะหขอกฎหมายและนโยบายในดานของการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีท้ังในและตางประเทศ เพ่ือนํามา

ปรับปรุงและพัฒนาขอกฎหมายของ ปส. ดวย 
3. สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายดานการกํากับดูแลการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี ใหมีผลโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

เชน ครอบคลุม รวดเร็ว การบังคับใชมีมาตรฐาน เปนตน 

ขอบเขต : เฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑการปฏิบัติงาน ท่ีมีการระบุหรือบัญญัติเปนกฎหมายเทานั้น 

ตัวชี้วัด : 1. จํานวนรางกฎหมายลําดับรองท่ีจัดทําแลวเสร็จ (เรื่อง) 
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ภารกิจ(1) เปาหมาย 
การดําเนินงาน(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders(4) ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

1. พัฒนากฎหมายเพ่ือใชในการ
กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีของประเทศไทย รวมถึงการ
พัฒนากฎหมายลําดับรองตางๆ 
เพ่ือใหครอบคลุมการปฏิบัติงานของ 
ปส. มากยิ่งข้ึน ดังน้ี 
- รางกฎกระทรวง/ ระเบียบ
คณะกรรมการ เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.... 
- รางกฎกระทรวงฯ หรือระเบียบท่ี
ออกตามความในราง พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.... 
- รางพระราชบัญญัติการปองปราบ
การกอการรายทางนิวเคลียร 
- รางพระราชบัญญัติคุมครองการ
ดําเนินงานขององคการสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดย
สมบูรณและคณะกรรมาธิการ
เตรียมการสําหรับองคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ.... 

1. ปส. มีกฎหมายในการ
กํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรของประเทศ
รวมถึงกฎหมายลําดับรอง
ตางๆ ท่ีครอบคลมุการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่ง
จะทําใหการกํากับดูแลการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ของ ปส. มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
กฎหมายลําดับรองน้ัน ออก
ตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ... 
 

1. จํานวนกฎกระทรวง/
ระเบียบคณะกรรมการ
และประกาศท่ี
เลขาธิการประกาศ
กําหนดท่ีระบุไวใน
มาตรา 8 ภายใต พ.ร.บ. 
ฉบับใหม 

ภายใน 
1. เจาหนาท่ี ปส. 
(กส. สน. สร. สส. 
ศรฉ. และฝายอ่ืนๆ) 
2. เจาหนาท่ี
หนวยงานอ่ืน ท่ีมีสวน
ในกระบวนการจดัทํา
กฎหมาย 
3. ผูท่ีกฎหมายมผีล
บังคับใช 
ภายนอก 
1. ผูรับบริการ
ผูประกอบการสถาน
ปฏิบัติการทาง
นิวเคลียรและรังสี 
ผูรับใบอนุญาต
ครอบครองและใชซึ่ง
วัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องกําเนิดรังส ี
2. ประชาชน 

1. จัดทํากฎหมายลําดับรอง
อ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของ ปส. ใหแลว
เสร็จโดยตองศึกษาและ
วิเคราะหขอกฎหมายและ
นโยบายในดานของการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสีท้ัง
ในและตางประเทศ เพ่ือนํามา
ประกอบการจดัทํากฎหมาย
ลําดับรองตางๆ 
2. ประกาศและบังคับใช
กฎหมาย 

โครงการพัฒนากฎหมายวาดวยการกํากับ
ดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรของประเทศ
ไทย 
   จัดทําและพัฒนากฎหมายลําดบัรองเพ่ือใช
ในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและ
รังสีของประเทศไทย และเพ่ือใหครอบคลุม
การปฏิบัติงานของ ปส. โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําแผนบูรณาการการจดัทํา
กฎหมายรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ต.ค. 
59 - พ.ย. 59) 
   ดําเนินการจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือวางแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองในเรื่องตางๆ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ขอมูล/องคความรูท่ีตองใช ระยะเวลา ฯลฯ 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทํากฎหมายลําดบัรองให
สอดคลองตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือ
สันติ พ.ศ. ... (พ.ย. 59 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการศึกษา วิจัย ทบทวน และจัดทํา
แหลงอางอิง โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
กฎหมายหรือมาตรฐานสากลตางๆ ท่ี
หนวยงานยึดถือปฏิบัตติลอดจนยกราง
กฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมายลําดบัรอง
ตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 24 เรื่อง โดยแบงเปน 2 
ระยะ ดังน้ี 
- ระยะท่ี 1 (พ.ย. 59 - มี.ค. 60) 
ดําเนินการวิเคราะหวิจัยกฎหมาย 
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ภารกิจ(1) เปาหมาย 
การดําเนินงาน(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders(4) ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

มาตรฐานสากล และกระบวนงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือจัดทําและพัฒนากฎหมายลาํดับ
รองท่ีหนวยงานควรมี โดยจัดทํา (ราง) 
กฎหมายลําดับรองจํานวนท้ังสิ้น 24 เรื่อง 
- ระยะท่ี 2 (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) 
ดําเนินการจัดทําและพัฒนากฎหมายลําดบั
รองจํานวน 24 เรื่องใหสมบูรณ 
โครงการพัฒนากฎหมายวาดวยการกํากับ
ดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2561 เปนตนไป) 
   นําเสนอ (ราง) กฎหมายท่ีแลวเสร็จตอ
คณะอนุกรรมการพิจารณารางกฎหมายและ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพ่ือสันติ
เพ่ือใหความเห็นชอบและประกาศใช 
กิจกรรมท่ี 1 นําเสนอ (ราง) กฎหมาย
ตามลาํดับข้ันตอนใหแลวเสร็จ (ต.ค. 60 เปน
ตนไป) 
   นําเสนอ (ราง) กฎหมายลําดับรองท้ัง 24 
เรื่อง ตามลาํดับข้ันตอน ตั้งแต
คณะอนุกรรมการพิจารณา (ราง) กฎหมาย 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพ่ือสันติ (พ.
ป.ส.) ไปจนถึงกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พรอมท้ังติดตาม ปรบัปรุงและ
พัฒนากฎหมายตามท่ีไดรับขอเสนอแนะ ท้ังน้ี 
กระบวนการพิจารณา (ราง) กฎหมายมี
ระยะเวลาไมแนนอน จึงทําใหไมสามารถ
คาดการณระยะเวลาของกิจกรรมได 
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ภารกิจ(1) เปาหมาย 
การดําเนินงาน(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders(4) ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

กิจกรรมท่ี 2 จัดเวทีในการรับฟงความคิดเห็น
และเผยแพรกฎหมายใหกับกลุมงานท่ี
เก่ียวของ และประชาชนท่ัวไป (ดาํเนินการ
หลังจากท่ีกิจกรรมท่ี 1 แลวเสร็จ) 
   ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคดิเห็นตอ
กฎหมายลําดับรองท่ีประกาศใช พรอมท้ัง
เผยแพรกฎหมายตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธท่ี 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดานกํากับดูแลความปลอดภัยและการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหไดมาตรฐานสากล 
คํานิยาม : การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดานกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี หมายถึง การพัฒนากระบวนการ ข้ันตอน หรือ

วิธีการ ในกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหดีหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังในสวนท่ีมีการระบุไวในกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบตางๆท่ีหนวยงานยึดถือปฏิบัติ เชน พัฒนาข้ันตอนในการออกตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี พัฒนาข้ันตอนตรวจสอบเตาปฏิกรณปรมาณู เปนตน ซ่ึงอาจแบงเปน 
2 ประเภท ไดแก ข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ และข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานท่ีหนวยงานควรปฏิบัติ ซ่ึงการจะพัฒนากระบวนการไดนั้น 
จะตองดําเนินการหลังจากท่ีมีกฎหมายการกํากับฯ นอกจากนี้ การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดานกํากับดูแลความปลอดภัยนั้น ตองเปนไปตามมาตรฐานสากล คือ 
ขอกําหนด หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ ของหนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัยฯ ในตางประเทศ ท่ีประเทศไทยยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 

ขอบเขต : กระบวนการในท่ีนี้หมายถึงข้ันตอนการทํางาน หรือมาตรฐานการทํางาน ท้ังในสวนท่ีมีการระบุไวในกฎหมาย หรือตามระเบียบตางๆท่ีหนวยงานยึดถือ
ปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัด : 1. จํานวนมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีครบถวนชัดเจน (เรื่อง) 
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1. การบูรณาการกระบวนการ
ทํางานดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสรีะหวาง
หนวยงาน 

1. มีทิศทางการทํางานรวมกัน มี
ระเบียบวิธีการทํางานในสวนท่ีแต
ละหนวยงานเก่ียวของเปน
มาตรฐานปฏิบัติเดียวกัน 

1. รอยละ
ความสําเร็จของ
แผนการทํางานแบบ
บูรณาการของ
หนวยงาน ในดาน
การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียร
และรังส ี

1. หนวยงาน
ภายใน ปส. 

1. จัดทําแผนการบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงาน โดยตองมีความ
ครอบคลมุทุกภารกิจงาน 

โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
   พัฒนากระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานของ 
ปส. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยศึกษา วิเคราะห 
เพ่ือจัดทําภารกิจของ ปส. ท่ีสําคัญและมีความจําเปน
สําหรับประเทศไทย โดยดําเนินการรวมกันระหวาง
หนวยงานภายใน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ พรอมท้ัง
จัดทํากรอบการดําเนินงานกลางของหนวยงาน เพ่ือให
หนวยงานมีการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน มีแผนการดําเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษามาตรฐานและกรอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในตางประเทศ (ต.ค. 59 - พ.ย. 59) 
   ศึกษาและวิเคราะหกรอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานดานการกํากับของตางประเทศ (GSR) พรอม
ท้ังเปรียบเทียบและปรับปรุงใหเหมาะสมกับประเทศ
ไทย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํากรอบการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการจัดทํา
กรอบการดําเนินงาน (ธ.ค. 59) 
   ดําเนินการประชุม สัมมนา หรือหารือรวมกัน
ระหวางหนวยงานใน ปส. เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการ
การจัดทํากรอบการดําเนินงานท่ีสําคัญและจําเปนของ
หนวยงาน พรอมท้ังวางแผน 
กิจกรรมท่ี 3 จัดทํากรอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
(ม.ค. 60 - พ.ค. 60) 
   ดําเนินการจัดทํากรอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
รวมกันระหวางหนวยงานภายใน ใหเปนไปตาม
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มาตรฐานสากลและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
ประเทศไทย 
กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรงุภารกิจการดําเนินงานของ ปส. 
(มิ.ย. 60 - ก.ย. 60) 
   ทดลองนํากรอบการดําเนินงานมาปฏิบัติใชโดยการ
ปรับปรงุภารกิจการดําเนินงานหลกั (Core function) 
ใหเปนไปตามท่ีไดจัดทําไว 

2. การพัฒนากระบวนการการ
กํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีใหได
มาตรฐานสากล และเปน
มาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน 
ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
(Core functions) ดังน้ี 
- กระบวนการรางกฎระเบียบ 
- กระบวนการอนุญาตฯ 
(Authorization) 
- กระบวนการประเมินสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและ
รังส ี
- กระบวนการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและ
รังส ี(Inspection) 
- กระบวนการรับรองเจาหนาท่ี 
RSO และเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
Reactor 

1. มีกระบวนการทํางานดานการ
กํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีท่ีมีคุณภาพ 
เปนไปตามมาตรฐานสากล และมี
ข้ันตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน 
ไดแก 
- กระบวนการรางกฎหมาย 
- กระบวนการอนุญาตฯ 
- กระบวนการประเมินสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 
- กระบวนการตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี 
(Inspection) 
- การดําเนินงานท่ัวไป 
2. ผลการตรวจสอบอยูในเกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งสงผลใหเกิดความ
เช่ือมั่นและความปลอดภัยของ
ประชาชน 

1. จํานวนคูมือการ
กํากับดูแลการใช
พลังงานนิวเคลียร
และรังสีท่ีจัดทํา
สําเรจ็และนําไปสู
การปฏิบัต ิ

1. เจาหนาท่ี ปส. 
(สร. สน. สส.) 
2. ผูขอรับ
ใบอนุญาตท้ังทาง
นิวเคลียรและรังส ี
3. ประชาชน 

1. วิเคราะหและจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติงาน ตาม 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลยีร 
พ.ศ. ... และมาตรฐานสากล 
ในกระบวนการและข้ันตอน
การปฏิบัติงานในทุกๆ ภารกิจ
งานโดยมุงเนนการพัฒนา
ปจจัยสําคญั ในการนําพา
องคกรไปสูการเปนหนวยงาน
ดานการกํากับดูแลการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสีท่ีได
มาตรฐานสากล เชน 
- ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ขององคกร 
- ความโปรงใส 
- ความมีมาตรฐาน เปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน 

แผนงาน/โครงการ ในสวนท่ีเกี่ยวของ 
   ดําเนินการพัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนไปตามมาตรฐานสากล 
โดยมีความครอบคลุมภารกิจการดําเนินงานท่ีสําคัญของ 
ปส. และสอดคลองกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย
โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 
1. พัฒนากระบวนการทํางานใหมรีะเบียบ เปนข้ันตอน 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน ในทุกๆ ภารกิจการทํางาน
หลัก (Core function) ท่ีทุกหนวยงานมสีวนรวม โดย
หนวยงานท่ีมสีวนเก่ียวของ รวมกันจัดทําคูมือการกํากับ
ดูแลการใชพลังงานนิวเคลยีรและรังสี สาํหรับ
ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ เพ่ือเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรือ “คูมือกลาง” ท่ีใชในการปฏิบัติงาน
รวมกัน โดยในสวนของภารกิจงานท่ีเปนดานเฉพาะทาง
น้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของตองเปนผูดําเนินการจัดทํา
กระบวนการทํางานในสวนน้ันเอง ท้ังน้ี แนวทางในการ
จัดทํา แผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
น้ัน ตองมคีวามสอดคลองตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
(ภารกิจท่ี 2 - 6) เทาน้ัน จนกวาหนวยงานจะจดัทํากรอบ
การดําเนินงาน (ภารกิจท่ี 1) และคูมือการปฏิบัติงาน 
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3. พัฒนาระบบ 3S ใหมี
ประสิทธิภาพ (Security 
safety & safeguard) 

- - - - (พิจารณาความสอดคลองตามโครงการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไปพลางจนกวากรอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจท่ี 1 จะแลวเสรจ็) 

4. การจัดการกากกัมมันตรังสี 
(Radioactive Waste 
Management) 

1. ประเทศไทยมีกระบวนการ
จัดการกากกัมมันตรังสี และมี
หลักเกณฑ ขอบังคับ สอดคลอง
ตามมาตรฐานสากล 

- - - โครงการบริหารจัดการกากกัมมนัตรังสี 
(พิจารณาความสอดคลองตามโครงการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไปพลางจนกวากรอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจท่ี 1 จะแลวเสรจ็) 

5. การขนสงวัสดุกัมมันตรังสี 
(Safe Transport of 
Radioactive Materials) 

1. ปส. มีระบบการกํากับดูแล
การขนสงวัสดุกัมมันตรังสี
ภายในประเทศ ท้ังจาก
หนวยงานรัฐและเอกชน โดยมี
ฐานขอมูลและระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

- - - โครงการกํากบัดูแลการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเปน
อันตรายมากถึงอันตรายสูงสุด 
(พิจารณาความสอดคลองตามโครงการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไปพลางจนกวากรอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจท่ี 1 จะแลวเสรจ็) 

6. การเฝาระวัง เตรยีมความ
พรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี 
(Emergency Monitoring 
Preparedness and 
Response, EPR) 

1. ปส. มีแผนบรหิารจดัการและ
แผนปฏิบัติการในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี
2. ปส. มีความพรอมในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร
และรังส ี
๓. ปส. มสีถานีเฝาระวังภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีครอบคลมุ
ท่ัวประเทศ โดยใชในการเฝา
ระวังภัยและสงคาการตรวจวัด
กับมายังหนวยงานกลาง ซึ่งจะ
สงผลประเทศไทยมศีักยภาพใน
การเฝาระวังภยัทางนิวเคลียร
และรังสีมากยิ่งข้ึน สงผลตอ

1. จํานวนแผน
บริหารจัดการดาน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี และ
แผนปฏิบัติการ 
2. มีบุคลากร
เครื่องมือ เทคนิค ท่ี
มีประสิทธิภาพ โดย
บูรณาการกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสท่ีีมี
ผลกระทบตอความ

1. ประชาชน 
2. ปส. 
3. หนวยงาน
ตางๆ ตาม
โครงสราง
เครือขาย EPR ท้ัง
ในประเทศและ
ตางประเทศ 

- โครงการเฝาระวัง เตรียมความพรอมและระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
(สอดคลองกลยุทธท่ี 1.2) 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําแผนบริหารจัดการดานฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี และแผนปฏิบัติการ สําหรับการ
นําไปปฏิบัติในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ
และบรรเทาภัยเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
สอดคลองกับแถลงการณของทานนายกรัฐมนตรีในการ
เขารวมประชุมผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร 
ฝายเลขาอนุกรรมการฯ โดยใชขอกําหนด 
(Requirement) ของการเตรียมความพรอมและตอบโต
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ของ IAEA Safety 
Standard เปนกรอบทางวิชาการหลัก และปรับปรุง
กรอบการดําเนินงานจากแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของ
เปาหมาย (3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

ความปลอดภัยของประชาชน
และสิ่งแวดลอม 

ปลอดภัยของ
ประชาชนและ
สิ่งแวดลอม 
3. มีการฝกซอม
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังส ี
4. ตัวช้ีวัดดานสถานี
สถานีเฝาระวัง 
4.1 มีการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอมเปนไป
ตามเกณฑกําหนด
สากล ท้ังในภาวะ
ปกติและภาวะ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี ไดแก 
- จํานวนสถานี 
- เทคนิคตรวจวัด 
- path way 
- แบบจําลอง 
17025 
- ครอบคลุมสถาน
ปฏิบัติการฯ 
4.2. ผลการตรวจวัด
ถูกตอง นาเช่ือถือ 
4.3. มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

รังสีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ใหประสาน สนับสนุน และ
สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีจะบังคับใชตอไป โดย
แผนดังกลาวจะตองมีการทบทวนปรับปรุงทุก 5 ป ตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
กิจกรรมท่ี 2 ตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีดวยสถานี
เฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีท่ีท่ัวประเทศ ในการ
เฝาระวังกัมมันตภาพรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ รวมถึงบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลเฝาระวัง 
และการแจงเตือนเพ่ือการระงับเหตุรวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ ตามโครงสรางเครือขาย EPR ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศไดแก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และหนวยงาน EPR ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสหภาพยุโรป 
กิจกรรมท่ี 3 เตรียมความพรอมและระงับเหตฉุุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสีใหแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใน 
กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีสรางมาตรฐานในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของสถานประกอบการทางรังสี กรณี
ฉุกเฉินทางรังสี วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสการเกิด
เหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทยเพ่ิมศักยภาพในการ
คนหาวัสดุกัมมันตรังสีดวยเครื่องมือตรวจวัดและคนหา
วัสดุกัมมันตรังสี และฝกซอมการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี สําหรับสถานปฏิบัติการ (ผูรับ
ใบอนุญาตฯ) และหนวยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ของ
ประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชน 
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของ
เปาหมาย (3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

7. การเฝาตรวจคา
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยเพ่ือใช
ประเมินผลกระทบตอประชาชน
และสิ่งแวดลอมจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

1. ปส. มสีถานีเฝาระวังภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีท่ีครอบคลมุ
ท่ัวประเทศ โดยใชในการเฝา
ตรวจวัดคากัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลให
ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
เฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและ
รังสีมากยิ่งข้ึน สงผลตอความ
ปลอดภัยของประชาชนและ
สิ่งแวดลอม 
2. ปส. สามารถประเมินความ
ปลอดภัยในประชาชนและ
สิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสไีดอยาง
ถูกตองและมีความแมนยํา โดยมี
เกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ 

1. มีการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอมเปนไป
ตามเกณฑกําหนด
สากล ท้ังในภาวะ
ปกติและภาวะ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสี โดยเกณฑ
การตรวจวัด ไดแก 
- จํานวนสถานี 
- เทคนิคการ
ตรวจวัด 
- path way 
- แบบจําลอง 
- การไดรบัรอง
มาตรฐาน iso 
17025 
- ครอบคลุมสถาน
ปฏิบัติการทาง
นิวเคลียรและรังส ี
2. ผลการตรวจวัดมี
ความถูกตอง 
นาเช่ือถือ 
3. มีแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

1. ประชาชน 
2. หนวยงานใน 
ปส. (สร. สน. สส.) 
3. สถาน
ประกอบการทาง
นิวเคลียรและรังส ี
4. ปภ. 
สาธารณสุข และ 
อ.ย. 
5. ผูถือใบอนุญาต
ครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังส ี

1. เพ่ิมจํานวนสถานีเฝาระวัง
ภัยทางนิวเคลียรและรังสี
เพ่ิมเตมิ เพ่ือใหสอดคลองกับ
การใชพลังงานนิวเคลียรท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ
เชน ตามเสนทางการเคลื่อนท่ี
ในสิ่งแวดลอมของสาร
กัมมันตรังสีท่ีรั่วไหล และ
ครอบคลมุพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบ 
2. เพ่ิมการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหสอดคลองกับการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสีท้ัง
ในประเทศไทยและ
ตางประเทศ เชน ชนิดของ
ตัวอยาง พ้ืนท่ีการตรวจวัด 
เทคนิคการตรวจวัด และชนิด
ของนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีทํา
การตรวจวัด 
3. ดําเนินการจัดทําเกณฑการ
ไดรับรังสีของประชาชนจาก
สิ่งแวดลอมและจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี
4. ดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมลู
เฝาระวังกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอมสําหรับรวบรวม

โครงการศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอมแหง
อาเซียน 
1. จัดตั้งสถานีเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสี
เพ่ิมเตมิ เพ่ือใหสอดคลองกับการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสี ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ ตาม
การศึกษาวิจัยเพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจาก
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
2. เพ่ิมการตรวจวัดกัมมันตภาพรงัสีในสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหสอดคลองกับการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
รวมถึงศึกษาวิจัยพัฒนาเทคนิค หรืออุปกรณท่ีใชใน
การตรวจวัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือลด
คาใชจายนอยลง 
3. ประเมินการไดรับรังสีของประชาชนจาก
สิ่งแวดลอมและจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบ ซึ่งจะตองมีขอมลูเปรียบเทียบของกอน
และหลังการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
4. การจัดตั้งศูนยขอมลูเฝาระวังกัมมันตภาพรังสีใน
สิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพ ขอมูลมีความปลอดภัย 
และรองรับขอมลูจํานวนมากจากสถานีเฝาระวังภยัฯ
ท่ัวประเทศ สถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสีจาก
เครือขายการเฝาระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียรท่ัว
โลก รวมถึงใหศูนยเฝาระวังฯ มีความรวดเร็วในการ
ประเมินผลกระทบทางนิวเคลียรและรังสี ไดทันถวงที
ตอการแจงเตือนและแกไขสถานการณ 
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของ
เปาหมาย (3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

ขอมูลตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม 
และแจงเตือนและประเมินผล
กระทบทางนิวเคลียรและรังส ี

8. การวิเคราะหและประเมินผล
กระทบจากการไดรับรังสีของ
ผูปฏิบัติงานทางรังสีและ
ประชาชนท่ัวไป 

1. ผูปฏิบัติงานทางรังสีและ
ประชาชนท่ัวไป มีปรมิาณรังสีใน
รางกายในระดับท่ีปลอดภัย 

1. คาปรมิาณรังสีใน
รางกายท่ี
ผูปฏิบัติงานทางรังสี
และประชาชนท่ัวไป
ไดรับอยูในระดับ
ปลอดภัย 

1. ผูปฏิบัติงาน
ทางรังส ี
2. ประชาชน
ท่ัวไป 

1. ขยายฐานความรูทาง
วิชาการและงานวิจัยให
กวางขวางยิ่งข้ึน 
2. ศึกษาแนวโนมการไดรับ
รังสีของผูปฏิบัติงานทางรังสี
และประชาชนท่ัวไป 
3. จัดทําคาพ้ืนฐานของการ
ไดรับรังสีในระดับท่ีปลอดภัย
ตอรางกายของประชากรไทย
เพ่ิมเติม 
4. จัดทําเกณฑมาตรฐานใน
การตรวจวัดรังสจีากภายใน
รางกายใหครอบคลุมสารรังท่ี
สนใจ  

1. การจดัทําขอมูลพ้ืนฐานการไดรับรังสีจากภายใน
รางกายของประชากรไทย 
2. ตรวจวัดและประเมินการไดรับรังสีในระดับท่ี
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทางรังสแีละประชาชนท่ัวไป 
3. การจดัทําวิธีมาตรฐานการตรวจวัดรังสีจากภายใน
รางกาย 

9. ศึกษาความเปนไปไดในการ
จางบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงาน (outsources) 

1. มีการจางบุคลากรภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานบางสวนแทน ปส. 
ภายในระยะเวลา 5 ป 

- - - - 
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กลยุทธท่ี 1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยและการใชประโยชนจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
คํานิยาม : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง การพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ ใหกับบุคลากรภายในหนวยงานในทุกสาขา เชน เจาหนาท่ีทาง

วิทยาศาสตร เจาหนาท่ีฝายสนับสนุน เปนตน ซ่ึงเริ่มตั้งแตการสรางความรูใหกับบุคลากรท่ีไมมีความรูเลย และการพัฒนาความรูท่ีมีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังรวมไป
ถึงการออกแบบพัฒนาหลักสูตรในการฝกอบรมบุคลากรภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดวย 

ขอบเขต : บุคลากรภายใน ปส. เทานั้น 

ตัวชี้วัด : 1. จํานวนแผนพัฒนาสมรรถนะ (competency model) ของบุคลากรเฉพาะดาน (แผน) 

ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

1. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานนิวเคลยีร
และรังสีตามหลัก
มาตรฐานสากล 

1. บุคลากร ปส. มคีวามรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสี มีการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด 
รวมถึงมีความสามารถดานอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปนและตอการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากร ปส. ท่ีไดรับการ
พัฒนาทักษะมีภาพลักษณท่ีดี 
คือ ไดรับความเช่ือมั่นจาก
หนวยงานตางๆ และ
บุคคลภายนอกท่ัวไป 
3. ปส. สามารถพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรภายใน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ปส. มีจํานวน
บุคลากรดานนิวเคลียร
และรังสีสอดคลองกับ
ภารกิจการดําเนินงาน 
(รอยละ) 
2. บุคลากร ปส. มี
ความรู ความสามารถ
ดานนิวเคลยีรและรังสี 
โดยสอบผานเกณฑท่ี
กําหนด 

1. บุคลากร ปส. 
2. ผูท่ีมีสวน
เก่ียวของอ่ืนๆ 

1. จัดทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความ
ครอบคลมุประเด็นความ
ตองการของหนวยงาน มี
กระบวนการถายทอดและ
พัฒนาทักษะแกบุคลากรท่ีดี 
โดยมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 
๒. จัดทํา competency 
model ใหครอบคลุม
ประเภทงานของทุกภาค
สวนใน ปส. 
๓. พัฒนาศักยภาพ บุคลากร
ดานนิวเคลยีรและรังสีอยาง
เปนระบบ 
๔. จัดทําระบบ 
knowledge 
management : KM ของ

โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยนิวเคลียรและรังสี
ของประเทศ 
   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในเพ่ือใหมีความรู 
ความสามารถ และสามารถปฏิบัตงิานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในดานวิชาการ เทคนิค และองคความรูดาน
พลังงานนิวเคลียรและรังสี และดานการสนับสนุน การบรหิาร 
และการปฏิบัติงานท่ัวไป รวมท้ังสงเสริมการถายทอดความรูและ
พัฒนาทักษะท่ีจําเปนดังกลาว แกบุคลากรภายนอก เพ่ือให
สามารถนําความรูไปปฏิบัติใชในหนวยงานหรือสถานปฏบัิติการ
ของตน และสนับสนุนการดําเนินงานของ ปส. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีแผนงานและโครงการยอยดังน้ี 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลยีรและ
รังสี (สอดคลองกลยุทธท่ี 1.3) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
(สอดคลองกลยุทธท่ี 3.1) 
3. โครงการพัฒนาเสริมสรางบุคลากรดานสนับสนุน (สอดคลอง
กลยุทธท่ี 1.3) 
4. โครงการโครงการพัฒนาการบริหารจดัการองคกรของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ก.พ.ร.) (สอดคลองกลยุทธท่ี 1.3) 
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องคกรท่ีครอบคลุม เปน
ระเบียบ มีความถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ 

5. โครงการพัฒนาจัดทําองคความรูแบบบูรณาการท้ังองคกร 
(สอดคลองกลยุทธท่ี 1.3 และ 3.1) 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและ
รังสีใหมีความรูระดับมืออาชีพ 
   เสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรภายในอยางเปนระบบ สอดคลองตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือใหการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสีมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน มีแผนการ
ดําเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาหลักสตูรเสรมิสมรรถนะสําหรับบุคลากรดาน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสี (ม.ค. 59 - มี.ค. 60) 
   ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน รวมกับการ
วิเคราะหแนวโนมความตองการดานบุคลากรของหนวยงานเพ่ือ
วิเคราะหหาหลักสูตรและองคความรูท่ีจําเปนและเหมาะสม
สําหรับหนวยงาน พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency model) และพัฒนาหลักสตูรสําหรบับุคลากรใน
ดานตางๆ 
   กิจกรรมท่ี 1.1 - สํารวจความตองการดานองคความรูทาง
นิวเคลียรและรังสีของบุคลากร (ต.ค. 59 - ธ.ค. 59) 
   กิจกรรมท่ี 1.2 - จัดทําแผนพัฒนาหลักสตูรเสรมิสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรดานความปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังสี (ม.ค. 
60 - มี.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 นําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสูการปฏิบัติ 
(เม.ย. 60 - ธ.ค. 60) 
   ดําเนินการนํารองตามแผนพัฒนาหลักสตูรเสรมิสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรดานความปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังสไีมนอย
กวา 2 กิจกรรม เชน การจัด workshop on the job training 
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,การศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรในการทํางาน
ดาน primary lab ,การสงบุคลากรไปอบรมดานพิทักษรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ,การอบรมเชิงปฏิบัติการดาน Workshop 
on The Additional Protocol / Safe Guards Overview for 
new staffs ,การฝกอบรมเก่ียวกับการกํากับดูแลความปลอดภยั
ดานระบบวัดคุมและระบบควบคมุ ,การฝกอบรมดานการตรวจ
พิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลยีรและรังสี กรณี Unauthorized 
materials เปนตน 
กิจกรรมท่ี 3 ประเมินสมรรถนะของหนวยงาน (เม.ย. 60 - ธ.ค. 60) 
   ประเมินสมรรถนะของหนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัยตาม 
SARCoN (Systematic Assessment of Regulatory 
Competence Needs) พรอมท้ังจัดทํากระบวนการการรับรอง
บุคลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี เชน การจดัทําและประเมินสมรรถนะบุคลากร
ดานการกํากับดูแลของ ปส. (SARCON) 

โครงการพัฒนาเสริมสรางบุคลากรดานสนับสนุน 
   พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิานของบุคลากรดานสนับสนุนใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองตอภารกิจงาน สภาพแวดลอม ลักษณะ
องคกร เกณฑมาตรฐานสากล และเกณฑการปฏบัิติงานของ 
ก.พ. พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ (Competency 
model) และพัฒนาหลักสตูรสําหรับบุคลากรดานสนับสนุน มี
แผนการดาํเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาหลักสตูรเสรมิสมรรถนะสําหรับบุคลากรดาน
สนับสนุน (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) 
   ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน รวมกับการ
วิเคราะหแนวโนมความตองการดานบุคลากรของหนวยงานเพ่ือ
วิเคราะหหาหลักสูตรและองคความรูท่ีจําเปนและเหมาะสม
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สําหรับหนวยงาน พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสําหรับ
บุคลากรในดานตางๆ 
   กิจกรรมท่ี 1.1 สํารวจความตองการดานองคความรูของ
บุคลากรดานสนับสนุน (ต.ค. 59 - ธ.ค. 59) 
   กิจกรรมท่ี 1.2 จัดทําแผนพัฒนาหลักสตูรเสรมิสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรดานสนับสนุน (ม.ค. 60 - มี.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 นําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสูการปฏิบัติ 
(เม.ย. 60 - ธ.ค. 60) 
   ดําเนินการนํารองตามแผนพัฒนาหลักสตูรเสรมิสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรดานความปลอดภยัทางนิวเคลียรและรังสไีมนอย
กวา 2 กิจกรรม เชน การฝกอบรมดานระบบการบริหารจัดการ 
และดานอ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามคณุลักษณะท่ีพึง
ประสงค (กจ.) (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามคณุลักษณะท่ีพึงประสงค
ของหนวยงาน พรอมท้ังวางแผนดานอัตรากําลังขององคกร เชน 
การเพ่ิมอัตรากําลัง/การสงเสริมขีดความสามารถของบุคลากร
ดานมาตรฐานการวัดทางนิวเคลยีรและรังส ี

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ (ก.พ.ร.) 
   ดําเนินการพัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงานใหมี
ประสทิธิภาพ เปนไปตามกระบวนการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําแผนงานพัฒนา PMQA ขององคกร (ต.ค. 59 
- ก.ย. 60) 
   ดําเนินการจัดประชุมรวมกับหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของเพ่ือ
จัดทํากรอบการบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ (PMQA) 
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โครงการพัฒนาจัดทําองคความรูแบบบูรณาการท้ังองคกร 
   ดําเนินการรวบรวมองคความรูขององคกรในทุกๆ ดาน อยาง
เปนระบบ ไดแกการสราง การจัดเก็บ การเผยแพร และการถาย
โอนองคความรู เพ่ือใหเกิดการนําองคความรูท่ีมีไปปฏิบัติใชได
อยางมีประสิทธิภาพ มีแผนการดาํเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาฐานขอมูลผูเช่ียวชาญดานนิวเคลยีรและรังสี 
(ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
   จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลผูเช่ียวชาญดานนิวเคลียรและรังสี 
ท้ังบุคลากรจากในและตางประเทศ เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูล
วิทยากรตามสาขาท่ีเช่ียวชาญ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ ปส. ใน
การจัดหลักสตูรฝกอบรม/สมัมนา รวมถึงเปนประโยชนตอการ
ขอคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ ปส. 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทําระบบบริหารจดัการองคความรูขององคกร 
(พ.ค. 60 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการจัดทํา รวบรวม และจัดหมวดหมู องคความรูตางๆ 
ขององคกรอยางเปนระบบและพัฒนาการเรยีนรูแบบออนไลน 

     โครงการเฝาระวัง เตรียมความพรอมและเฝาระวังระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี
(สอดคลองกลยุทธท่ี 1.2) 
กิจกรรมท่ี ๑ ดําเนินการฝกชอมเชิงปฏิบัติการในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของเจาหนาท่ีภายใน ปส. 
กิจกรรมท่ี ๒ เจาหนาท่ี ปส. เขารวมการฝกซอมการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี สาํหรับสถานปฏิบัติการ (ผูรับ
ใบอนุญาตฯ) และหนวยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆของประเทศท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน 
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กลยุทธท่ี 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
คํานิยาม : ศึกษา พัฒนา และวิจัย ในขอบเขตตางๆ ดังนี้ 
1. ศึกษาวิจัยดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี ท้ังองคความรูและนวัตกรรม (ถามี) เชน การวิจัยเพ่ือพัฒนากฎระเบียบ เกณฑ

มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลความปลอดภัยฯ การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสําหรับกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี เปนตน 
2. ศึกษาวิจัยดานการสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี หมายถึง การวิจัยในงานดานการ “สนับสนุน” การกํากับดูแล

ความปลอดภัยฯ ซ่ึงไมไดเปนงานวิจัยเพ่ือใชในการกํากับดูแลความปลอดภัยโดยตรง เชน การวิจัยเพ่ือหาวิธีการตรวจวัดคาทางรังสีแบบใหม เปนตน 
3. ศึกษาวิจัยเชิงสังคมศาสตรหรืองานวิจัยดานอ่ืนๆท่ีมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกร เชน การวิจัยเพ่ือหาความ

ตองการดานการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีของประเทศ การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารงานภายในองคกร เปนตน 

ขอบเขต : งานวิจัยตองเปนไปตาม 3 ประเภท ดังกลาว 

ตัวชี้วัด : 1. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการดําเนินการตามแผน (เรื่อง) 

ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของ
เปาหมาย (3) 

Stakeholders 
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

1. แผนบูรณาการดาน
การวิจัย 

1. หนวยงานมีแผนงานในการ
วิจัย สามารถลําดับ
ความสําคญัและความจาํเปน
ในการทํางานวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการกํากับดูแลการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ของหนวยงานได 

1. ปส. มีแผนงานใน
การวิจัย 1 ฉบับ 
ภายใน 1 ป 

- - โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานวิจัยและพัฒนาของ ปส. 
   จัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยของหนวยงานในชวงระยะเวลา 
5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีความสอดคลองตามความ
ตองการของหนวยงาน และมุงเนนใหเกิดการใชประโยชนของ
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการกํากับดแูลความปลอดภยัจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําแผนบูรณาการดานการวิจัยรวมกันระหวาง
หนวยงานใน (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการจัดประชุมรวมกันทุกสํานัก เพ่ือวิเคราะหหาทิศ
ทางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงลําดับความสําคัญของงานวิจัย
และพัฒนาท่ีหนวยงานตองทํา โดยจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงานระยะเวลา 5 ป 
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของ
เปาหมาย (3) 

Stakeholders 
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

2. ศึกษาและพัฒนา
วิธีการตรวจพิสูจน
เอกลักษณทางนิวเคลียร
และรังสี (Nuclear 
Forensics) ใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล 

1. มีหองปฏิบัติการตรวจ
พิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลยีร
และรังสี ท่ีเปนมาตรฐานสากล 
ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมี
ศักยภาพดานการกํากับ ดูแล
การใชพลังงานนิวเคลียรและ
รังสีท่ีสูงข้ึนท้ังดานการเฝา
ระวังเหตุฉุกเฉินทางรังสี การ
ปองกันการลักลอบการขนสง
และการใชอาวุธนิวเคลียรเขา
สูประเทศ การตรวจวัดรังสี
ในทางการแพทย การ
ตรวจสอบการปนเปอนของ
สินคา เปนศูนยกลางการวิจยั 
การศึกษาและการเรียนรู 
ทางการตรวจพิสจูนวัสดุ
นิวเคลียรของภูมิภาคอาเซียน 
เปนตน 

1. หองปฏิบัติการ
ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 
17025 

1. สพฐ.ตร. 
2. สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
3. สทน. 
4. กรมทรัพยากร
ธรณ ี

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนา
เพ่ือจัดทําวิธีมาตรฐานดาน
การตรวจพิสูจนเอกลักษณ
ทางนิวเคลียรและรังส ี
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหมีความรูดานการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 

โครงการตรวจพิสูจนเอกลกัษณทางนิวเคลียรและรังส ี
   พัฒนาวิธีการตรวจพิสูจนเอกลกัษณทางนิวเคลียรและรังสีให
มีความถูกตองแมนยํา เปนไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคลองตามสภาพแวดลอมของประเทศ ประกอบดวย
กระบวนการทํางานท่ีสาํคัญ คือพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน
เอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสีตามมาตรฐานสากลพัฒนา
หองปฏิบัติการใหไดรบัมาตรฐาน ISO/IEC 17025และพัฒนา
ปรับปรุงฐานขอมูลทางการพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลยีรและ
รังสีใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัย ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดประโยชน
ดานความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาวิจัย ของ
ประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การขอรับรองคณุภาพหองปฏิบัตกิารในระบบ ISO/IEC 
17025 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษา และรวบรวม เอกสารท่ีเก่ียวของกิจกรรมท่ี 
2 ศึกษา และรวบรวม เอกสารท่ีเก่ียวของ (พ.ย. 59 - มี.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 3 จัดทําคูมือคณุภาพ วิธีการปฏิบัติงานและคูมือทาง
เทคนิค (พ.ย. 59 - มี.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 4 ดําเนินการตามระบบมาตรฐานท่ีจดัทําข้ึน (มี.ค. 
60 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับหองปฏิบัติการท่ี
ไดรับการรับรอง (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 6 ขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
(มิ.ย. 60 - ก.ย. 60) 

3. พัฒนาศักยภาพและ
ขยายขีดความสามารถ
ทางการสอบเทียบ

1. ประเทศไทยมีมาตรฐาน
การวัดทางนิวเคลยีรและรังสีท่ี
เหมาะสมกับประเทศ มี

1. มีการตีพิมพ
เผยแพร
ความสามารถ

1. เจาหนาท่ี ปส. 
(สร. สน. สส.) 
2. ผูขอรับบริการ

1. ผลักดันโครงการอาคาร
ปฏิบัติการดานนิวเคลียร
และรังสีเพ่ือพัฒนาและสราง

โครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังส ี
   ดําเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลยีรและรังส ี
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของ
เปาหมาย (3) 

Stakeholders 
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

เครื่องมือทางรังสี และ
การตรวจวัดคา (CMC) 
ของหนวยงาน พรอมท้ัง
ตีพิมพ เผยแพร และ
ปรากฏอยูในในเว็บไซด
ของBIPM 

ศักยภาพในการสอบเทียบ
เครื่องมือทางรังสี เปนท่ี
ยอมรับ รวมถึงมีการตีพิมพ
และเผยแพรศักยภาพของ
หนวยงานในการสอบเทียบ
และการตรวจวัดคาในเว็บไซด 
BIPM 

ทางการสอบเทียบ
และการวัดในเว็บ
ไซด BIPM 

สอบเทียบเครื่องมือ
วัดรังส ี

มาตรฐานของ
หองปฏิบัติการ 
2. ผลักดันใหประเทศไทย
เปน DI (Designated 
institute) (เปนท่ียอมรับ
และบุคคลภายนอกให
ความสําคญั) ดานการวัด
ปริมาณรังสีและ
กัมมันตภาพรังส ี
 

โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวัดรังสีใน
สิ่งแวดลอมเขาสูระบบมาตรฐาน 
   พัฒนาหองปฏิบัติการ และพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดใหม 
ทางดานรังสีในสิ่งแวดลอมท่ีมีมาตรฐาน ไดขอมลูการตรวจวัด
วิเคราะหรังสีในสิ่งแวดลอมของประเทศไทยท่ีครอบคลมุและ
หลากหลายมากข้ึนสงเสริมสมรรถนะการเปรียบเทียบระหวาง
หองปฏิบัติการ ท้ังการเปรียบเทียบระหวางภายใน และ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานภายนอก (Proficiency test และ 
Inter - comparison) ตลอดจนรบัรองมาตรฐาน ISO 17025 
ของหองปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ : 2560 
กิจกรรมท่ี 1การขอรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ISO/IEC 
10725 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาเทคนิคเคมรีังสีในการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางมี
มาตรฐาน (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาการสะสมของสารกัมมันตรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีตอสิ่งมีชีวิตในทะเลอยางมมีาตรฐาน (ต.ค. 
59 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 4 การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (พ.ค. 60 - ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ : 2561 
กิจกรรมท่ี 1 การขอรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 
ISO/IEC 10725 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาเทคนิคเคมรีังสีในการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในตัวอยางสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางมี
มาตรฐาน (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 
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กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาการสะสมของสารกัมมันตรังสีและ
ผลกระทบทางรังสีตอสิ่งมีชีวิตในทะเลอยางมมีาตรฐาน (ต.ค. 
60 - ก.ย. 61) 
กิจกรรมท่ี 4 การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (พ.ค. 61 - ก.ย. 61) 

4. พัฒนาวิธีการ
วิเคราะหปริมาณรังสีท่ี
ไดรับดวยวิธีการทาง
เซลลพันธุศาสตร 

1. ประเทศไทยมีมาตรวัดรังสี
ทางชีววิทยาท่ีมีศักยภาพเทา
เทียมกับนานาประเทศ 
สามารถประเมินปรมิาณรังสีท่ี
บุคคลไดรับไดอยางถูกตอง
แมนยํา 
2. สามารถกําหนดแนว
ทางการรักษา เพ่ือชวยชีวิตผูท่ี
ไดรับบาดเจบ็จากอุบัติเหตุ
ทางรังสีและสามารถดูแล
รักษาไดอยางทันทวงที 
3. มีรวมมือกับเหลา
มหาวิทยาลยัตางๆ เพ่ือให
นิสิต นักศึกษา สามารถใช
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
ของโครงการวิจัยน้ี สําหรับทํา
วิจัย หรือวิทยานิพนธทางดาน
ชีววิทยา และชีววิทยารังสี 
ตลอดจนมีเครือขายความ
รวมมือท่ีเขมแข็ง พรอมรับมือ
หากเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังส ี

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 
สร. 
3. หนวยงาน
ภายนอก เชน 
โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
4. ประชาชน 

1. ดําเนินการศึกษา วิจัย 
เพ่ือหาแนวทางและวิธีการ
ในการประเมินคาปริมาณ
รังสีท่ีบุคคลไดรับ 
2. กําหนดแนวทางในการ
รักษา เพ่ือชวยชีวิตผูท่ีไดรับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
รังส ี
3. สรางเครือขายความ
รวมมือการวิจยัดานชีววิทยา
รังสีกับหนวยงานตางๆ เพ่ือ
เสรมิสรางศักยภาพการ
วิเคราะหปริมาณรังสีดวย
วิธีการทางเซลลพันธุศาสตร 

โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดหาวัสดุ และอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีจําเปน
สําหรับการวิเคราะห (ต.ค. 59 - ส.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 ฝกอบรม หรือฝกงานเก่ียวกับงานทางดานมาตร
วัดรังสีทางชีววิทยา (พ.ย. 59 - ส.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 3 ทําการทดลองผลของรังสีตอกลุมตัวอยาง (ต.ค. 
59 - ส.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 4 สัมมนาเครือขายทางดานมาตรวัดรังสีทางชีววิทยา 
(มี.ค. 60 ส.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 5 สรุปและจดัทํารายงาน (ก.ย. 60) 
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5. พัฒนาวิธีการและ
สรางเครือขายดานการ
ประเมินความปลอดภยั
ทางรังสีจากคุณภาพนํ้า
อุปโภคบรโิภค 

1. ปส. มีฐานขอมูลปริมาณ
รังสีจากวัสดุกัมมันตรังสีใน
แหลงนํ้าอุปโภคบริโภคตาม
ธรรมชาติ และมีฐานขอมูล
การประเมินผลกระทบทาง
รังสีจากแหลงนํ้าอุปโภค
บริโภคตามธรรมชาติตอ
สุขภาพของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีมีภูมิหลังกัมมันตภาพรังสสีูง
ของประเทศ ซึ่งเปนประโยชน
ตอการเฝาระวัง 
2. ปส. มีคูมือการประเมิน
คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคจาก
แหลงนํ้าตามธรรมชาติใน
หลักเกณฑเก่ียวกับรังสีฉบับ
ประชาชน 
3. ชุมชนมีความสามารถ
ชวยเหลือและพ่ึงพาตนเอง ใน
การดูแลสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 
สร. 
3. องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4. กรมอนามัย 
5. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
6. กรมทรัพยากร
ธรณ ี
7. ประชาชน 

 โครงการประเมินความปลอดภัยทางรังสีและติดตามคุณภาพ
นํ้าอุปโภคบริโภค จากแหลงนํ้าตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิ
หลังกัมมันตภาพรังสสีูงของประเทศไทย 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษา รวบรวมขอมลู และทบทวนวรรณกรรม 
เก่ียวกับลักษณะภมูิประเทศและธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีท่ีมีภมูิหลัง
กัมมันตภาพรังสสีูง (ต.ค. 59) 
กิจกรรมท่ี 2 กําหนดแผนงานการสํารวจและการตรวจวัด
ปริมาณรังสีในพ้ืนท่ีท่ีมีภมูิหลังกัมมันตภาพรังสีสูง (พ.ย. 59) 
กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมเปดตัวโครงการฯกับกลุมเปาหมายและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ (ธ.ค. 59) 
กิจกรรมท่ี 4 ปฏิบัติการสํารวจ เก็บตัวอยาง และตรวจวัด
ปริมาณรังสีในพ้ืนท่ีเปาหมาย (ม.ค. 59 - พ.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 5 ปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตาม และตรวจวัด
ปริมาณรังสีในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือวิเคราะห ประเมินผล สรุปผล 
(ก.พ. 60 - มิ.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 6 จัดทําคูมือการประเมินคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค
จากแหลงนํ้าตามธรรมชาติในหลักเกณฑเก่ียวกับรังสีฉบับ
ประชาชน (พ.ค. 60 - ก.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 7 ถายทอดองคความรูและแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคจากแหลงนํ้าตามธรรมชาติใน
หลักเกณฑเก่ียวกับรังสสีูชุมชน เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง (ส.ค. 60 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 8 สรางเครือขายติดตามคุณภาพนํ้าในชุมชน (ส.ค. 
60 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 9 ตรวจสอบ ติดตามผล และแกไขปญหาเรื่องความ
ปลอดภัยดานรังสีในสิ่งแวดลอมใหแกชุมชน (ส.ค. 60 - ก.ย. 
60) 
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6. พัฒนามาตรฐาน
หองปฏิบัติการ 

1. ปส. มีหองปฏิบัติการดาน
กัมมันตภาพรังสีท่ีไดรับการ
รับรอง มอก. 17025 ภายใน
ป 2562 โดยมีคาความไม
แนนอนเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ เพ่ือใชเปน
มาตรฐานอางอิงของประเทศ 
2. ปส. มีหองปฏิบัติการดาน
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพท่ีไดรับ
การรับรอง มอก 17099 
ภายในป 2562 โดยมีคา
ความไมแนนอนเปนท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติ เพ่ือใชเปน
มาตรฐานอางอิงของประเทศ 
 

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 
สร. 
3. หนวยงาน
ภายนอก เชน 
โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
3. สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและ
รังส ี
4. ประชาชน 

 โครงการมาตรวิทยาทางรังส ี
1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทางรังสี 
ประกอบดวยแผนงานยอย ดังน้ี 
- พัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัตกิารดานกัมมันตภาพรังสีตาม 
มอก. 17025 
- ศึกษาเกณฑการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการท่ีใชวิธีวิเคราะห 
CBMN ตามขอกําหนด ISO 17099 
- ศึกษาเกณฑการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการท่ีใหบริการวัดรังสี
ดวยวิธีเซลพันธุศาสตร ตามขอกําหนด ISO 19238 

- การพัฒนาระบบวัด
ปริมาณรังสมีาตรฐาน
ปฐมภูมิของประเทศ 

1. มีการยกระดับการพัฒนา
ระบบวัดปริมาณรังสีของ
ประเทศไทยเปนมาตรฐาน
ระดับปฐมภูม ิ

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 
สร. 
3. หนวยงาน
ภายนอก เชน 
โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
3. สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและ
รังส ี
4. ประชาชน 

 ปงบประมาณ 2560 
กิจกรรมท่ี 1จัดทําแบบหัววัดรังสมีาตรฐานปฐมภมูิ (ต.ค. 59 - 
ม.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 จัดสรางหัววัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิ (ก.พ. 60 - 
ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 1 จัดหา ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีจําเปนสําหรับ
ระบบวัดปริมาณรังสมีาตรฐานปฐมภูมิ (ต.ค. 59 - ม.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการศึกษานํารอง (Pilot study) วัดปรมิาณ
รังสีในหองปฏิบัติการสําหรับการวัดรังสีแกมมาและรังสเีอกซ 
(มี.ค. 60 - ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2562 
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กิจกรรมท่ี 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบกับหนวยงาน
มาตรฐานทางรังสีอ่ืน (Intercomparison) (ต.ค. 59 - พ.ค. 
60) 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทํารายงานและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ 
(มิ.ย. 60 - ก.ย. 60) 

- การศึกษาเกณฑการ
ปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการท่ี
ใหบริการวัดรังสีดวยวิธี
ทางเซลลพันธุศาสตร 
ตามขอกําหนด ISO 
17099 และ ISO 
19238 

1. ปส. มหีองปฏิบัติการวัด
รังสีทางชีวภาพแหงชาติท่ีได
มาตรฐานสากล 
2. สรางความเช่ือมั่นแก
ประชาชนในการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการมใช
พลังงานปรมาณ ู
3. เปนศูนยกลางดาน
ปฏิบัติการวัดรังสีทางชีวภาพ
ของภูมิภาคอาเซยีน 

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 
สร. 
3. ประชาชนท่ี
ตองการรับบริการ
ตรวจวัดรังสีทาง
ชีวภาพ 

 ปงบประมาณ 2560 
กิจกรรมท่ี 1 ทดสอบวิธีมาตรฐานเพ่ือหาพารามเิตอรท่ี
เหมาะสม ในการทดสอบความผิดปกติทางโครโมโซมดวยวิธี
วิเคราะหการเกิดไมโครนิวเคลยีส (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 สรางกราฟมาตรฐานความสัมพันธความผดิปกติ
ทางโครโมโซมดวยวิธีวิเคราะหการเกิดไมโครนิวเคลียส (เม.ย. 
60 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 3 ทดสอบวิธีมาตรฐานเพ่ือหาพารามเิตอรท่ี
เหมาะสม ในการทดสอบความผิดปกติทางโครโมโซมดวยวิธี
วิเคราะหไดเซนตริก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 4 สรางกราฟมาตรฐานความสัมพันธความผดิปกติ
ทางโครโมโซมดวยวิธีวิเคราะหไดเซนตริก (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 1 เปรียบเทียบผลการวัดกับหองปฏิบัติการเซลลพันธุ
ศาสตรในประเทศ (inter-comparison) (มี.ค. 60 - ส.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทํารายงานและตพิีมพเผยแพรผลงานวิชาการ 
(ก.ค. 60 - ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 1 เปรียบเทียบผลการวัดกับหองปฏิบัติการเซลลพันธุ
ศาสตรในตางประเทศ (inter-comparison) (ต.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทํารายงานและตพิีมพเผยแพรผลงานวิชาการ 
(ก.ค. 60 - ก.ย. 60) 
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- การพัฒนาเทคนิคการ
วัดปริมาณรังสีและแอป
พลิเคชันโดยใชสมารต
โฟน 

1. มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
บนสมารทโฟนและสามารถวัด
ปริมาณรังส ี

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 
สร. 
3. หนวยงาน
ภายนอก เชน 
โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
3. สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและ
รังส ี
4. ประชาชน 

 ปงบประมาณ 2560 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวัดรังสดีวย
สมารตโฟน (ต.ค. 59 - พ.ย. 59) 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาคุณสมบัติและช้ินสวนของสมารตโฟนเพ่ือหา
ความสัมพันธกับรังสี (ธ.ค. 59 -ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือวัดปริมาณรังสีโดยใช
สมารตโฟน (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 เปรียบเทียบปรมิาณรังสีท่ีวัดไดจากเครื่องวัดรังสี
ประจําตัวบุคคลกับแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน (ต.ค. 59 - ก.ย. 
60) 

- การพัฒนาโปรแกรม
และอุปกรณประกอบ
เครื่องมือวัดปรมิาณรังสี
อางอิงอัตโนมัต ิ

1. ใชเปนระบบวัดอางอิง เพ่ือ
การเปรยีบเทียบและถายทอด
คามาตรฐานไปสูเครื่องวัดใน
ระดับเดียวกันหรือระดับรอง
ไดอยางแมนยาํและเช่ือถือได 
โดยไมข้ึนอยูกับผูทําการวัด 

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 
สร. 
3. หนวยงาน
ภายนอก เชน 
โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
3. สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและ
รังส ี
4. ประชาชน 

 ปงบประมาณ 2560 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเขียนชุดคําสั่งและ
ตัวควบคุมระบบการทํางานเพ่ือใชในการตรวจวัดรังสี (ต.ค. 59 
-ธ.ค. 59) 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาชุดคําสั่งและตัวควบคุมเพ่ือใชในการ
ตรวจวัดรังสี (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาชุดคําสั่งและตัวควบคุมเพ่ือใชในการ
ตรวจวัดรังสี (ต.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 ทําการทดลองสอบเทียบดวยระบบท่ีพัฒนาข้ึน
และเปรียบเทียบกับการสอบเทียบดวยระบบอ่ืนๆ (ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60) 

- การศึกษาตัวช้ีวัดทาง
ชีวภาพในการตรวจวัด
ปริมาณรังส ี

1. มีระบบวัดปริมาณรังสี
มาตรฐานทางชีวภาพท่ีรวดเร็ว 
แมนยํา 

 1. สส. 
2. หนวยงานภายใน 
ปส. อ่ืน เชน สน. 

 ปงบประมาณ 2560 
กิจกรรมท่ี 1 ผลของ x-ray และรงัสีแกมมาตอโมเดลพืชใบเลีย้ง
เดี่ยว (เซลลพันธุศาสตร สรรีวิทยา กายวิภาค ปริมาณ
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของ
เปาหมาย (3) 

Stakeholders 
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

สร. 
3. หนวยงาน
ภายนอก เชน 
โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยั ฯลฯ 
3. สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและ
รังส ี
4. ประชาชน 

คลอโรฟลล ปริมาณนํ้าตาลและแปง (ต.ค. 59 - ก.พ. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 ผลของ x-ray และรงัสีแกมมาตอโมเดลพืชใบเลีย้ง
คู (เซลลพันธุศาสตร สรีรวิทยา กายวิภาค ปริมาณคลอโรฟลล 
ปริมาณนํ้าตาลและแปง) (มี.ค. 60 - ก.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 3 จัดทํารายงานความกาวหนา (ส.ค. 60 - ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 1 สรางกราฟความสัมพันธของระดับความผดิปกติ
จากการไดรับรังสีของโมเดลท่ีคดัเลือกตอปริมาณรังสี x-ray ท่ี
ไดรับ (ต.ค. 59 - ก.พ. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 สรางกราฟความสัมพันธของระดับความผดิปกติ
จากการไดรับรังสีของโมเดลท่ีคดัเลือกตอปริมาณรังสีแกมมาท่ี
ไดรับ (มี.ค. 60 - ก.ค. 60) 
กิจกรรมท่ี 3 จัดทํารายงานความกาวหนา (ส.ค. 60 - ก.ย. 60) 
ปงบประมาณ 2562 
กิจกรรมท่ี 1 ทดลองเพ่ือหาคาความไมแนนอนจากการวัด
ปริมาณรังสดีวยเครื่องมือวิเคราะหทางชีวภาพท่ีคัดเลือก (ต.ค. 
59 - ธ.ค. 59) 
กิจกรรมท่ี 2 เตรยีมการตีพิมพเผยแพร (ม.ค. 60 - มิ.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 3 จัดทํารายงานสรปุโครงการ (ก.ค. 60 - ก.ย. 60) 

7. การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเฝาระวังและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสีของ
ประเทศ 

๑. การพัฒนาระบบตรวจวัด
รังสีแกมมาสําหรับการเฝา
ระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรงัส ี
2. การพัฒนาระบบวิเคราะห
ขอมูลอุบัติเหตุทางนิวเคลยีร
และรังสีสําหรับการตัดสินใจ
ระงับเหตุฉุกเฉินฯ 

- ๑. ประชาชน 
๒. ปส. 
๓. หนวยงานตาง ๆ 
ตามโครงสราง
เครือขาย EPR ท้ังใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 

- โครงการเฝาระวัง เตรียมความพรอมและระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังส ี
กิจกรรมท่ี ๑ การพัฒนาระบบตรวจวัดรังสีแกมมาสาํหรับการ
เฝาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (งบประมาณป ๖๑ -
๖๒) 
กิจกรรมท่ี ๒ การพัฒนาระบบวิเคราะหขอมลูอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียรและรังสสีําหรบัการตดัสนิใจระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี (งบประมาณป ๖๑ - ๖๔) 
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ยุทธศาสตร : 2. การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนิวเคลียรท้ังภายในและตางประเทศ 

คํานิยาม : การพัฒนาเครือขายความรวมมือนั้น ครอบคลุมถึงการสรางความรวมมือ พันธกรณี หรือขอตกลงหรือพัฒนาความรวมมือเดิมท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึนท้ังในและ
ตางประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยงานในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี ท้ังนี้ การสรางเครือขายตองมี
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนหรือไดรับผลประโยชนซ่ึงกันและกัน และตองไมเปนไปในลักษณะของความสัมพันธแบบทิศทางเดียว เชน ผูใหบริการกับผูรับบริการ เปนตน 

ตัวชี้วัด : 1. ความสําเร็จในการนํา MOU/การเขารวมเปนภาคีสมาชิก ไปสูการปฏิบัติ (รอยละ) 

กลยุทธท่ี 2.1 สงเสริมและสนับสนุนเครือขายความรวมมือท้ังภายในและตางประเทศ 
คํานิยาม : การพัฒนาเครือขายครอบคลุมประเด็นดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. การสรางพันธกรณีกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ เพ่ือประโยชนตางๆ เชน การสรางเครือขายในเชิงของการทํา MOU การสรางความรวมมือดานการเฝา

ระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ การสรางพันธกรณีการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี การปฏิบัติตามกฎ
ของทบวงการพลังงานนิวเคลียรและรังสีระหวางประเทศ ท้ังนี้ งานท่ีมีลักษณะไดรับประโยชนทิศทางเดียว ไมตอเนื่อง หรือความสัมพันธแบบผูรับบริการ ไมถือวาเปน
เครือขาย เชน การใหผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มาฝกอบรมบุคลากรดานนิวเคลียรและรังสีใหกับ ปส. หรือการใหบริการแกผูรับใบอนุญาต เปนตน 

2. การพัฒนาเครือขายความรวมมือท่ีมีอยูแลว ท้ังภายในและตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การสรางขอตกลง ขอปฏิบัติ ท่ีเปนประโยชนตอ ปส. 

ขอบเขต : หนวยงานหรือสถาบันท้ังภายในและตางประเทศท่ีมีการดําเนินงานรวมกัน (ไมรวมผูรับบริการ) 

ตัวชี้วัด : 1. จํานวนความรวมมือระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน (เรื่อง) 

ภารกิจ(1) เปาหมายการ
ดําเนนิงาน(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders (4) ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

1. รวบรวมและสรปุ
ขอตกลง ภารกิจ และ
แผนงานดานความ
รวมมือและเครือขาย
ของหนวยงานท้ังใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 

1. มีฐานขอมลู แผนงาน 
และภารกิจดานความ
รวมมือและเครือขายท่ี
ครอบคลมุ และมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช
ประโยชนจากเครือขายใน
การดําเนินภารกิจหนาท่ีของ 
ปส. ได 

1. จํานวนเครือขายความ
รวมมือท้ังหมด ท้ังในและ
ตางประเทศ ท่ี ปส. มีสวน
เก่ียวของ (ท้ังท่ีเขารวม
และไมเขารวม) (เรื่อง) 

1. เจาหนาท่ี ปส. 
2. หนวยงานภายนอกท่ีมสีวน
เก่ียวของ 

1. ดําเนินการรวบรวมขอมลู 
ดานความรวมมือและ
เครือขายของหนวยงาน 
พรอมท้ังวิเคราะหหา
แนวทางในการพัฒนา
เครือขายท่ีใหครอบคลุม
ภารกิจของหนวยงาน ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

โครงการสรางศักยภาพและพัฒนา
เครือขายความรวมมือดานนิวเคลียรและ
รังส ี
   ดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูล
เครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ
เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางในการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากความรวมมือของ
หนวยงาน มีแผนการดําเนินงานดงัน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 สํารวจและรวบรวม
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ภารกิจ(1) เปาหมายการ
ดําเนนิงาน(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders (4) ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

รายละเอียดเครือขายความรวมมือท่ี
เก่ียวของกับหนวยงาน (ต.ค. 59 - ธ.ค. 
60) 
   สํารวจและรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับ
ความรวมมือในประเทศ ความรวมมือ
ระหวางประเทศ และเครือขายการ
ดําเนินงานในประเทศ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของ ปส. เชน APMP IAEA EU 
มหาวิทยาลยั หนวยงานรัฐและเอกชนอ่ืน 
เปนตน เพ่ือจัดทําฐานขอมลูดานเครือขาย
ความรวมมือของหนวยงาน 
กิจกรรมท่ี 2 จัดทําแผนดานเครือขายความ
รวมมือของหนวยงาน (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
     จัดทําแผนงานดานเครือขายความ
รวมมือของหนวยงาน โดยวิเคราะหลําดับ
ความสําคญัจากเครือขายความรวมมือท่ี
ไดรับการรวบรวมในกิจกรรมท่ี 1 พรอมท้ัง
พิจารณาถึงความสอดคลองตามแผน
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ
ดาน วทน. 

2. การสรางเครือขาย
และประสานงานความ
รวมมือภายในประเทศ
ดานนิวเคลยีร
เทคโนโลยี ไดแก 
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ภารกิจ(1) เปาหมายการ
ดําเนนิงาน(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders (4) ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

- ประสานงานเครือขาย
เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี ดานมาตรวัด
รังสีทางชีววิทยา
แหงชาติ 

ปส. มีเครือขายความรวมมือ
ภายในประเทศ ท่ีมีความ
พรอมดานการรองรับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังสีภายในป พ.ศ. 2561 

ระดับความพรอมของ
เครือขาย 
- 2559 รอยละ 30 
- 2560 รอยละ 70 
- 2561 รอยละ 100 

เครือขายประกอบดวย
หองปฏิบัติการเซลลพันธุศาสตร
ท่ัวประเทศ ไดแก 
- ภาควิชารังสีประยุกตและ
ไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
- หองปฏิบัติการมนุษยพันธุ-
ศาสตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
- หองปฏิบัติการมนุษยพันธุ-
ศาสตร ภาคพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบด ี
- หนวยเวชพันธุศาสตร ภาควิชา
จุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
- หองปฏิบัติการโครโมโซมกลาง 
ศิริราช คณะแพทยศาสตรศริิราช
พยาบาล  
- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข 
- ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการ

1. ปรับปรุงฐานขอมูล
เครือขายใหทันสมัย มีการ
ปรับระเบียบการปฏิบัติงาน
ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
2. สงเสริมเปรียบเทียบผล
การวัดระหวาง
หองปฏิบัติการเครือขายโดย
มีแผนการปฏิบัติงาน 

1. จัดสัมมนา/ฝกอบรม/ 
จัดประชุมดานการประสานงานความรวมมือ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. การจดัเตรียมอุปกรณปฏิบัติการสําหรับ
การทดสอบเปรียบเทียบผล 
การจัดการเรื่องสารเคมีและอุปกรณ
วิทยาศาสตรสิ้นเปลือง 
3. จัดทําการซอมแผนฉุกเฉิน/การตรวจวัด
ปริมาณรังสีกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินรวมกับ
เครือขายท่ีมีความพรอม 
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และพิษวิทยา สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) 
- หองปฏิบัติการวิเคราะหชีวภาพ 
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
- หองปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทาง
ชีววิทยา ปส. 

- พัฒนาเครือขายความ
มั่นคงปลอดภยัทาง
นิวเคลียรและรังสีและ
การตรวจพิสูจน
เอกลักษณทางนิวเคลียร
และรังสี เพ่ือจัดทํา SOP 
(Standard Operation 
Procedure) ของ
ประเทศ 

ปส. และผูปฏบัิติงานสวน
หนาสามารถบริหารจดัการ
เครือขาย เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยท้ังตอผูปฏิบัติงาน 
ประชาชน และสิ่งแวดลอม 
เมื่อเกิดอาชญากรรมทาง
นิวเคลียรและรังสไีด 

คูมือดานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยั และการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณทาง
นิวเคลียรและรังส ี
 

หนวยงานผูปฏิบัติงานสวนหนา 
ไดแก 
- สพฐ.ตร. 
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
- สตม.ตร. 
- กรมศุลกากร 
- EOD 
- กรมวิทยาศาสตรทหาร 

1. ประสานงานรวมกับ
ผูปฏิบัติงานสวนหนาในการ
จัดทํา SOP ดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและ
รังสี ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณทาง
นิวเคลียรและรังส ี

1. มีแผนประสานงานระหวางหนวยงาน
กรณีเกิดอาชญากรรมทางนิวเคลียรและรังส ี
2. จัดทํา SOP ดานความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสี ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลยีรและ
รังสีรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. การสรางเครือขาย
และประสานงานความ
รวมมือระหวางประเทศ
ดานนิวเคลยีรเทคโนโลยี 
ไดแก 

     

- การดําเนินการตาม
ขอตกลงและความ
รวมมือกับทบวง

ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพในการกํากับดูแล
และการใชประโยชนจาก

1. รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ 

1. บุคลากร ปส. 
2. อาจารย นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยั 

1. ประสานความรวมมือ
ทางวิชาการกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวาง

1. โครงการความรวมมือเชิงวิชาการดาน
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี
- ช้ีแจงข้ันตอนการจัดทําขอเสนอโครงการ
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การพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ 

พลังงานนิวเคลียรและรังส ี 3. หนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี
มีสวนเก่ียวของ 

ประเทศ 
2. พัฒนาการดําเนินงานให
สอดคลองกับกรอบความ
รวมมือทางวิชาการ 
(Country Programme 
Framework : CPF) 

ความรวมมือเชิงวิชาการ TC Projects) 
- เสริมสรางการมีสวนรวมของหนวยงาน
ตางๆ ในลักษณะบูรณาการดานการสราง
และประสานความรวมมือดานพลงังาน
นิวเคลียรและรังสีในตางประเทศ 
- สรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกรอบ
การดําเนินการดานพลังงานนิวเคลียรและ
รังสีของประเทศไทย (Country 
Programme Framework : CPF) 

- สงเสริมและผลักดนั
ความรวมมือการใช
พลังงานนิวเคลียรและ
รังสีกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและ
นานาประเทศท่ีสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการของประเทศ 
และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

การประสานขอมลูและการ
ประชุมเพ่ือจัดทําแผนความ
รวมมือท่ีดีระหวางหนวยงาน
กํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีของ
ประเทศไทยกับหนวยงาน
กํากับดูแลการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีของมิตร
ประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เพ่ือบานและกลุมประเทศใน
อาเซียนภายใตกลไกความ
รวมมือระดับทวิภาคและ 
พหุภาค ี

รอยละความสาํเรจ็ในการ
ประสานขอมูลและการ
ประชุม (รอยละ 75) 
 

2. หนวยงานตางประเทศ ไดแก 
- องคการระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของ 
- ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศ 
- ประเทศสมาชิกทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA) 
- ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป 
(European Union) 
- อ่ืนๆ 

- - 

- พัฒนาเครือขายการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณ
ทางนิวเคลียรและรังสี 
รวมกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

ประเทศไทยมีเครือขายดาน
การตรวจพิสูจนเอกลักษณ
ทางนิวเคลียรและรังสีใน
แถบภูมิภาคอาเซียน ท่ี
สามารถบูรณาการองค

รอยละความสาํเรจ็ในการ
จัดตั้งเครือขายดานการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณทาง
นิวเคลียรและรังสีของ
อาเซียน 

1. สหภาพยุโรป 
2. JRC (ITU, Ispra) 
3. KFKI ฮังการ ี
4. IAEA 
5. US DOE 

1. จัดทําฐานขอมูลดานการ
ตรวจพิสูจนเอกลักษณทาง
นิวเคลียรและรังสีของ
ประเทศ 
2. ประสานงานรวมกับ

1. มีแผนงานในการประสานงานระหวาง
หนวยงานกรณเีกิดอาชญากรรมทาง
นิวเคลียรและรังสรีะหวางประเทศ 
2. พัฒนาฐานขอมูลดานการตรวจพิสูจน
เอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสีของ
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ความรู และการบริหาร
จัดการเมื่อเกิดอาชญากรรม
ท่ีเก่ียวของกับวัสดุนิวเคลียร
และวัสดุกัมมันตรังสรีวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใน
ตางประเทศ 

6. ASEAN regulatory body หนวยงานระหวางประเทศ 
เพ่ือพัฒนาองคความรูดาน
การตรวจพิสูจนเอกลักษณ
ทางรังสีรวมกัน  

ประเทศ 
3. บูรณาการการใชเครื่องมือตรวจวัดทาง
รังสีรวมกับเครือขาย 

4. การสรางเครือขาย
และประสานงานความ
รวมมือท้ังในประเทศ
และระหวางประเทศ 
เพ่ือประโยชนในการวิจยั
ดานพลังงานนิวเคลยีร
และรงัส ี

- - - - - 

๕ การสรางเครือขายและ
พัฒนาเครือขายในการเฝา
ระวัง เตรียมความพรอม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี 
หมายเหต ุ: ภารกิจในสวน
น้ีมีความเก่ียวของท้ังใน
และตางประเทศ จึงถือ
เปนภารกิจยอยภายใต
ภารกิจท่ี 2 ,3 และ 4 
โดยในท่ีน้ี จะขอรวม
รายละเอียดท้ังหมดไวเปน
ภารกิจท่ี 5 เพ่ือใหสะดวก
ตอการทําความเขาใจ 

ประเทศไทยมีเครือขายใน
การเฝาระวัง เตรียมความ
พรอม และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี ท้ัง
ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละความสาํเรจ็ในการ
สรางเครือขายและพัฒนา
เครือขายในการเฝาระวัง 
เตรียมความพรอม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร และรังสี ท้ัง
ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ 

จํานวนเครือขายท่ีรวมทํา MOU 
หรือมีความรวมมือในการเฝาระวัง 
เตรียมความพรอม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 
ภายในประเทศ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
3. เทศบาลตําบลกองนาง จังหวัด
หนองคาย 
4. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
5. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

ประสานความรวมมือกับ
เครื่องขายในการดูแลสถานี
เฝาระวังภัยทางรังสเีพ่ือ
พัฒนาการเฝาระวังและ
เตรียมความพรอม และ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสีท้ัง
ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ 

โครงการเฝาระวัง เตรียมความพรอมและ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี
(สอดคลองกลยุทธท่ี 2.1) 
   แผนงานภายในประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 ดูแลรักษาสถานีเฝารังภัยทาง
รังส ี
กิจกรรมท่ี 2 การฝกอบรมและฝกซอม
แผนปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและรังส ี
กิจกรรมท่ี 3 จัดฝกอบรม/ประชุมเชิง
วิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ
ฝกอบรมระหวางประเทศภายใตกรอบการ
เฝาระวัง เตรยีมความพรอม และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  
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6. มหาวิทยาลัยพะเยา 
7. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
8. สถานีวิจัยและฝกอบรมวน
เกษตรตราด 
9. สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝงอันดามัน 
10. มหาวิทยาลยัทักษิณ 
11. มหาวิทยาลยัราชภฎั
สกลนคร 
12. มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 
13. มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
14. ปภ. 
15. สทน. 
16. หนวยงานดานความมั่นคง 
และดานการรับมือภัยพิบัติทาง
นิวเคลียรและรังส ี
17. หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ท่ีใชงานรังสี วัสดุกัมมันตรังสี และ
วัสดุนิวเคลียร 
ภายนอกประเทศ 
1. ประเทศตางๆ ในภมูิภาค
อาเซียน 
2. นานาประเทศท่ีมีความ
ประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมลู
ในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและ
รังส ี

กิจกรรมท่ี 4 จัดฝกอบรมและฝกซอม
แผนปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและรังสี 
ใหกับเจาหนาท่ี ปภ. 
กิจกรรมท่ี 5 การฝกซอมการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีของเจาหนาท่ี 
ปส. กับหนวยงานขางนอกท่ีเก่ียวของและ
หนวยงานระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ของ
ประเทศ ท้ังในภาครัฐและเอกชน 
   แผนงานภายนอกประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินการของโครงการ 
TC Project RAS/9/077 เพ่ือการเพ่ิม
ศักยภาพใหประเทศตางๆ ในภมูิภาค
อาเซียนสามารถแลกเปลี่ยนขอมลูการเฝา
ระวังภัยทางรังสซีึ่งเปนระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Early Warning System) และ
ระบบการแจงเตือนลวงหนา (Early 
Notification System) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสีไดทันสถานการณ 
เพ่ือใหมีการเตรียมความพรอม การวางแผน 
และการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ
รังสีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมท่ี 2 ความรวมมือกับ European 
Commission Joint Research Center 
(JRC)เพ่ือจัดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System) โดย JRC มี
ในการจําลองการแพรกระจายของสาร
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ภารกิจ(1) เปาหมายการ
ดําเนนิงาน(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders (4) ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

3. องคการระหวางประเทศ ไดแก 
IAEA EU UN และ WHO เปนตน 

กัมมันตรังสีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสีใหใชงานในภูมิภาคอาเซยีน และ
การแลกเปลี่ยนขอมลูการเฝาระวัง อัตรา
ปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ และ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม ในภาวะ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี
 
กิจกรรมท่ี 3 ความรวมมือกับนานาประเทศ
ภายในกรอบของ IAEA ในการเฝาระวัง 
เตรียมความพรอม และระงับเหตฉุุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี ไดแก Response and 
Assistance Network, Unified System 
for Information Exchange in Incidents 
and Emergencies, International 
Radiation Monitoring Information 
System และ Medical Service for 
Emergency เปนตน 
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ยุทธศาสตร : 3. การสงเสริมถายทอดความรูและสรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

คํานิยาม : การสงเสริมถายทอดและเผยแพรเผยแพรความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี ประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้
1. การถายทอดเผยแพร และฝกอบรมในดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแกบุคคลกลุมเปาหมายตางๆ 

ตั้งแตผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี เจาหนาท่ีรังสีตามโรงพยาบาล เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปจนถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไป ดวยวิธีการและวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย มีความสอดคลองกับกลุมเปาหมายและความตองการของหนวยงาน 

2. การประชาสัมพันธหนวยงาน ไมวาจะเปนไปในลักษณะของการเผยแพรขาวสารทางเดียว (One - way) เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ใบปลิว เปนตน หรือ
การเผยแพรขาวสารในลักษณะท่ีมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน (Two - way) ก็ตาม นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงประเด็นของการปฏิบัติการเชิงขาวสาร 
(Information operating : IO) อีกดวย 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความรูความเขาใจของบุคลากรดานนิวเคลียรท่ีไดรับการถายทอดความรูดานนิวเคลียรและรังสี (รอยละ) 

กลยุทธท่ี 3.1 : ถายทอดองคความรูดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
คํานิยาม : การถายทอดความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังสีมีความหมายครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
1. การถายทอดความรูดานความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหแกกลุมบุคคลภายนอก ซ่ึงผูรับความรูตองมีการนําองคความรูไปใช

ในการปฏิบตัิงานของตน เชน ผูประกอบการในสถานปฏิบัติการทางรังสี เจาหนาท่ีทางดานรังสีตามโรงพยาบาล ทางดานอุตสาหกรรม เปนตน 
2. การถายทอดความรูดานพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหกับกลุมบุคคลภายนอก โดยท่ีผูท่ีไดรับการถายทอดความรูนั้น สามารถปฏิบัติหนาท่ีนําความรูท่ีไดรับไป

ถายทอดใหแกบุคคลอ่ืนๆ หรือสามารถปฏิบัติงานดานนิวเคลียรและรังสีแทนสํานักงานได เชน การทาอากาศยานนําองคความรูในการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีไปใชใน
การตรวจสอบสินคานําเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงประเด็นดานการสรรหาบุคลากรภายนอก (Outsources) เพ่ือปฏิบัติงานบางประเภทแทน ปส. ดวย 

ขอบเขต : บุคคลภายนอกเทานั้น เชน หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

ตัวชี้วัด : 1. จํานวนองคความรู/หลักสูตร/กิจกรรม ท่ีจัดเก็บ/ถายทอด (เรื่อง) 
 2. จํานวนบุคลากรภายนอกท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ (คน) 
 3. จํานวนครั้งของการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

1. การถายทอด
ความรูดานความ
ปลอดภัยจากการใช
ประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียร
และรังส ี

1. บุคลากรผูปฏิบัติงานใน
สถานปฏิบัติการทางรังสี เชน 
เจาหนาท่ีรังสีในโรงพยาบาล 
เจาหนาท่ีผูใชเครื่องมือทาง
รังสีในอุตสาหกรรม เปนตน มี
ความรู ความเขาใจ ดานความ
ปลอดภัยจากการใชประโยชน
จากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
สามารถนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 
ปส. กําหนด 
2. บุคลากรท่ีไดรับการ
ถายทอดความรูไดรับความ
เช่ือมั่นจากหนวยงานของตน 
 

1. รอยละของ
กลุมเปาหมายท่ีมี
ความตระหนักรูและ
เขาใจดานความ
ปลอดภัยจากการใช
ประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี
2. รอยละของ
กลุมเปาหมายท่ีนํา
ความรูท่ีไดรับไป
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. รอยละความ
เช่ือมั่นของบุคลากรใน
หนวยงานท่ีมีตอ
กลุมเปาหมายท่ีไดรับ
การถายทอด  

1. เจาหนาท่ี 
กฝป. 
2. เจาหนาท่ี ปส. 
สํานักอ่ืนๆ ท่ีมี
สวนในการ
ถายทอดความรู 
3. เจาหนาท่ี สร./
สน./สส. ผูมสีวน
ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรท่ีไดรบั
การอบรม 
4. บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานตาม
สถานปฏิบัติการ
ทางรังส ี

1. พัฒนาความสามารถของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานใน
สถานปฏิบัติการทางรังสี ให
มีความรูความเขาใจ ดาน
ความปลอดภัยจากการใช
ประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี
2. พัฒนาหลักสูตรหรือ
วิธีการในการสรางความรู 
ความสามารถ ใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
องคความรูดานความ
ปลอดภัยจากการใช
ประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาสําหรับ
บุคคลภายนอก 
   พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม หรือสัมมนา (สําหรับ
บุคคลภายนอก) เพ่ือเสรมิความรูสําหรับเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสี และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทางรังสี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานนิวเคลียรและ
รังสีในสถานท่ีทํางานไดอยางปลอดภัยและเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 
ปส. กําหนด โดยมีแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 สํารวจความตองการดานองคความรูทางนิวเคลียรและ
รังสีของสถานปฏิบัติการ (ต.ค. 59 - ธ.ค. 59) 
   สํารวจความตองการดานองคความรูทางนิวเคลยีรและรังสีของ
สถานปฏิบัติการตางๆ เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาหลกัสตูรการ
ฝกอบรมสําหรบับุคคลภายนอกท่ีเหมาะสมและเปนท่ีตองการของ
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมสําหรบับุคคลภายนอก
ผูปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี (ม.ค. 60 - 
ธ.ค. 60) 
   ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมสําหรบับุคคลภายนอก
ผูปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี รวมถึงพัฒนา
หลักสตูรการอบรมระยะสั้นเพ่ือใชสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
กิจกรรมท่ี 3 นําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสูการปฏิบัติ (เม.ย. 
60 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการนํารองตามแผนพัฒนาหลักสตูรเสรมิสมรรถนะสําหรบั
บุคลากรดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี ไมนอยกวา 2 
กิจกรรม 
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

กิจกรรมท่ี 4 ใหความรูแกเจาหนาท่ี RSO (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการฝกอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสไีด
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงกําหนดคุณสมบัติของเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังส ี(Radiation Safety Officers) 
กิจกรรมท่ี 5 ฝกอบรมบุคคลภายนอกดานนิวเคลียรและรังสี (มิ.ย. 
60 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการฝกอบรมบุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีตามหลักสูตร (ระยะสั้น) ท่ีไดมี
การจัดทําข้ึน เพ่ือใหบุคคลท่ีไดรับการอบรม มีความรูความเขาใจ
และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาสําหรับ
บุคคลภายนอก (พ.ศ. 2561 เปนตนไป) 
   พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม หรือสัมมนา (สําหรับ
บุคคลภายนอก) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมคีวามเช่ือมโยงกับ
ฐานองคความรูขององคกร (knowledge management : KM) 
และพันธกรณีตางๆ เพ่ือเสรมิความรูสําหรับเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการทางรังสี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานนิวเคลียร
และรังสีในสถานท่ีทํางานไดอยางปลอดภัยและเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี ปส. กําหนด โดยมีแผนการดาํเนินงาน ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 สํารวจความตองการดานองคความรูทางนิวเคลียรและ
รังสีของสถานปฏิบัติการ (ต.ค. 60 - ธ.ค. 60) 
   สํารวจความตองการดานองคความรูทางนิวเคลยีรและรังสีของ
สถานปฏิบัติการตางๆ เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสตูรการ
ฝกอบรมสําหรบับุคคลภายนอกท่ีเหมาะสมและเปนท่ีตองการของ
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ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหลักสตูรการฝกอบรมสําหรบับุคคลภายนอก
ผูปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี (ม.ค. 60 - 
ธ.ค. 60) 
   ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมสําหรบับุคคลภายนอก
ตามความตองการของหนวยงานและผูปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและรังส ี
กิจกรรมท่ี 3 ใหความรูแกเจาหนาท่ี RSO (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 
ดําเนินการฝกอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) เพ่ือให
สามารถดําเนินการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมท่ี 4 ฝกอบรมบุคคลภายนอกดานนิวเคลียรและรังสี (ต.ค. 
60 - ก.ย. 61) 
   ดําเนินการฝกอบรมบุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียรและรังสีตามหลักสูตรท่ีไดมีการจดัทําข้ึน 
เพ่ือใหบุคคลท่ีไดรับการอบรม มคีวามรูความเขาใจและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของใหสามารถ
ถายทอดความรูดาน
การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี
แทนบุคลากรปส. 
ได (Train the 

1. บุคลากรจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีเครือขายกับ ปส. 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 
เจาหนาท่ีการทาอากาศยาน 
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 
เปนตน มีความรู ความเขาใจ 
ดานพลังงานนิวเคลยีรและรังสี
สามารถนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานแทนหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพและ

1. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายนอกให
สามารถปฏิบัตหินาท่ี
และสามารถถายทอด
ความรูแทน ปส. ได 
(ภายใน 5 ป) 
2. รอยละความ
เช่ือมั่นของสถาน
ปฏิบัติการทาง

1. เจาหนาท่ี 
กฝป. 
2. เจาหนาท่ี ปส. 
สํานักอ่ืนๆ ท่ีมี
สวนในการ
ฝกอบรม/
ถายทอดความรู 
3. เจาหนาท่ี สร./
สน./สส. ผูมสีวน
ในการประเมิน

1. พัฒนาความสามารถของ
บุคลากรจากหนวยงาน
ภายนอก ใหมีความรูความ
เขาใจ ดานพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี รวมท้ัง
เขาใจภารกิจงานของ ปส. 
จนสามารถปฏิบัติงานแทน 
ปส. ในสวนท่ีกําหนดได 
2. จัดทําหลักสตูรการ
พัฒนาศักยภาพของ

โครงการพัฒนา trainers ดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 
   ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคคลภายนอกผูมีความเก่ียวของ
กับภารกิจงานของ ปส. ไดแก บุคลากรภาครัฐและเอกชน 
ผูปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสี ฯลฯ เพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจดานนิวเคลียรและรังสี และสามารถนําความรูท่ี
ไดไปใชในการปฏิบัติงานในสวนท่ีสอดคลองกับภารกิจงานของ ปส. 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ ปส. ตอไป โดยมีแผนการ
ดําเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 สํารวจกลุมเปาหมายและเตรยีมความพรอมในการ
จัดทําหลักสูตร (ต.ค. 59 - ธ.ค. 59) 
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Trainers) เชน ดาน
การใชเครื่องมือ
ตรวจวัดทางรังสี 
เปนตน 

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี ปส. 
กําหนด 
2. บุคลากรท่ีไดรับการ
ถายทอดความรู ไดรับความ
เช่ือมั่นจากบุคคลภายนอก 

นิวเคลียรและรังสีท่ีมี
ตอหนวยงานท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีแทน ปส. 

ความรูของบุคคล
ท่ีไดรับการอบรม 
4. ประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 
 

บุคลากรท่ีดแีละมี
ประสิทธิภาพ (เชน ใช
ระยะเวลาในการอบรมนอย  
ครอบคลมุประเด็นภารกิจ
การทํางานของ ปส.) 

   สํารวจกลุมเปาหมาย/หนวยงาน ท่ีมีการดําเนินงานสอดคลองกับ
ภารกิจงานของ ปส. เพ่ือวางแผนในการดําเนินงานและเตรียมความ
พรอมในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรสําหรับการสราง Trainers (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) 
   พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานนิวเคลียรและรังสสีําหรบั
บุคลากรภายนอก เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในสวนท่ีสอดคลองกับ
ภารกิจงานของ ปส. ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การตรวจสอบ
สินคาตามชายแดนท่ีอาจมีการปนเปอนสารกัมมันตรังสี เปนตนโดย
มีความสอดคลองตามองคความรูขององคกร (knowledge 
management : KM) และภารกิจงานของ ปส. 
กิจกรรมท่ี 3 ฝกอบรม Trainers ดานความปลอดภยัทางนิวเคลียร
และรังสี (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) 
   ฝกอบรมบุคลากรภายนอกเพ่ือพัฒนาเปน Trainers ดานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี แบงออกเปนระยะสัน้และระยะยาว ดังน้ี 
- หลักสูตรระยะสั้น ตองมีการฝกปฏิบัติทํางานรวมกับ ปส. เปน
ระยะเวลาอยางนอย 3 - 6 เดือน 
- หลักสูตรระยะยาว ตองมีการฝกปฏิบัติทํางานรวมกับ ปส. เปน
ระยะเวลาอยางนอย 6 เดอืน ถึง 1 ป 

๓.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของเฝาระวัง 
เตรียมความพรอม 
และระงับเหตุ
ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังส ี

บุคลากรจากหนวยงานภายใน
และภายนอกท่ีมีสวนเก่ียวของ
ในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสมีีความรู 
ความเขาใจ ทางดานการเฝา
ระวังเตรียมความพรอม การ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร
และรังสีสามารถนําความรูไป
ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

1. จํานวนผูเขารวม
ฝกอบรม 
2. จํานวนผูเขารวม
ฝกซอม 

1. บุคลากรจาก
หนวยงาน
ภายนอกท่ีมีสวน
เก่ียวของในการ
ระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและ
รังสี เชน 
เจาหนาท่ี ปภ. 
ทหาร ตํารวจ 

1. พัฒนาความสามารถของ
บุคลากรจากหนวยงาน
ภายในและภายนอก ใหมี
ความรูความเขาใจ ในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียรและรังสี ไมวาจะ
เปนการเรียนรูเก่ียวกับ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เครื่องมืออุปกรณในการ

โครงการเฝาระวัง เตรียมความพรอมและเฝาระวังระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรงัส ี(สอดคลองกลยุทธท่ี 3.1) 
กิจกรรมท่ี 1 จัดฝกอบรมและฝกซอมแผนปฏิบัติการเรื่องการ
ปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ใหกับ
เจาหนาท่ี ปภ. 
กิจกรรมท่ี 2 การฝกซอมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
ของเจาหนาท่ี ปส. กับหนวยงานขางนอกท่ีเก่ียวของและหนวยงาน
ระงับเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆของประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชน 
กิจกรรมท่ี 3 จัดฝกอบรม/ประชุมเชิงวิชาการ/การประชุมเชิง
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ประสิทธิภาพและเปนไปตาม
หลักเกณฑ 

เจาหนาท่ีกูภัย 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน 
รวมกับเจาหนาท่ี 
ปส.. 

ระงับเหตุ ความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับเรื่องนิวเคลียรและ
รังส ี

ปฏิบัติการ/การฝกอบรมระหวางประเทศภายใตกรอบการเฝาระวัง 
เตรียมความพรอมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

กลยุทธท่ี 3.2 : สรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
คํานิยาม : สงเสริมและพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธในลักษณะท่ีมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารซ่ึงกันและกันระหวาง ปส. และผูรับสาร (Two - way) ซ่ึงรวมท้ังบุคคลภายในและภายนอกเชน การ

เผยแพรขาวสารผานทางสื่อออนไลนตางๆ เวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซตของสํานักงาน เฟสบุค เปนตน 
2. การปฏิบัติการขาวสาร (Information operating : IO) เปนการนําภารกิจหรือเปาหมายการดําเนินงานของหนวยงาน มาผสมผสานในการเผยแพรขาวสาร โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางอิทธิพลตอการคิด การตัดสินใจของฝายตรงขาม โนมนาว เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือเปดมุมมองความคิดใหมใหมๆ ของผูรับสาร ใหเปนไปตาม
ทิศทางท่ีหนวยงานตองการสื่อสารถายทอด ท้ังในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน 

3. การถายทอดความรูในลักษณะของการใหความรูดานความปลอดภัยจากการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีแกบุคคลภายนอก ซ่ึงผูรับความรูไม
จําเปนจะตองนําองคความรูไปปฏิบัติใช เชน กลุมนักเรียน ประชาชนท่ัวไป เปนตน และยังครอบคลุมไปถึงการประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไปของหนวยงาน (One - way) 
ดวย 

ขอบเขต : หนวยงานท้ังภายในและภายนอก และประชาชนท่ัวไป 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

1. จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ดานขาวสาร 

ปส. สามารถใชแผนปฏบัิติการ
ดานขาวสารของหนวยงาน 
เพ่ือสรางความเขาใจ แนวคิด 
ทัศนคติ และความรูสึกของ
ผูรับสาร ใหเปนไปในทิศทางท่ี
หนวยงานตองการได 

1. รอยละความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ขาวสาร หรือ 
Information 
Operation (IO) ท่ี

1. เจาหนาท่ี 
กฝป. 
2. เจาหนาท่ี ปส. 
สํานักอ่ืนๆ ท่ีมี
สวนในการ
ประชาสมัพันธ

1. พัฒนาแผนปฏบัิติการ
ดานขาวสารของหนวยงาน 
ท้ังในสวนของการ
ประชาสมัพันธท่ัวไป และ
การประชาสัมพันธใน
สถานการณท่ีไมปกต ิ

โครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติการขาวสารดานพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี
   จัดทําแผนปฏิบัติการดานขาวสาร Information Operation 
(IO)ของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการบรหิารจดัการ
ขาวสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ มีแผนการดําเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการขาวสาร (ต.ค. 59) 
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(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

เก่ียวของ เชน 
แผนปฏิบัติการ
ขาวสารในสภาวะ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังส ี
2. รอยละความสําเร็จ
ในการนําแผนปฏบัิติ
การขาวสาร หรือ 
Information 
Operation (IO) มาใช
ประโยชน 

หรือวางแผนใน
การสื่อสาร 
3. ประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

   จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการขาวสารของ
หนวยงาน 
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาทฤษฎีและองคความรูดานการปฏิบัติการขาวสาร 
(พ.ย. 59) 
   ศึกษาองคความรูและทฤษฎตีางๆ ท่ีจําเปนตอการจดัทําแผนปฏบัิติ
การดานขาวสาร รวมถึงศึกษาเปรยีบเทียบแผนปฏิบัติการดาน
ขาวสารกับหนวยงานท่ีมลีักษณะใกลเคียงกันท้ังในและตางประเทศ 
กิจกรรมท่ี 3 จัดทําแผนปฏิบัติการขาวสาร (ม.ีค. 60 - ก.ย. 60) 
   วิเคราะหแผนปฏิบัติการขาวสารท่ี ปส. ควรมี พรอมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการขาวสาร หรือ Information Operation (IO) ท่ีสําคญั 
เชน แผนปฏิบัติการขาวสารในสภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลยีรและรังสี 
แผนปฏิบัติการขาวสารสําหรับการสรางความเขาใจท่ีถูกตองแก
ประชาชน เปนตน 
กิจกรรมท่ี 4 ฝกปฏิบัติการตามแผน (มิ.ย. 60 - ก.ย. 60) 
   หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันฝกปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ
ขาวสาร ของ ปส. เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือถาเกิดสถานการณจริง 

2. เผยแพร
ประชาสมัพันธ
ขาวสารของ
หนวยงานใน
ลักษณะท่ีมีการ
แลกเปลีย่น
สื่อสารซึ่งกันและ
กัน (Two - way) 

1. การเผยแพรขาวสารของ
หนวยงาน เขาถึงประชาชน
เปนจํานวนมาก และผูรับสาร
มีความเขาใจในสารท่ี
หนวยงานเผยแพร
ประชาสมัพันธไดอยางถูกตอง 
2. การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานมีความรวดเร็ว 
ฉับไว 

1. รอยละของการรับรู
ขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตอง  
 

 

1. เจาหนาท่ี 
กฝป. 
2. เจาหนาท่ี ปส. 
สํานักอ่ืนๆ ท่ีมี
สวนในการ
เผยแพร
ประชาสมัพันธ 
3. ประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

1. พัฒนาวิธีการในการ
เผยแพรขาวสารใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน 
ขาวสารท่ีเผยแพรมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว (ถือเปนการ
พัฒนา process) 
2. พัฒนาชองทางในการ
สื่อสารใหหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน เปนตน (ถือเปนการ
พัฒนา tools) 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเผยแพรขาวสาร 
   พัฒนาวิธีการเผยแพรขาวสารดานการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพัฒนาในหลายดาน 
ไดแก ดานความถูกตอง ดานความรวดเร็ว และดานวิธีการ เพ่ือใหการ
เผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงานไดผล มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ไดรับขาวสารท่ีมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน มีแผนการดําเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาวิธีการเผยแพรขาวสาร (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการศึกษาวิธีการเผยแพรขาวสารดานการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีจากหนวยงานในตางประเทศ เพ่ือวิเคราะห
หาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนากระบวนการในการเผยแพรขาวสาร (ม.ค. 60 - 
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ก.ย. 60) 
   พัฒนากระบวนการในการเผยแพรขาวสารของหนวยงาน เชน การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสาร การเพ่ิมความรวดเร็วในการ
เผยแพรขาวสาร 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาวิธีการในการเผยแพรขาวสาร (ม.ค. 60 - ก.ย. 60) 
   พัฒนาวิธีการหรือชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน 
การพัฒนาหรือหาชองทาง/เครื่องมือ ใหมๆ ในการเผยแพรขาวสาร 
 
โครงการประเมินผลและเผยแพรขาวสารดานพลังงานนิวเคลียรและ
รังส ี
   เผยแพรขาวสารดานการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี
แกประชาชนและบุคคลท่ัวไปผานสื่อสาธารณะดวยวิธีการตางๆ พรอม
ท้ังสํารวจและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศกัยภาพดานการ
ขาวสารของหนวยงาน มีแผนการดาํเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 เผยแพรขาวสารดานการใชประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังสีผานชองทางตางๆ (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและ
รังสีท่ีถูกตองผานสื่อสาธารณะตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ 
กิจกรรมท่ี 2 จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น (เม.ย. 59, ก.ย. 59) 
   ดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไป รวมท้ัง
บุคคลผูมสีวนเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารดานการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี และเพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นตอการเผยแพรขาวสารของหนวยงาน 
กิจกรรมท่ี 3 สํารวจและประเมินผลดานการสื่อสารสาธารณะอยาง
ตอเน่ือง (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
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   สํารวจความคดิเห็นของประชาชนในประเด็นการเผยแพรขาวสาร
ของหนวยงาน และประเมินประสทิธิภาพของการเผยแพรขาวสารของ
หนวยงานในมิติตางๆ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน จํานวนครั้ง
ของการเผยแพรขาวสาร จํานวนประชาชนท่ีรับรูขาวสาร ความถูกตอง
ของขอมลู ความรวดเรว็ของการเผยแพรขาวสาร เปนตน 

3. ถายทอด
ความรูดานความ
ปลอดภัยจากการ
ใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียร
และรังสีและ
ประชาสมัพันธ
หนวยงาน 

1. ประชาชนและบุคคลท่ัวไป 
เชน นักเรียน นักศึกษา มี
ความรูความเขาใจดานความ
ปลอดภัยจากการใชประโยชน
จากพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
2. การเผยแพรขอมูลความรู
ของหนวยงาน เขาถึง
ประชาชนเปนจํานวนมาก 
และผูรับสารมคีวามเขาใจใน
สารท่ีหนวยงานเผยแพร
ประชาสมัพันธไดอยางถูกตอง 
3. การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานมีความรวดเร็ว 
ฉับไว 

1. รอยละความรู
ความเขาใจดานความ
ปลอดภัยจากการใช
ประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี
2. รอยละของการรับรู
ขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตอง  
 

1. เจาหนาท่ี 
กฝป. 
2. เจาหนาท่ี ปส. 
สํานักอ่ืนๆ ท่ีมี
สวนในการ
ถายทอดความรู 
3. เจาหนาท่ี สร./
สน./สส. ผูมสีวน
ในการประเมิน
ความรูของบุคคล
ท่ีไดรับการอบรม 
4. ประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 
5. สื่อมวลชน 

1. พัฒนาหลักสูตรหรือ
วิธีการในการสรางความรู 
ความเขาใจ ตอประชาชน
และบุคคลท่ัวไป ท่ี
ครอบคลมุองคความรูดาน
ความปลอดภัยจากการใช
ประโยชนจากพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี
2. พัฒนาวิธีการในการ
เผยแพรขาวสารใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน 
ขาวสารท่ีเผยแพรมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว พัฒนา
ชองทางในการสื่อสารให
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เปน
ตน 

โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร 
   ดําเนินการจัดกิจกรรมดานการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือเผยแพรความรูดานความปลอดภัยจากการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสีแกประชาชนท่ัวไป มีแผนการดําเนินงาน
ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเผยแพรความรู (ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60) 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและกิจกรรมดานพลังงานนิวเคลียร
และรังสี (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) 
   ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือถายทอดความรูดานความปลอดภัยจาก
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสผีานกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
- กิจกรรม “เรารักอะตอม” 
- สัมมนาเสริมความรูสําหรับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชในการเรียน
การสอน 
- สัมมนาเสริมความรูสําหรับผูมสีวนไดสวนเสียท่ัวไป อาทิ เครือขาย
เฝาระวังภัยทางรังสีตามภมูิภาค ประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี เปนตน 
กิจกรรมท่ี 3 คาราวาน/Road Show “Atoms for Peace” และ 
Road Show อยูปลอดภัยมั่นใจกับ ปส. 
กิจกรรมท่ี 4 สื่อมวลชนสัมพันธ รูปแบบตาง อาทิ สื่อมวลชนสัญจร 
สัมมนาสื่อมวลชน 
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ภารกิจ(1) เปาหมายการดําเนินงาน
(2) 

KPI ของเปาหมาย 
(3) 

Stakeholders
(4) 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการตาม
เปาหมาย (Gap) (5) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตองพัฒนา (6) 

โครงการสงเสรมิและเผยแพรความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและ
รังส ี
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมชองการการรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง 
กิจกรรมท่ี 2 เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีถูกตองผานสื่อหลัก ไดแก 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สื่อสังคมออนไลน 
 
โครงการสงเสริมและสนับสนุน ความรูดานพลังงานปรมาณูสู
ภูมิภาค 
   ดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนความรูดานการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
พลังงานปรมาณู รวมถึง สนับสนุนสื่อความรู ในรูปแบบตางๆ อาทิ สื่อ
มัลติมเีดีย เกม สิ่งพิมพ ฯลฯ ใหกับหนวยงานทางการศึกษาในสวน
ภูมิภาค และศูนยปรมาณภููมิภาค ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของ ศปส. ตอไป โดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 สํารวจกลุมความตองการของกลุมเปาหมาย (ต.ค. 59 - 
ธ.ค. 59) 
   สํารวจกลุมเปาหมายและความตองการของหนวยงาน ท่ีมีการ
ดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว เพ่ือวางแผนและเตรียม
ความพรอมในการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนากิจกรรมและสือ่ความรูใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 
กิจกรรมท่ี ๓ สนับสนุนสื่อความรู และกิจกรรม ใหกับกลุมเปาหมาย
เพ่ือสามารถบริหารจัดการ และดําเนินการไดอยางยั่งยืนตอไปใน
อนาคต 
กิจกรรมท่ี 4 สรุปและประเมินผลเครือขาย 
เพ่ือยกระดับการดําเนินงานในอนาคต ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ตอไป 
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ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

กลยุทธ 
- เสริมสรางมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีตาม พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ... 
- เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดานกํากับดูแลความปลอดภัยและการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและ
รังสีใหไดมาตรฐานสากล 
- เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยและการใชประโยชนจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี 
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสี 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความพรอมดานการกํากบัดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ความสําเร็จในการจดัทํา
กฎหมายท่ีครบถวน เปนไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถบังคบัใชได 
(รอยละ) 

ปส. 
สน. 
สร. 
สส. 
กส. 
ศรฉ. 

70 
70 
70 
70 
70 
70 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : รอยละความสําเร็จของการ
เปนหนวยงานตรวจสอบความปลอดภัย
สถานประกอบการทางนิวเคลยีรและรังสี
ตามมาตรฐานสากล (รอยละ) 

ปส. 
สน. 
สร. 
สส. 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน (รอยละ) 

ปส. 
สบ. 
สล. 

ก.พ.ร. 
ศรฉ. 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละความสําเร็จในการ
จัดทําแผนงานดานการวิจัยและพัฒนา (รอย
ละ) 

ปส. 
สน. 
สร. 
สส. 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

กลยุทธท่ี 1.1 เสรมิสรางมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
ตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ... 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : จํานวนรางกฎหมายลําดับรอง
ท่ีจัดทําแลวเสร็จ (เรื่อง) 

ปส. 
สน. 
สร. 
กส. 
ศรฉ. 

21 
2 

15 
3 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

21 
2 

15 
3 
1 

กลยุทธท่ี 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดานกํากับดูแลความปลอดภัยและการเฝาระวังภยัทางนิวเคลียรและรังส ี
ใหไดมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 : จํานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีครบถวนชัดเจน (เรื่อง) 
หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดของ ศรฉ. จะมีการปรับ
ทุก 5 ป ตามแผนของ ปภ. 

ปส. 
สน. 
สร. 
สส. 

ก.พ.ร. 
ศรฉ. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

กลยุทธท่ี 1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานการกํากับดูแลความปลอดภัยและการใชประโยชนจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรงัสี 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 : จํานวนแผนพัฒนาสมรรถนะ 
(competency model) ของบุคลากร
เฉพาะดาน (แผน) 

ปส. 
สบ. 
สล. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

กลยุทธท่ี 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการกาํกับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 8 : จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการ
ดําเนินการตามแผน (เรือ่ง) 

ปส. 
สน. 
สร. 
สส. 
ศรฉ. 

3 
1 
1 
1 
- 

3 
1 
1 
1 
- 

4 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
- 

4 
1 
1 
1 
1 

17 
5 
5 
5 
2 
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ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนวิเคลียรทั้งภายในและตางประเทศ 

กลยุทธ 
- สงเสริมและสนับสนุนเครือขายความรวมมือท้ังภายในและตางประเทศ 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2564 รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนิวเคลียรท้ังภายในและตางประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 : รอยละความสําเร็จในการนํา
MOU/การเขารวมเปนภาคสีมาชิกท่ีนําไปสู
การปฏิบัติ (รอยละ) 

ปส. 
สบ. 
สร. 
สส. 
ศรฉ. 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 
80 

กลยุทธท่ี 2.1 สงเสริมและสนับสนุนเครือขายความรวมมือท้ังภายในและตางประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ี 10 จํานวนความรวมมือระดับ  
ทวิภาคีและพหภุาคี ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน (เรื่อง) 

ปส. 
สน. 
สบ. 
สร. 
สส. 
ศรฉ. 

7 
- 
3 
- 
2 
2 

7 
- 
3 
- 
2 
2 

7 
- 
3 
- 
2 
2 

7 
- 
3 
- 
2 
2 

7 
- 
3 
- 
2 
2 

35 
- 

15 
- 

10 
10 
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ยุทธศาสตรที่ 3 

การสงเสริมถายทอดความรูและสรางความตระหนกัดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

กลยุทธ 
- ถายทอดองคความรูดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
- สรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมถายทอดความรูและสรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัย 
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : ระดับความรูความเขาใจของ
บุคลากรดานนิวเคลียรและรังสท่ีีไดรับการ
ถายทอดความรูดานนิวเคลียรและรังส ี
(รอยละ) 

ปส. 
สบ. 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

กลยุทธท่ี 3.1 ถายทอดองคความรูดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 12 : จํานวนองคความรู/
หลักสตูร/กิจกรรม ท่ีจัดเก็บ/ถายทอด 
(เรือ่ง) 

ปส. 
สบ. 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

100 
100 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 : จํานวนบุคลากรภายนอกท่ี
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (คน) 

ปส. 
สบ. 
ศรฉ. 

400 
250 
150 

400 
250 
150 

400 
250 
150 

400 
250 
150 

400 
250 
150 

2,000 
1,250 
750 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 : จํานวนครั้งของการเผยแพร
และประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

ปส. 
สบ. 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

2,500 
2,500 

กลยุทธท่ี 3.2 สรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี
ตัวช้ีวัดท่ี 15 : รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
สรางความตระหนักดานความปลอดภัยจาก
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและ
รังสี ท่ีมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน (รอยละ) 

ปส. 
สบ. 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

80 
80 
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 จากการวิเคราะห Chain of responsibility นั้น ทําให ปส. สามารถกําหนดโครงการ/แผนการ
ดําเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีแผนยุทธศาสตรฉบับนี้มีผลบังคับใชได ซ่ึงในบทนี้ จะขอสรุปรายละเอียดโครงการ
ท่ี ปส. ไดดําเนินการจัดทําคําของบประมาณเสนอตอสํานักงบประมาณ โดยจําแนกตามความสอดคลองภายใต
แตละยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีไดจัดทําข้ึน เพ่ือใหเห็นถึงความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรกับ
แผนการดําเนินงานของ ปส. งบประมาณท่ีใชโดยประมาณ และหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเปนประโยชน
ตอการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะไดกลาวถึงใน
บทถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ประมาณการงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 (จําแนกตามความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

หมายเหตุ : โครงการท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงโครงการใหญท่ีประกอบดวยโครงการยอยภายใน ซ่ึงไมสามารถระบุงบประมาณในปถัดไปได 

กลยุทธ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 396.8977 478.3682 459.8670 490.4167 14.9102 1,840.4598  
กลยุทธท่ี 1.1 เสรมิสรางมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแล 
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังสตีาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร 
เพ่ือสันติ พ.ศ. ... 

14.1500 - - - - 14.1500 กส. 

1. โครงการศึกษา วิจัยมาตรการทางกฎหมายลาํดับรองในการกํากับดูแล
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี เพ่ือรองรับการบังคับใช
รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. ... 

14.1500 - - - - 14.1500 กส. 

กลยุทธท่ี 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการดานกํากับดูแล 
ความปลอดภัยและการเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหได
มาตรฐานสากล 

106.7147 87.4784 228.5285 269.3120 - 692.0336 ศรฉ. และ สส. 

1. กลุมบูรณาการท่ี 1 โครงการเฝาระวังภยัและเตรียมความพรอมฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังส ี

68.2059 54.4569 180.3285 204.9420 - 507.9333 ศรฉ. และ สส. 

- โครงการเฝาระวังภัยและเตรียมความพรอมฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรงัส ี

66.8059 52.9169 170.3285 193.9420 - 483.9933 ศรฉ. 

- โครงการพัฒนาเครื่องตรวจวัดรงัสีบนตัวบุคคล (Pedestrian 
Radiation Portal Monitor) 

1.4000 1.5400 10.0000 11.0000 - 23.9400 สส. 
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กลยุทธ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2. กลุมบูรณาการท่ี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกํากับดูแลความปลอดภัย
ดานนิวเคลยีรและรังสีตามมาตรฐานสากลมาตรฐานสากล * 

17.4530 11.6152 15.0000 16.5000 - 60.5682 สน. สร. และ สบ. 

- โครงการพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 3.7806 - - - - - สน. 
- โครงการพิทักษและรักษาความมั่นคงปลอดภยัวัสดุนิวเคลยีรภายใต
สนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร 

1.4220 - - - - - สน. 

- โครงการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือการพิจารณาอนุญาตสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร (BNCT) 

0.7970 - - - - - สน. 

- โครงการตรวจวัดปรมิาณรังสีนิวตรอนโดยรอบเครื่องเรงอนุภาค
ทางการแพทย 

2.4000 - - - - - สร. 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ
สถานประกอบการทางรังส ี

1.6393 - - - - - สร. 

- โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีและ
กากกัมมันตรังส ี

0.7700 - - - - - สร. 

- โครงการพัฒนาระบบกํากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะการใช
งาน 

1.0500 - - - - - สร. 

- โครงการพัฒนาระบบกํากับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีของ
ประเทศไทย 

0.6723 - - - - - สร. 

- โครงการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานเครื่องกําเนิดรังสสีําหรับงาน
วินิจฉัยทางการแพทยของประเทศไทย 

0.6658 - - - - - สร. 

- โครงการพัฒนาความรวมมือกับ EU เพ่ือการเสรมิสรางศักยภาพ
และประสิทธิภาพของการกํากับดแูลความปลอดภยัจากพลังงาน
ปรมาณ ู

0.9850 - - - - - สบ. 
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กลยุทธ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

- โครงการพัฒนาการบริหารการกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี เพ่ือการยกระดบัการกํากับดูแลความปลอดภยัตาม
มาตรฐาน GS-R-3 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

1.9710 - - - - - สบ. 

- โครงการเพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงงานตรวจประเมินสถาน
ปฏิบัติการทางรังสีจาก ปส. สวนกลางสู ปส. สวนภูมภิาค 

1.3000 - - - - - สร. 

3. กลุมบูรณาการท่ี 3 โครงการสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรงัสี * 

3.5589 2.5497 8.2000 10.3700 - 24.6786 สส. 

- โครงการศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดลอมแหงอาเซียน 
(ASEAN Environmental Radiation Monitoring Center) 
ระยะท่ี 1 (2559-2561) : ศูนยขอมูลทางรังสีในสิ่งแวดลอมแหง
อาเซียน (ASEAN Environmental Radiation Data Center) 

2.4589 - - - - - สส. 

- โครงการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีในอาหารและสิ่งแวดลอม 

0.5000 - - - - - สส. 

- โครงการสนับสนุนดานเทคนิคการกํากับดูแลความปลอดภยัจากการ
ใชสารรังสีชนิดไมปดผนึก 

0.6000 - - - - - สส. 

4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมลูแบบบูรณาการ
สําหรับการนําเขาการสงออก การนําผาน และโลจิสติกสดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

8.9000 9.4000 10.0000 12.5000 - 40.8000 สร. 

5. โครงการดําเนินงานศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมภิาค 8.5969 9.4566 15.0000 25.0000 -       58.0535 ศปส. 
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กลยุทธ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1.3 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยและการใชประโยชนจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

10.1839 11.2022 12.3225 13.5547 14.9102 62.1735 กฝป. ก.พ.ร. และ 
กจ. 

1. กลุมบูรณาการท่ี 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน
ความปลอดภัยนิวเคลียรและรังสีของประเทศ (เฉพาะโครงการท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน) 

10.1839 11.2022 12.3225 13.5547 14.9102 62.1735 กฝป. ก.พ.ร. 
และ กจ. 

- โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยนิวเคลียรและรังสีของ
ประเทศ 

10.1839 11.2022 12.3225 13.5547 14.9102 62.1735 กฝป. 

กลยุทธท่ี 1.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการกาํกับ
ดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

265.8491 379.6876 219.0160 207.5500 - 1,072.1027 สส. 

1. โครงการกอสรางอาคารปฏบัิตกิารดานนิวเคลียรและรังส ี 206.8795 200.7874 - - - 407.6669 สส. 
2. โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังส ี 12.3811 3.3811 24.7000 32.9000 - 73.3622 สส. 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมเขา
สูระบบมาตรฐาน 

2.4297 2.1797 - - - 4.6094 สส. 

4. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของประเทศ 0.9600 0.8200 - - - 1.7800 สส. 
5. โครงการประเมินความปลอดภยัทางรังสีและติดตามคณุภาพนํ้าอุปโภค
บริโภค จากแหลงนํ้าตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิหลังกัมมันตภาพรงัสีสูง
ของประเทศไทย 

2.5000 2.5000 - - - 5.0000 สส. 

6. โครงการมาตรวิทยาทางรังสี * 20.5468 11.2194 29.8160 27.5000 - 89.0822 สส. 
- โครงการมาตรวิทยาทางรังส ี 12.1909 - - - - -  
- โครงการพัฒนาระบบวัดปรมิาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศ 3.5204 - - - - - สส. 
- โครงการการศึกษาเกณฑการปฏบัิติงานในหองปฏิบัติการท่ี
ใหบริการวัดรังสีดวยวิธีทางเซลลพันธุศาสตร ตามขอกําหนด ISO 
17099 และ ISO 19238 

2.6930 - - - - - สส. 
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กลยุทธ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

- โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดปรมิาณรังสีและแอปพลิเคชันโดยใช
สมารตโฟน 

1.0000 - - - - - สส. 

- โครงการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณประกอบเครื่องมือวัดปรมิาณ
รังสีอางอิงอัตโนมัต ิ

0.4500 - - - - - สส. 

- โครงการศึกษาตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการตรวจวัดปริมาณรังส ี 0.6925 - - - - - สส. 
7. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปรมิาณรังสีในระดบั 
ปฐมภูม ิ

20.1520 158.8000 164.5000 147.1500 - 490.6020 สส. 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนิวเคลียรท้ังภายในและตางประเทศ 

หมายเหตุ : โครงการท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงโครงการใหญท่ีประกอบดวยโครงการยอยภายใน ซ่ึงไมสามารถระบุงบประมาณในปถัดไปได 

กลยุทธ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3.0000 3.1386 3.6302 3.9934 - 13.7622  
กลยุทธท่ี 2.1 สงเสริมและสนับสนุนเครือขายความรวมมือท้ังภายใน
และตางประเทศ 

3.0000 3.1386 3.6302 3.9934 - 13.7622 กปท. และ กฝป. 

1. โครงการสงเสรมิและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน 
(ASEANTOM) 

3.0000 3.1386 3.6302 3.9934 - 13.7622 กปท. และ กฝป. 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมถายทอดความรูและสรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 

หมายเหตุ : โครงการท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงโครงการใหญท่ีประกอบดวยโครงการยอยภายใน ซ่ึงไมสามารถระบุงบประมาณในปถัดไปได 

กลยุทธ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 50.5226 55.5748 61.1323 67.2455 73.9701 308.4453  
กลยุทธท่ี 3.1 ถายทอดองคความรูดานความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

0.5226 0.5748 0.6323 0.6955 0.7651 3.1903 กฝป. ก.พ.ร. 
และ กกจ. 

1. กลุมบูรณาการท่ี 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน
ความปลอดภัยนิวเคลียรและรังสีของประเทศ (เฉพาะโครงการท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายนอก) 

0.5226 0.5748 0.6323 0.6955 0.7651 3.1903 กฝป. ก.พ.ร. 
และ กกจ. 

- โครงการฝกอบรม เรื่อง การบรหิารจัดการและแผนรักษาความ
มั่นคงของวัสดุกัมมันตรังส ี

0.5226 0.5748 0.6323 0.6955 0.7651 3.1903 สร. 

กลยุทธท่ี 3.2 สรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัย
จากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

50.0000 55.0000 60.5000 66.5500 73.2050 305.2550 กฝป. และ ศปส. 

1. กลุมบูรณาการท่ี 4 โครงสรางความตระหนักและเผยแพร
ประชาสมัพันธดานนิวเคลียรและรังส ี

50.0000 55.0000 60.5000 66.5500 73.2050 305.2550 กฝป. และ ศปส. 

- โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิวเคลียร 

20.0000 22.0000 24.2000 26.6200 29.2820 122.1020 กฝป. 

- โครงการสงเสรมิเผยแพรความรูเก่ียวกับนิวเคลียร  20.0000 22.0000 24.2000 26.6200 29.2820 122.1020 กฝป. 
- โครงการการสงเสริมและสนับสนุนความรูดานพลังงานปรมาณสูู
ภูมิภาค 

10.0000 11.0000 12.1000 13.3100 14.6410 61.0510 กฝป. และ ศปส. 
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ภารกิจงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 

หมายเหตุ : โครงการท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงโครงการใหญท่ีประกอบดวยโครงการยอยภายใน ซ่ึงไมสามารถระบุงบประมาณในปถัดไปได 

กลยุทธ 
งบประมาณ(ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 14.1957 4.7470 25.2610 28.2641 2.0946 74.5624  
ภารกจิการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 14.1957 4.7470 25.2610 28.2641 2.0946 74.5624 ทุกหนวยงาน 
1. กลุมบูรณาการท่ี 5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนดานนิวเคลียร
และรังสีไปสูการปฏิบัต ิ

2.8847 3.1732 3.5300 4.3600 - 13.9479 สบ. (กนผ. และ 
กตป.) 

- โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
พลังงานปรมาณูของประเทศไปสูการปฏิบัต ิ

0.8847 0.9732 1.1100 1.6980 - 4.6659 กนผ. 

- โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
พ.ศ. 2555 - 2559 

2.0000 2.2000 2.4200 2.6620 - 9.2820 กตป. 

2. กลุมบูรณาการท่ี 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดาน
ความปลอดภัยนิวเคลียรและรังสีของประเทศ (เฉพาะโครงการท่ีเก่ียวของ
กับการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกร) 

0.6040 1.5738 1.7310 1.9041 2.0946 7.9075 กฝป. ก.พ.ร. กจ. 
และ สน. 

- โครงการเสริมสรางความเปนเลศิในการบริหารจัดการภาครัฐของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

0.1510 1.0395 1.1434 1.2577 1.3835 4.9751 ก.พ.ร. 

- โครงการประชุมประจําปของประเทศสมาชิกเครือขายดานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียรและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบ
บริหารจดัการสําหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

0.4530 0.5343 0.5876 0.6464 0.7111 2.9324 สน. 

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

0.7070 - - - - 0.7070 ศทส. 

4. โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางวัสดุ
นิวเคลียร และวัสดุกัมมันตรังส ี

10.0000 - 20.0000 22.0000 - 52.0000 สล. 
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 สําหรับข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงเปนข้ันตอนการนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
นั้น กนผ. ไดดําเนินการสรุปและจัดเรียงโครงการใหสอดคลองตามการเสนอของบประมาณท่ีเกิดข้ึนจริง โดย
แบงตามลําดับข้ันตอนของกระบวนการทํางาน ตั้งแตข้ันตอนการกําหนดแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ข้ันตอนการเสนอโครงการและจัดทําคําของบประมาณของหนวยงานท่ีเกิดข้ึนจริง และข้ันตอนหลังการ
พิจารณางบประมาณในข้ันตนโดยสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความสอดคลองของ
โครงการท่ีกําหนดไวตามแผน เปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีการเสนอของบประมาณเพ่ือดําเนินงานจริง ซ่ึงจะ
ชวยสะทอนให ปส. มองเห็นถึงศักยภาพในการนําแผนยุทธศาสตรมาปฏิบัติใช และชวยในการวางแผนการ
ดําเนินงานของ ปส. ในอนาคต 

 สําหรับการผลักดันแผนยุทธศาสตรใหมีการบังคับใชและเกิดผลอยางเปนรูปธรรมนั้น จะดําเนินการ
ผานการใหความเห็นในกระบวนการตรวจสอบกิจกรรม ซ่ึงจะมีการวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมการ
ดําเนินงานกับแผนยุทธศาสตรหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาจากความ
สอดคลองท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

1. ความสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร : โครงการหรือกิจกรรมท่ีวางแผนการดําเนินงานไวจนกระท่ัง
เสนอของบประมาณนั้น มีความสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรหรือไม 
อยางไร 

2. ความสอดคลองตามวัตถุประสงคโครงการ : กิจกรรมท่ีจะดําเนินการนั้นมีความสอดคลองเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนปฏิบัติการหรือไม 

3. ความสอดคลองดานงบประมาณ : กิจกรรมท่ีจะดําเนินการนั้นมีการใชงบประมาณเปนไปตามท่ีตั้ง
ไวหรือไม อยางไร 

4. ความสอดคลองดานระยะเวลา : กิจกรรมท่ีจะดําเนินการนั้นเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวหรือไม อยางไร 

 ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีจะถึงนี้ สบ.กนผ. จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมประจําป
งบประมาณใหม โดยจะดําเนินการตรวจสอบและเก็บขอมูลตามเง่ือนไขท้ัง 4 เง่ือนไข เพ่ือวิเคราะห
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานของหนวยงาน และเปนแนวทางประกอบการพิจารณาการ
จัดทําคําของบประมาณในปงบประมาณตอๆ ไป 
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การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

เปรียบเทียบโครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 และโครงการท่ีจัดทําคําของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความพรอมดานการกํากบัดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

กลยุทธท่ี 1.1 เสริมสรางมาตรการ
ทางกฎหมายในการกํากับดูแลการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีตาม 
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลยีรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ... 

1. โครงการพัฒนากฎวาดวยการกํากับดูแลการใช
พลังงานนิวเคลียรของประเทศไทย (กส.) 

1. โครงการศึกษา วิจัยมาตรการทางกฎหมาย
ลําดับรองในการกํากับดูแลการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสี เพ่ือรองรับการบังคับ
ใชรางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ... (กส.) 

 

กลยุทธท่ี 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจดัการดานกํากับดูแลความ
ปลอดภัยและการเฝาระวังภัยทาง
นิวเคลียรและรังสีใหได
มาตรฐานสากล 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
(สน. สร. และ สส.) 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
(สน. สร. และ สส.) 
   - เปนการจัดทําแผนงาน/กรอบการดําเนินงาน
ดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังสี ซึ่งมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานและวัตถุประสงคของโครงการแตกตาง
จากกลุมบูรณาการท่ี 2 

 

  2. กลุมบูรณาการท่ี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กํากับดูแลความปลอดภัยดานนิวเคลียรและรังสี
ตามมาตรฐานสากลมาตรฐานสากล 
   - โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร (สน.) 
   - โครงการพิทักษและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลยีรภายใตสนธิสัญญาไมแพร
ขยายอาวุธนิวเคลียร (สน.) 

1. กลุมบูรณาการท่ี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กํากับดูแลความปลอดภัยดานนิวเคลียรและรังสี
ตามมาตรฐานสากลมาตรฐานสากล 
   - โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร (สน.) 
   - โครงการพิทักษและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลยีรภายใตสนธิสัญญาไมแพร
ขยายอาวุธนิวเคลียร (สน.) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
     - โครงการจดัทําแนวปฏิบัติเพ่ือการพิจารณา

อนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร (BNCT) 
(สน.) 
   - โครงการตรวจวัดปริมาณรังสนิีวตรอน
โดยรอบเครื่องเรงอนุภาคทางการแพทย (สร.) 
   - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลและ
พัฒนางานตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 
(สร.) 

   - โครงการจดัทําแนวปฏิบัติเพ่ือการพิจารณา
อนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร (BNCT) 
(สน.) 
   - โครงการตรวจวัดปริมาณรังสนิีวตรอน
โดยรอบเครื่องเรงอนุภาคทางการแพทย (สร.) 
   - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลและ
พัฒนางานตรวจสอบสถานปฏิบัตกิารทางรังสีทาง
อุตสาหกรรม (สร.) 

 2. โครงการกํากับดูแลการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี
ท่ีเปนอันตรายมากถึงอันตรายสูงสดุ (สร.) 

   - โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยการขนสง
วัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรงัส ี(สร.) 

   - โครงการกํากับดูแลความปลอดภัยการขนสง
วัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรงัสี (สร.) 

     - โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลวัสดุ
กัมมันตรังสีตามลักษณะการใชงาน (สร.) 

   - โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลวัสดุ
กัมมันตรังสีตามลักษณะการใชงาน (สร.) 

 3. โครงการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี (สร.)    - โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลการจดัการ
กากกัมมันตรังสีของประเทศไทย (สร.) 

   - โครงการพัฒนาระบบกํากับดแูลการจดัการ
กากกัมมันตรังสีของประเทศไทย (สร.) 

     - โครงการจดัทําขอกําหนดมาตรฐานเครื่อง
กําเนิดรังสสีําหรับงานวินิจฉัยทางการแพทยของ
ประเทศไทย (สร.) 
   - โครงการพัฒนาความรวมมือกับ EU เพ่ือการ
เสรมิสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
กํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
(สบ.) 
   - โครงการพัฒนาการบริหารการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสี เพ่ือการ
ยกระดับการกํากับดูแลความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน GS-R-3 ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (สบ.) 

   - โครงการจดัทําขอกําหนดมาตรฐานเครื่อง
กําเนิดรังสสีําหรับงานวินิจฉัยทางการแพทยของ
ประเทศไทย (สร.) 
   - โครงการพัฒนาความรวมมือกับ EU เพ่ือการ
เสรมิสรางศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
กํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
(สบ.) 
   - โครงการพัฒนาการบริหารการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรงัสี เพ่ือการ
ยกระดับการกํากับดูแลความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน GS-R-3 ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (สบ.) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
     - โครงการเพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงงานตรวจ

ประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสีจาก ปส. 
สวนกลางสู ปส. สวนภูมิภาค (สร.) 

 

  3. กลุมบูรณาการท่ี 1 โครงการเฝาระวังภยัและ
เตรียมความพรอมฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

2. กลุมบูรณาการท่ี 1 โครงการเฝาระวังภยัและ
เตรียมความพรอมฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

 4. โครงการเตรียมความพรอมและเฝาระวังเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังส ี

   - โครงการเฝาระวังภัยและเตรียมความพรอม
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (ศรฉ.) 

   - โครงการเฝาระวังภัยและเตรียมความพรอม
ฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี (ศรฉ.) 

     - โครงการพัฒนาเครื่องตรวจวัดรังสีบนตัว
บุคคล (Pedestrian Radiation Portal 
Monitor) (สส.) 
4. กลุมบูรณาการท่ี 3 โครงการสนับสนุนการ
กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

   - โครงการพัฒนาเครื่องตรวจวัดรังสีบนตัว
บุคคล (Pedestrian Radiation Portal 
Monitor) (สส.) 
3. กลุมบูรณาการท่ี 3 โครงการสนับสนุนการ
กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

 5. โครงการศูนยเฝาระวังภัยทางรงัสีใน
สิ่งแวดลอมแหงอาเซียน (สส.) 

   - โครงการศูนยเฝาระวังภยัทางรังสีใน
สิ่งแวดลอมแหงอาเซียน (ASEAN 
Environmental Radiation Monitoring 
Center) ระยะท่ี 1 (2559-2561) : ศูนยขอมูล
ทางรังสีในสิ่งแวดลอมแหงอาเซียน (ASEAN 
Environmental Radiation Data Center) 
(สส.) 

   - โครงการศูนยเฝาระวังภยัทางรังสีใน
สิ่งแวดลอมแหงอาเซียน (ASEAN 
Environmental Radiation Monitoring 
Center) ระยะท่ี 1 (2559-2561) : ศูนยขอมูล
ทางรังสีในสิ่งแวดลอมแหงอาเซียน (ASEAN 
Environmental Radiation Data Center) 
(สส.) 

     - โครงการทดสอบความชํานาญระหวาง
หองปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหาร
และสิ่งแวดลอม (สส.) 
   - โครงการสนับสนุนดานเทคนิคการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใชสารรังสชีนิดไมปดผนึก 
(สส.) 

   - โครงการทดสอบความชํานาญระหวาง
หองปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหาร
และสิ่งแวดลอม (สส.) 
   - โครงการสนับสนุนดานเทคนิคการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใชสารรังสชีนิดไมปดผนึก 
(สส.) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
  5. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเช่ือมโยง

ขอมูลแบบบุรณาการสําหรับการนําเขาการ
สงออก การนําผาน และโลจิสติกส ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (สร.) 
6. โครงการดําเนินงานศูนยปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจําภูมิภาค (ศปส.) 

4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ขอมูลแบบบุรณาการสําหรับการนําเขาการ
สงออก การนําผาน และโลจิสติกส ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (สร.) 
5. โครงการดําเนินงานศูนยปรมาณูเพ่ือสันติ
ประจําภูมิภาค (ศปส.) 

   6. กลุมบูรณาการท่ี 5 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนดานนิวเคลียรและรังสไีปสูการ
ปฏิบัติ (สบ.) 
   - โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศไปสูการปฏิบัติ (กนผ.) 
   - โครงการประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2555 - 2559 
(กตป.) 
7. โครงการกอสรางอาคารปฏบัิตกิารดาน
นิวเคลียรและรังสี (สส.) 
8. โครงการสงเสรมิและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือระหวางประเทศดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน 
(ASEANTOM) (สบ.) 
9. โครงการศึกษา วิจัยมาตรการทางกฎหมาย
ลําดับรองในการกํากับดูแลการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรและรังสี เพ่ือรองรับการบังคับ
ใชรางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
พ.ศ. ... (กส.) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
กลยุทธท่ี 1.3 เพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยและการใชประโยชนจาก
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ 

1. กลุมบูรณาการท่ี 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรดานความปลอดภยันิวเคลียรและ
รังสีของประเทศ 

 

   - โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังส ี(เฉพาะเน้ือหาท่ีสอดคลอง
กับกลยุทธ 1.3) 

   - โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ (กฝป.) 

 

     - โครงการฝกอบรม เรื่อง การบริหารจดัการ
และแผนรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี 
(สร.) 

 

    - โครงการพัฒนาเสรมิสรางบุคลากรดาน
สนับสนุน 

  

    - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
   - โครงการพัฒนาจดัทําองคความรูแบบบูรณา
การท้ังองคกร 

  

กลยุทธท่ี 1.4 ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช
พลังงานนิวเคลียรและรังส ี

1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานวิจัยและ
พัฒนาของ ปส. 

  

2. โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียร
และรงัสี (สส.) 

1. โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียร
และรงัสี (สส.) 

1. โครงการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียร
และรังสี (สส.) 

 3. โครงการอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและ
รังส ี

2. โครงการกอสรางอาคารปฏบัิตกิารดาน
นิวเคลียรและรังส ี

 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมเขาสูระบบมาตรฐาน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมเขาสูระบบมาตรฐาน 
 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
ตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดลอมเขาสูระบบมาตรฐาน 
(สส.) 

 5. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของ
ประเทศ 

4. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของ
ประเทศ (สส.) 

3. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีววิทยาของ
ประเทศ (สส.) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
 6. โครงการประเมินความปลอดภยัทางรังสีและ

ติดตามคุณภาพนํ้าอุปโภคบรโิภค จากแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมหิลังกัมมันตภาพรังสี
สูงของประเทศไทย 
7. โครงการมาตรวิทยาทางรังส ี
   - โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสี
มาตรฐานปฐมภมูิของประเทศ 
   - โครงการการศึกษาเกณฑการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการท่ีใหบริการวัดรังสดีวยวิธีทางเซลล
พันธุศาสตร ตามขอกําหนด ISO 17099 และ 
ISO 19238 
   - โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณรังสี
และแอปพลเิคชันโดยใชสมารตโฟน 
   - โครงการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ
ประกอบเครื่องมือวัดปริมาณรังสอีางอิงอัตโนมัต ิ
   - โครงการศึกษาตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการ
ตรวจวัดปริมาณรังส ี

5. โครงการประเมินความปลอดภยัทางรังสีและ
ติดตามคุณภาพนํ้าอุปโภคบรโิภค จากแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมหิลังกัมมันตภาพรังสี
สูงของประเทศไทย (สส.) 
6. โครงการมาตรวิทยาทางรังสี (สส.) 
   - โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสี
มาตรฐานปฐมภมูิของประเทศ 
   - โครงการการศึกษาเกณฑการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการท่ีใหบริการวัดรังสดีวยวิธีทางเซลล
พันธุศาสตร ตามขอกําหนด ISO 17099 และ 
ISO 19238 
   - โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณรังสี
และแอปพลเิคชันโดยใชสมารตโฟน 
   - โครงการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ
ประกอบเครื่องมือวัดปริมาณรังสอีางอิงอัตโนมัต ิ
   - โครงการศึกษาตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการ
ตรวจวัดปริมาณรังส ี

4. โครงการประเมินความปลอดภยัทางรังสีและ
ติดตามคุณภาพนํ้าอุปโภคบรโิภค จากแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีมีภูมหิลังกัมมันตภาพรังสี
สูงของประเทศไทย (สส.) 
5. โครงการมาตรวิทยาทางรังสี (สส.) 
   - โครงการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสี
มาตรฐานปฐมภมูิของประเทศ 
   - โครงการการศึกษาเกณฑการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการท่ีใหบริการวัดรังสดีวยวิธีทางเซลล
พันธุศาสตร ตามขอกําหนด ISO 17099 และ 
ISO 19238 
   - โครงการพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณรังสี
และแอปพลเิคชันโดยใชสมารตโฟน 
   - โครงการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ
ประกอบเครื่องมือวัดปริมาณรังสอีางอิงอัตโนมัต ิ
   - โครงการศึกษาตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการ
ตรวจวัดปริมาณรังส ี

  7. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (สส.) 

6. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ (สส.) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนิวเคลียรท้ังภายในและตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 2.1 สงเสริมและ
สนับสนุนเครือขายความรวมมือท้ัง
ภายในและตางประเทศ 

1. โครงการสรางศักยภาพและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือดานนิวเคลียรและรังส ี
2. โครงการท่ีเก่ียวกับดานความรวมมือระหวาง
ประเทศและการสรางเครือขาย (พิจารณาตาม
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมถายทอดความรูและสรางความตระหนักดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

กลยุทธท่ี 3.1 การถายทอดองค
ความรูดานความปลอดภัยจากการ
ใชพลังงานนิวเคลียรและรังส ี

 1. กลุมบูรณาการท่ี 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรดานความปลอดภยันิวเคลียรและ
รังสีของประเทศ 

1. กลุมบูรณาการท่ี 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรดานความปลอดภยันิวเคลียรและ
รังสีของประเทศ 

 1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ (เฉพาะเน้ือหาท่ี
สอดคลองกับกลยุทธ 3.1) 

   - โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ (กฝป.) 

   - โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย
นิวเคลียรและรังสีของประเทศ (กฝป.) 

     - โครงการฝกอบรม เรื่อง การบริหารจดัการ
และแผนรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี 
(สร.) 

   - โครงการฝกอบรม เรื่อง การบริหารจดัการ
และแผนรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี 
(สร.) 
   - โครงการเสรมิสรางความเปนเลิศในการ
บริหารจดัการภาครัฐของสาํนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ (ก.พ.ร.) 
   - โครงการประชุมประจําปของประเทศสมาชิก
เครือขายดานความปลอดภยัทางนิวเคลียรและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบบริหาร
จัดการสําหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
(สน.) 

    - โครงการพัฒนาหลักสตูรการฝกอบรมหรือ
สัมมนาสําหรับบุคคลภายนอก (กฝป.) 
   - โครงการพัฒนา trainers ดานความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรและรังสี (กฝป.) 

  

กลยุทธท่ี 3.2 การสรางความ
ตระหนักดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังส ี

 1. กลุมบูรณาการท่ี 4 โครงสรางความตระหนัก
และเผยแพรประชาสัมพันธดานนิวเคลียรและรังสี 
(กฝป.) 

1. กลุมบูรณาการท่ี 4 โครงสรางความตระหนัก
และเผยแพรประชาสัมพันธดานนิวเคลียรและรังสี 
(กฝป.) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
 1. โครงการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีนิวเคลียร (กฝป.) 
2. โครงการสงเสรมิและเผยแพรความรูเก่ียวกับ
พลังงานนิวเคลียรและรังสี (กฝป.) 

   - โครงการสรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร (กฝป.) 
   - โครงการสงเสริมเผยแพรความรูเก่ียวกับ
นิวเคลียร (กฝป.) 

   - โครงการสรางความตระหนักและเผยแพร
ประชาสมัพันธดานนิวเคลียรและรังสี (กฝป.) 
   - โครงการสงเสริมเผยแพรความรูเก่ียวกับ
นิวเคลียร (กฝป.) 

 3. โครงการสงเสรมิและสนับสนุน ความรูดาน
พลังงานปรมาณูสูภมูิภาค (กฝป.) 

   - โครงการการสงเสรมิและสนับสนุนความรู
ดานพลังงานปรมาณสููภูมภิาค (กฝป.) 

 

 4. โครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏบัิติการขาวสาร
ดานพลังงานนิวเคลยีรและรังสี (กฝป.) 
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเผยแพร
ขาวสาร (กฝป.) 
6. โครงการประเมินผลและเผยแพรขาวสารดาน
พลังงานนิวเคลียรและรังสี (กฝป.) 

  

สวนพ้ืนฐานหนวยงานหนวยงาน 
  1. กลุมบูรณาการท่ี 5 โครงการขับเคลื่อน

นโยบายและแผนดานนิวเคลียรและรังสไีปสูการ
ปฏิบัติ (สบ.) 
   - โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศไปสูการปฏิบัติ (กนผ.) 
   - โครงการประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2555 - 2559 
(กตป.) 
2. กลุมบูรณาการท่ี 6 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรดานความปลอดภยันิวเคลียรและ
รังสีของประเทศ 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการตาม (ราง) แผนยุทธศาสตร 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามความสอดคลองตอกลยุทธ) 
โครงการตามคําของบประมาณ 

(จําแนกตามเอกสารงบประมาณ) 
     - โครงการเสรมิสรางความเปนเลิศในการ

บริหารจดัการภาครัฐของสาํนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ (ก.พ.ร.) 
   - โครงการประชุมประจําปของประเทศสมาชิก
เครือขายดานความปลอดภยัทางนิวเคลียรและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบบริหาร
จัดการสําหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร 
(สน.) 

 

  3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานกํากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี (ศท.) 

 

หมายเหตุ : 1. โครงการในคอลัมนท่ี 2 ท่ีมีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง โครงการท่ีมีระบุไวตามแผน แตไมมีการของบประมาณในป 2560 
 2. โครงการในคอลัมนท่ี 3 ท่ีมีตัวหนังสือสีแดง หมายถึง โครงการท่ีของบประมาณในป 2560 แตไมผานการพิจารณาในเบื้องตนจากสํานักงบประมาณ 
 3. โครงการท่ีมีแถบสีเขียว หมายถึง โครงการท่ีอยูในแผนยุทธศาสตร มีการของบประมาณจริง และสอดคลองตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 
 4. โครงการท่ีมีแถบสีฟา หมายถึง โครงการท่ีอยูในแผนยุทธศาสตร มีการของบประมาณจริง แตไมสอดคลองตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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หนวยงานภายในสํานักงานปรมาณูเพือ่สันติและอักษรยอ 

1. ปส. = สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. สล. = สํานักงานเลขานุการกรม 

 กจ. = กลุมการเจาหนาท่ี 

3. สน. = สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

4. สบ. = สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู 

 กนผ. = กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

 กตป. = กลุมติดตามและประเมินผล 

 กปท. = กลุมความรวมมือและประสานงานระหวางประเทศ 

 กฝป. = กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ 

5. สร. = สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 

6. สส. = สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 

7. ก.พ.ร. = กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

8. กส. = กองกฎหมายและสนธิสัญญา 

9. กตน. = กลุมตรวจสอบภายใน 

10. ศรฉ. = ศูนยเตรียมความพรอมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

11. ศปส. = ศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมิภาค 
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บทสัมภาษณผูบริหาร 

ดร.อัจฉรา วงศแสงจันทร - เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

Q : วิสัยทัศนของ ปส. ท่ีตองการเปนหนึ่ง หมายถึงตองการแขงขันกับใคร? 
A : แขงเพ่ือเปนท่ีหนึ่ง คือเราตองการ network หมายถึงเครือขาย ภาษาไทยอาจจะสามารถ

อธิบายไดยาก แตภาษาอังกฤษนั้น เรียกวาเราจะเปน Hub ซ่ึงในปจจุบัน เราไดรับการสนับสนุนจาก EU หลาย
โครงการ โดยไดรับเงินสนับสนุน 1.5 ลานยูโร 3 ป และตรวจเช็คเทคโนโลยีทุกดานของ ปส. โดย EU จะ
ดําเนินการสอบถาม ปส. กอน วาสามารถทําไดหรือไม โดยในอดีต ปส. อาจปฏิเสธไมรับการสนับสนุน แต
ปจจุบันนี้ ปส. รับหมด 

Q : ปส. ไมไดแขงกับใคร แตตองพัฒนาตนเองใหเปนศูนยกลาง เปน Hub ในการเปน Stepping 
stoneใหกับภูมิภาคนี้ท้ังหมด 

A : เม่ือ ปส. มีความเชี่ยวชาญ เปนศูนยกลาง เปน Hub ในท่ีสุดแลวนั้น ปส. จะเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากลได โดยจากประสบการณการทํางานท่ีผานมาจากกรมประมงนั้น ประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนามอยากไดรับการพัฒนาทักษะดานประมงจากประเทศไทย เพราะในอดีตนั้นประเทศไทยเปนอันดับหนึ่ง
ในภูมิภาคจนกระท่ังเปนอันดับหนึ่งในโลกได แตสําหรับ ปส. นั้น ไมจําเปนตองเปนอันดับหนึ่งของโลก เพียงแต 
ปส. จะตองเปนท่ียอมรับ ไดมาตรฐานสากล ไดรับความเชื่อถือในระหวางประเทศและในประเทศ ซ่ึงเรื่องของ
การเปนท่ียอมรับในประเทศนั้น เปนสิ่งท่ี ปส. ตองทําเพราะเปนหนาท่ีอยูแลว แตเรื่องของการเปนท่ียอมรับ
ระหวางประเทศนั้น ปส. จะตองมีสวนรวมในการดําเนินงานหรือมีการแสดงความคิดเห็น 

  นอกจากนี้แลวจะตองมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซ่ึง ปส. ใหความสําคัญมาก โดย 
ปส. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคามาก ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควรนําบุคลากร
เหลานั้นมาชวยในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน ตองสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากร รวมถึงพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับภารกิจหนาท่ีหนวยงาน ดังเชนในปจจุบันท่ีไดมีการผลักดันใหสรางอาคาร
ปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีใหเปนมาตรฐาน เปนแหลงอางอิงดานมาตรวิทยา (Metrology) ของประเทศ 
ซ่ึงจําเปนจะตองสรางความเขาใจตอประชาชนถึงเหตุผลและความจําเปนของการกอต้ังสํานักมาตรวิทยา โดย
ในประเทศไทยนั้น ภารกิจดานมาตรวิทยาทางรังสีเปนหนาท่ีของ ปส. ดังนั้น ปส. จะตองพัฒนาหองปฏิบัติการ
ท่ีมีอยูใหไปสูระดับปฐมภูมิใหได เพ่ือใหเปนศูนยกลางในเรื่องนี้ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีทาทายเปนอยางมาก เนื่องจากใน
ปจจุบัน ปส. มีเครื่องมือ อุปกรณ และทรัพยากรบุคคล ท่ียังไมเพียงพอ และยังอยูในชวงเริ่มตน แตท้ังนี้ ปส. ก็
ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศคอนขางมาก เชน หองปฏิบัติการมาตรฐานดานนิติเวช นิติวิทยาศาสตร 
nuclear forensics ไดรับความชวยเหลือดานเครื่องมือและอุปกรณตางๆ รวมถึงเรื่อง Biodose สําหรับผูไดรับ
รังสี ไมวาจะเปนผูปฏิบัติการหรือเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดานรังสีกับประชาชนท่ัวไปก็ตาม นอกจากนี้ 
หองปฏิบัติการท่ี ปส. มี ก็ไดรับมาตรฐานแลว เชน การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางรังสีตางๆ เครื่องมือวัด
ประเภทเซอเวยมิเตอร เครื่องมือวัดรังสีประจํารางกาย เปนตน โดยหองปฏิบัติการเหลานี้จะอยูรวมกันภายใน
อาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี ซ่ึง ปส. ก็มีความคาดหวังวาหองปฏิบัติการดังกลาว จะสามารถเปน
ศูนยกลางในภูมิภาคนี้ได แตท้ังนี้ หนวยงานก็จะตองพัฒนาศักยภาพของตนเองดวยเชนกัน 

 ณ ปปจจุบัน (พ.ศ. 2558) นี้ นักเรียนทุนเริ่มกลับมาคอนขางเปนจํานวนมาก หนวยงานจึงตอง
ผลักดันบุคลากรเหลานี้ใหสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี สวนในเรื่องของนโยบาย ยุทธศาสตร หรือเรื่อง
โครงสรางองคกรนั้น ก็เปนเรื่องสําคัญของทุกหนวยงานท่ีจะตองมีการกําหนดทิศทางในเบื้องตนวาตองการให
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หนวยงานพัฒนาไปในทิศทางใด โดยบุคลากรท่ีตองรับผิดชอบในดานนี้ก็คือเจาหนาท่ีฝายแผนของหนวยงาน 
ซ่ึงแมจะเปนภารกิจงานดานสนับสนุนแตก็มีความสําคัญ เพราะมีสวนสําคัญในการกําหนดแผน นโยบาย 
ยุทธศาสตร กลยุทธ รวมถึงงบประมาณดวย ในอดีตนั้น ปส. มีทัศนคติวาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดานแผน นโยบาย และยุทธศาสตร จะตองมีความรูดานการพลังงานนิวเคลียรและการกํากับดูแล
ความปลอดภัย จึงไดกําหนดคุณสมบัติตําแหนงใหเปนนักวิทยาศาสตรนิวเคลียร ดังนั้น มีความเห็นวาในอนาคต
จะตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยถาหนวยงานมีการอธิบายเหตุผลกับบุคลากรภายในใหชัดเจนได ก็นาจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได คือ ตองปรับโครงสรางสํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณูนี้ใหรองรับกับบทบาท
หนาท่ีของเจาหนาท่ีวิเคราะหแผนและนโยบาย เพราะบุคลากรเหลานี้จะตองเติบโตและไดรับการพัฒนามาเปน
ฝายสนับสนุนท่ีแทจริง แตท้ังนี้ ปส. ก็ไมไดละเลยความสําคัญขององคความรูทางดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
แตขณะนี้ ปส. ประกอบไปดวย 3 สํานัก ท่ีดําเนินภารกิจงานดานวิทยาศาสตร และมีผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ 
ท่ีมีความรูเฉพาะดานถึง 5 คน ดังนั้น หากเปลี่ยนแปลงใหสํานักท่ีเหลืออีก 1 สํานัก ดําเนินภารกิจงานดาน
สนับสนุนก็จะทําใหองคกรมีการดําเนินงานท่ีครอบคลุม ครบถวน และสมบูรณ มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 
หนวยงานไดดําเนินการปรับโครงสรางฝายกฎหมายใหเปนกองอยูภายใตการบังคับบัญชาของ ลปส. โดยตรง 
เพ่ือให ปส. มีฝายกฎหมายท่ีสามารถรองรับการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ พ.ร.บ. ของหนวยงานไดโดยตรง 

 ในดานเครือขายความรวมมือนั้น ปส. เปนหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานตามพันธกรณีเปนอยาง
มาก ท้ังกับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะดานการกํากับดูแลปลอดภัย เนื่องจากประเทศ
ไทยมีตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเปนศูนยกลางของภูมิภาค จึงมีความเสี่ยงท่ีจะเปนจุดเชื่อมตอในเรื่องการ
ลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียรตางๆ อยางผิดกฎหมาย ดังนั้นภารกิจงานดานกฎหมายจึงมีความสําคัญ โดยจะตอง
มีการปรับโครงสรางใหม จัดตั้งกองกฎหมายและสนธิสัญญา สวนในเรื่องของแผนยุทธศาสตรนั้น อยางท่ีได
เรียนไป คือ แผนยุทธศาสตรหนวยงานและเสนทางความกาวหนาตามสายงาน (Carrier path) จะตองมีความ
ชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานสามารถวางแผนชีวิตของตนเองได เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปน
สิ่งสําคัญ และเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีจะตองดูแลใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการ
งาน 

Q : หัวหนาหนวยงาน ไมจําเปนจะตองมีความรูหรือจบการศึกษาวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนสายงานหลัก 
(Technician) ของหนวยงาน ใชหรือไม? 

A : ใช แตตองมีความรูในการบริหารและตองมีประสบการณในการทํางาน อยางท่ีเรียนใหทราบ 
ปส. มีผูเชี่ยวชาญถึง 5 คน ซ่ึงมีความรูครอบคลุมภารกิจงานทุกดานของหนวยงาน และยังมีผูอํานวยการสํานัก
ท่ีเปนนักวิชาการอยูแลว ดังนั้น ผูบริหารจึงไมจําเปนจะตองเรียนรูทุกเรื่องขอเพียงแตตองมีความสามารถใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมและเต็มศักยภาพของบุคลากรเหลานั้น 

Q : แนวทางของหนวยงานในการทํางานแบบองครวมหรือบูรณาการเปนอยางไร? 
A : ตองมีการมองในภาพรวมของหนวยงาน ในอนาคตนั้น ทิศทางการดําเนินงานของ ปส. จะไม

เปนในลักษณะของภารกิจงานยอยๆ หรือประกอบดวยหลากหลายโครงการ แตจะตองมีความชัดเจนวา
หนวยงานจะตองทําอะไรบางเพ่ือใหเปนหนวยงานกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะตองควบรวมภารกิจงาน
ยอยๆ เหลานั้นเขาดวยกันใหเปนโครงการใหญ ซ่ึงขณะนี้ มีท้ังหมด 6 โครงการ ซ่ึงภารกิจงานท้ัง 6 โครงการนี้
จะตองทําให ปส. สามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวใหได 
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Q : โครงการใหญท้ัง 6 โครงการนั้น แตละกลุมมีเปาหมายอะไร? 
A : ทิศทาง ปส. ในอนาคตจะบูรณาการโครงการเปน 6 กลุมใหญ โดยแตละกลุมมีเปาหมายดังนี้ 
  กลุมท่ี 1 การเฝาระวังภัยเตรียมพรอมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ถือเปนความสําคัญแรก 

ประเทศไทยตองมีการเฝาระวังไมใหเกิดภัยทางรังสี และเม่ือเกิดอุบัติประเทศไทยตองมีความพรอมรับมือ 
เพราะฉะนั้นจึงตองเริ่มตนท่ีการมีศูนยเฝาระวังเตรียมพรอมเรื่องฉุกเฉิน ซ่ึงปจจุบัน ปส. มีเครื่องมือท่ีพรอม 
และบุคลากรก็ไดรับการฝกอบรมและมีความรูความสามารถเปนอยางดี แตยังมีปญหาอยูท่ีการกระจัดกระจาย
ของการทํางาน ยังไมเปนหนึ่งเดียว จึงมีนโยบายในการปรับโครงสรางภายในโดยตั้งเปนศูนยพิเศษข้ึนมาใน
หนวยงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีเปนศูนยท่ีมีความพรอมแบบศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

  ข้ันตอนตอไปคือการทบทวนแผนการเตรียมพรอมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี โดยระบุ
ลําดับข้ันตอนในการจัดการสถานการณตามระดับความรุนแรงอยางชัดเจนมากข้ึน โดยมีโครงการท่ีจะมา
สนับสนุนในเรื่องนี้ คือ การจัดทําศูนยขอมูล (Data Center) ของศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีท่ีเปนเครือขายท้ังใน
และตางประเทศ ท่ีจะมีการแบงปนขอมูลระหวางกันเพ่ือวิเคราะหสถานการณและจัดการอยางเหมาะสม ซ่ึงใน
ปจจุบันศูนยเฝาระวังภัยมีการติดตามและเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุจะมีการแจงเตือนกันเปน
เครือขาย เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดําเนินการตามหนาท่ีตามความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงาน 

  ปจจัยสําคัญอีกสิ่งหนึ่งท่ีจะทําใหสามารถรับมือกับสถานการณฉุกเฉินคือความพรอมของ
ผูปฏิบัติงาน ท่ีจะตองรูจักหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติไดอยางถูกตอง ปลอดภัย จึงจําเปนท่ีจะตองมีการ
ฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ แตสําหรับ ปส. มีการฝกซอมกับเจาหนาท่ีในแตละจังหวัด ซ่ึงเปนการฝกซอมในกลุม
ระดับเล็ก ยังขาดการฝกซอมระดับใหญโดยมีการจําลองสถานการณใหคลายคลึงกับสถานการณจริง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับบุคลากร ปส. ผลลัพธท่ีคาดหวังอยางนอยท่ีสุดคือ บุคลากร ปส. สามารถตอบคําถามแก
บุคคลภายนอกได 

  กลุมท่ี 2 การยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีเปาหมาย
คือ มาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยของประเทศไทยเปนท่ีนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับท้ังในและ
ตางประเทศ 

  กลุมท่ี 3 มาตรวิทยาทางรังสี แมวาปจจุบัน ปส. ยังคงทําหนาท่ีเปนผูปฏิบัติการท่ีเปนทุติยภูมิ
โดยใชอางอิงมาตรฐานจากของหนวยงานอ่ืน แตเปาหมายใหญในอนาคต คือ การเปนมาตรฐานปฐมภูมิ 
(Primary standard) เพ่ือเปนหนวยอางอิงในภูมิภาคอาเซียน 

  กลุมท่ี 4 การสรางความตระหนักแกประชาชน เปนสิ่งท่ีตองทําอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของประชาชน และตระหนักถึงภัย เชน เรื่องการฝงแร เนื่องจากความไมรู 
ความไมตระหนักถึงภัยวามีอันตรายท่ีจะสงผลกระทบ ซ่ึงตองมีวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง ปส. ไดมีคําเตือนผานทาง
เว็บไซตสํานักงานมากอนหนานี้ 3 - 4 ปแลว แตประชาชนไมสนใจท่ีจะเขามาอาน ดังนั้นเปาหมายคือการ
สรางความรูความเขาใจ และสรางความตระหนักแกประชาชน 

  กลุมท่ี 5 นโยบายและแผนยุทธศาสตร และกฎหมาย ปจจุบัน ปส. จัดทํารางแผนยุทธศาสตร
พลังงานนิวเคลียรของประเทศ ซ่ึงคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีความสนใจเรื่องการผลักดันใหเกิดโรงไฟฟา
นิวเคลียรข้ึน แตแผนยุทธศาสตรพลังงานนิวเคลียรของประเทศท่ีทํามานั้น เพ่ือผลักดันใหมีการใชประโยชน
สูงสุดในสถานการณท่ียังไมมีโรงไฟฟาในปจจุบัน และการจัดการใชประโยชนใหเปนระบบมากข้ึน โดยมีกลยุทธ
ตางๆ ซ่ึงคณะอนุกรรมการบางทานเสนอวาควรปรับโครงสรางให ปส. แยกออกมาเปนองคกรอิสระ ทําหนาท่ี
กํากับดูแลและใหจัดตั้งหนวยอ่ืนทําหนาท่ีดานนโยบาย เพ่ือทําตามโครงสรางของตางประเทศ เม่ือเทียบกับการ
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จัดทํากฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นไววา ถาเราสามารถบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ.นิวเคลียร
ฉบับใหมนี้ได ก็จะสามารถเปนหนวยงานกํากับดูแลท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA) ก็ไมไดระบุอยางชัดเจนวาตองมีองคกรลักษณะไหน และหนวยงานอิสระในปจจุบันท่ีไมมีสังกัด 
จะตองสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงดูแลเรื่องนโยบาย หนวยงานท่ีสังกัดจึงไมไดเปนหนวยปฏิบัติคือการบังคับ
ใชกฎหมายแบบ ปส. หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมาย เชน กรมการบินยังตองสังกัดกระทรวง 

  กลุมท่ี 6 การพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน 

Q : ในเรื่องของอํานาจหนาท่ีในการกํากับ การตรวจสอบ จําเปนจะตองใชอํานาจกฎหมายมาบังคับ
หนวยงานอ่ืนไมสามารถดําเนินการแทน ปส. ได แตในภารกิจบางอยาง เชน การใหบริการ การออกใบอนุญาต 
การออกตรวจกํากับดูแล นั้น หนวยงานอ่ืนสามารถดําเนินการไดหรือไม? 

A : การดําเนินงานของหนวยงานอ่ืนจะตองผานกระบวนการอนุญาต (Authority) จาก ปส. เทานั้น 

Q : ปส. ควรท่ีจะตองทําหนาท่ีเปนหนวยงานกํากับดูแล (Regulator) ถา ปส. แบงภารกิจงานดาน
การใหบริการบางเรื่องออกไปใหหนวยงานภายนอกดําเนินการแทน ปส. จะตองเปนคนรับผิดชอบในเรื่องของ
อํานาจในการลงโทษตามกฎหมายตางๆ ดังนั้น โครงสรางองคกรในปจจุบันนี้มีความพรอมหรือไม? อาจจะตอง
มีการออกแบบแผนงานสําหรับการแบงแยกภารกิจของหนวยงาน (Spilt off) 

A : ยังไมพรอม เพราะวาฝายกฎหมายของ ปส. เอง ยังอยูในชวงเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร 

Q : ในสวนของกระบวนการออกใบอนุญาต ปส. ไมจําเปนตองดําเนินการเอง สามารถใหหนวยงาน
ภายนอก (Outsources) ดําเนินการแทนได โดย ปส. จะเปนผูรับรอง (Certifies) หนวยงานท่ีดําเนินการออก
ใบอนุญาตอีกตอหนึ่ง ไดหรือไม? 

A : ถือเปนเปาหมาย ปส. ท่ีตองการดําเนินการในสวนนั้น ซ่ึงในกฎหมายใหมไดระบุไว โดยการลด
อํานาจจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ป.ส.) ซ่ึงในอดีตมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เปลี่ยนมา
เปนอํานาจของ ลปส. ท้ังหมด โดยเหลือเพียงบางกรณีเทานั้น ท่ีตองนําเขาใหคณะกรรมการ พ.ป.ส. พิจารณา 
เพราะฉะนั้น ในอนาคต ปส. จะตองมีการแบงแยกโครงสรางองคกรและภารกิจงานบางอยางออกไป เนื่องจาก
ไมจําเปนจะตองดําเนินการในเรื่องเหลานี้แลว โดยจะมอบหมายใหหนวยงานภายนอกท่ีมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบมายื่นเสนอขอคํารับรองตอ ปส. หากไดรับการรับรองหนวยงานนั้นก็จะสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบดวยตนเองได ตัวอยางของหนวยงานท่ี ปส. สามารถใหคํารับรอง (Certifies) ไดนั้น เชน 
สทน. ในกรณีของเครื่องเอ็กซเรย สทน. มีความมุงม่ันวาสามารถดําเนินการตรวจสอบดวยตนเองได ปส. 
สามารถยอมรับไดหรือไม หากยอมรับไดก็จะเหมือนกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย (วศ.) คือมีหนวยงาน
เครือขายท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบแทน วศ. หรือในหนวยงานภาคเอกชนท่ี ปส. ใหการรับรอง หากมีหนวยงาน
ภายนอกไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานท่ีไดรับคํารับรองนั้นๆ ปส. ก็สามารถยอมรับไดและสามารถ
ดําเนินการออกใบอนุญาตได ซ่ึงจะชวยให ปส. สามารถลดภาระงาน แลวทุมเทกับเรื่องมาตรฐานงานวิจัย แต
ท้ังนี้ การลดภารกิจงานโดยมอบหมายหนวยงานภายนอกใหดําเนินการแทนนั้น เปนเรื่องท่ียังไมชัดเจนวาจะ
สามารถทําไดหรือไม เพราะวาบุคลากรภายในของ ปส. ยังคงดําเนินงานในภาระงานนั้นอยู ท้ังท่ีสามารถลด
ภาระงานนั้นๆ โดยผลักไปสูหนวยงานอ่ืนได แตในสวนของภารกิจงานท่ี ปส. จําเปนจะตองทําจริงๆ เชน การ
แบงแยกโครงสรางหนวยงาน การลดภาระงาน หรือระบบ E-License นั้น บุคลากรกลับยังขาดความพรอมใน
การดําเนินงาน ท้ังๆ ท่ีมีเครื่องมือและอุปกรณตางๆ พรอมแลว และสุดทายคือเรื่องของการควบคุมการใช 
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Q : ยกตัวอยางปญหาของกรมการขนสงทางบก กรมการขนสงทางบกไดรับการตอบรับท่ีดีในดาน
ของการใหบริการ แตในสวนของภารกิจหลัก คือ การควบคุมหรือกํากับผูใชพาหนะตางๆ นั้น กลับทําไดไมดี
เลย ปญหาเหลานี้เกิดจากการควบคุมท่ีไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจําเปนจะตองมีมาตรฐานเปนลําดับแรก คําถามคือ 
มาตรฐานการกํากับของ ปส. ซ่ึงเปนเครื่องมือในการควบคุมหนวยงานตางๆ นั้น มีความครอบคลุมและ
ครบถวนหรือไม? และ ปส. มีความพรอมในการนํามาตรฐานดังกลาว มาใชในการกํากับหรือไม? การกํากับท่ีดี
เปนอยางไร? และการกํากับท่ีไมดีเปนอยางไร? 

A : ในกรณีท่ีหนวยงานภายนอกดําเนินการออกตรวจนั้น ปส. จะไมสามารถรับทราบไดวา
หนวยงานนั้นๆ มีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามท่ี ปส. ตองการหรือไม ซ่ึงการทํางานท่ีไดมาตรฐานนั้น จะตอง
ทํางานครบถวนข้ันตอน ตั้งแตการออกตรวจกอนการอนุญาต การออกใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา และการ
ตรวจสอบภายหลังการใหใบอนุญาตวาตรงตามท่ีขออนุญาตหรือไม จึงตองมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
ตรวจสอบและตองมีกลุมพัฒนาบุคลากร ซ่ึงอาศัยความรวมมือและความเขาใจ 

Q : ปส. มีปญหาในการบูรณาการการทํางานรวมกันภายในหนวยงานหรือไม? 
A : มีปญหามาก บางสํานักมีความขยัน บางสํานักไมมีการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน เปาหมายคือ

ผูเชี่ยวชาญจะตองทํางานมากข้ึน ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกผูบริหารท้ังในและตางประเทศ 

Q : ปจจัยท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร (Driving factors) คืออะไร? 
A : ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิผลใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนไปนั้น คือการใหความสําคัญกับบุคลากร

ทุกระดับ โดยไมมีขอจํากัดวาเปนหนาท่ีของใคร ตัวอยางเชน การลงไปดูแลเรื่องสถานท่ีทํางานท่ีตองปรับปรุง
ใหมีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย เพ่ือใหการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการลงไปพูดคุยใหกําลังใจ 
โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร วา ปส. ไดใหความสนใจและสนับสนุนงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร แตตองเปนไป
ตามกรอบนโยบายและภารกิจหนาท่ีของ ปส. อีกปจจัยหนึ่งคือการปรับบุคลากรใหตรงกับงานมากข้ึนแมวาจะ
ไมตรงกับสายวิชาท่ีศึกษามา การใชบุคลากรท่ีมีศักยภาพมาทํางานจําเปนพ้ืนฐาน เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืน
ฐานรองรับองคกรในอนาคต 
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บทสัมภาษณผูบริหาร 

นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย - รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

Q : ทานมีความเห็นเก่ียวกับบทบาทภารกิจและวิสัยทัศนของหนวยงานอยางไร? 
A : ภารกิจดานการกํากับดูแลความปลอดภัยของ ปส. จําเปนตองมีการพัฒนาและปรับปรุงอีก

หลายสวน หาก ปส. หวังจะเปนท่ีหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน จะตองมีความพรอมท้ังดานกฎหมาย ดานการ
กํากับ และการเฝาระวัง โดยเฉพาะกฎหมาย ซ่ึงถือเปนโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ขององคกรดานการ
กํากับ ปส. จะกํากับผูอ่ืนไดนั้นจําเปนจะตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือ ดังนั้นกฎหมายจึงตองเขมแข็งเพ่ือให
สามารถบังคับใชกับหนวยงานท่ีใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีได โดยกฎหมายท่ี ปส. ปรับปรุงอยู
ขณะนี้ไดผานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และอยูใน ค.ร.ม. ซ่ึงถากฎหมายผานการพิจารณาแลว ปส. ก็จะ
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

  การผลิตและใชไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร ซ่ึงเปนเรื่องของอนาคตนั้น จะตองวางระบบใน
ประเทศใหดี ท้ังดานการกํากับดูแลและการเฝาระวัง ถึงแมวาปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีความชัดเจนดาน
นโยบาย แตประเทศเพ่ือนบานจะมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแลว ดังนั้นประเทศไทยจึงตองมีการเฝาระวัง
และการกํากับท่ีมีประสิทธิภาพ ปจจุบัน ปส. มีสถานีเฝาระวังเหตุฉุกเฉินทางรังสีท้ังทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศแลว แตก็ยังไมครอบคลุมพอ จึงตองวางแผนงานและทําใหเปนระบบ โดยจะตองมีเครือขายในการ
ทํางาน เพราะ ปส. มีบุคลากรจํากัด ไมสามารถท่ีจะดูแลไดทุกเรื่อง เชน การของความรวมมือจากกรมศุลกากร
ในดานการกํากับและเฝาระวังการขนสงสินคาผานชายแดนตางๆ ซ่ึงยังอยูระหวางการเจรจาในขอตกลง หรือ
เครือขายสถานีเฝาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีตามจุดตางๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงบอกคากัมมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดลอมผานเว็บไซตเพ่ือใหประชาชนรับทราบวา ณ ขณะนั้น แตละจังหวัดมีคาปกติอยูท่ีเทาไร ถาคา
ดังกลาวสูงข้ึน ก็จะสามารถบอกประชาชนไดวามาจากทางใด ปนมากับน้ํา ลอยมาในอากาศ หรือปะปนมากับ
อาหารท่ีนําเขา เปนตน 

Q : ในการกํากับหนวยงานท่ีใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศนั้น จะตอง
ดําเนินการอยางไร? 

A : ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการกํากับ ดังนั้น นอกจากกฎหมายแมบทท่ีจะตองจัดทําจนกระท่ัง
ผานการพิจารณาและมีผลบังคับใชแลว ปส. ยังตองพัฒนากฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของอีก เพ่ือใหครอบคลุม
ภารกิจงานอ่ืนดานการกํากับดูแลดวย ตองยกระดับระบบการกํากับ วางกฎเกณฑ และกําลังคน ตองไมมีปญหา
กับประชาชนและสิ่งแวดลอมหากมีการบังคับใชกฎหมายนั้น และจะตองมีการทําวิจัยดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยของหนวยงานควบคูไปดวย 

Q : การวิจัยดานกํากับดูแลนั้น มีอะไรบาง? 
A : ยกตัวอยางเชน เม่ือโรงพยาบาลปลอยน้ําเสียท่ีปนเปอนสารรังสีออกสูสาธารณะ ปส. จะตอง

ควบคุมโรงพยาบาลดังกลาวอยางไร หรืออนุญาตใหปลอยน้ําท้ิงไดปริมาณเทาใด และมีวิธีการอยางไร หรือ 
สารกัมมันตรังสีท่ีมีอยูในแหลงธรรมชาติมีปริมาณเทาใด ตองมีการทําวิจัยเพ่ือใหรูคาพ้ืนฐาน (Base Line) ของ
ประเทศ เชน ถาทรายท่ีจังหวัดภูเก็ตมีรังสีแลว ปริมานรังสีท่ีมีจะทําใหประชาชนเปนอันตรายหรือไม ในกรณีนี้
ตองมีการทําวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพ่ือพัฒนาวิธีการดานการกํากับดูแลดวย หรือใน
กรณีของคนไขในโรงพยาบาล เม่ือทําการเอกซเรยแลวจะไดรับปริมาณรังสีเทาใด และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศแลวเปนอยางไร เปนตน 
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Q : การพัฒนาบุคลากรดานกํากับดูแลนั้นทําอยางไร? 
A : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูตรวจสอบ (Inspector) ทําไดยาก เพราะ ปส. มีกําลังคนจํากัด ซ่ึง

ขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณาวาจะมุงพัฒนาบุคลากรไปในทิศทางใด ถาพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
เฉพาะทาง เหมือนเชนบุคลากรทางการแพทย ท่ีแบงการปฏิบัติงานออกเปนโรคท่ัวไปหรือโรคเฉพาะทาง เชน 
จักษุแพทย กุมารแพทย ฯลฯ จะใชระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรคอนขางนาน และใชงบประมาณเยอะ ซ่ึง
ถาวินิจฉัยโรคไดถูกก็จะสามารถรักษาไดอยางรวดเร็ว แตถาบางครั้งวินิจฉัยโรคผิดก็จะทําใหการรักษาผิดตาม
ไปดวยเชนกัน หรือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูกวางขวาง เรียนรูทุกองคความรู ก็จะได Inspector ท่ีสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดทุกสายงานท้ังการแพทยและอุตสาหกรรม แตก็จะมีความรูในภาพกวาง แกปญหาไดเพียง
บางสวน ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรแบบนี้จะใชระยะเวลานอยกวาและใชงบประมาณนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ
แบบแรก จะเห็นไดวาการพัฒนาบุคลากรแตละแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน จึงตองดูความจําเปนในการ
จัดโครงสรางวาบุคลากรแบบไหนเหมาะสมกับสายงานมากกวากัน สวนจะพัฒนาบุคลากรอยางไร ถึงจะเปน 
Inspector ท่ีมีคุณภาพนั้น เปนเรื่องท่ีตองพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยหลายอยางประกอบกัน อยางใน
ตางประเทศมีการแบงเปนระดับ (Level) ระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 3 ฯลฯ ซ่ึง ปส. อาจจะกําหนดระดับท่ี
บุคลากรตองสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เปนตน 

Q : แนวโนมของการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีในประเทศเพ่ิมมากข้ึน แลวขีด
ความสามารถในการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีของ ปส. เปนอยางไร? 

A : ปจจุบัน ปส. ยังขยายขอบเขตการดําเนินงาน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคตของประเทศ
ไดไมทัน และงบประมาณยังไมเพียงพอ จึงตองมีวิธีบริหารจัดการเพ่ิมเติม 

Q : อีก 5 ปขางหนา ถาเศรษฐกิจดีข้ึนหรือประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนแลวจะทําอยางไร? 
A : ปส. ตองอาศัยความรวมมือและสรางเครือขายพันธมิตร ประสานกับหนวยงานอ่ืนในการ

ปฏิบัติงาน โดยอาจจะมอบเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนใหหนวยงานภายนอกเพ่ือชวยในการกํากับดูแล เชน 
กรมศุลกากร การทาอากาศยาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน การขอเครื่องมือจากตางประเทศ
สนับสนุนพันมิตรเหลานั้น หรือการจัดฝกอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปองกันภัยคุกคามท่ีอาจเขามา 
หรือการเฝาระวังดานอ่ืนๆ เชน ประเทศเวียดนามท่ีกําลังจะมีการสรางโรงไฟฟา ปส. ตองเตรียมตัวและเฝา
ระวังใหดี 

Q : ในสวนของกฎหมายท่ีตองปรับปรุงใหมีความครอบคลุมนั้น ปส. มอบหมายใหนักกฎหมายเปน
ผูดําเนินการหรือทําอยางไร? 

A : ในการจัดทํากฎหมายของ ปส. นั้น จะเปนการรวมมือกันระหวางฝายเทคนิคและฝายกฎหมาย 
เพราะปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ บุคลากรฝายเทคนิคขาดความรูดานกฎหมาย ในขณะท่ีบุคลากรดานกฎหมายก็ขาด
ความรูทางเทคนิค จึงจําเปนจะตองรวมมือกัน โดยในปจจุบัน ปส. มีบุคลากรทางเทคนิคบางคนท่ีเรียน
กฎหมายเพ่ิมเติม ซ่ึงควรสงเสริมใหมาก 

Q : ถากฎหมายใหมออกมาแลว ในเรื่องของการบังคับใช หรือถามีผูกระทําผิด จะมีการดําเนินการ
อยางไร? 

A : กฎหมายป พ.ศ. 2504 ทําอะไรไมได เวลามีปญหาตองทําคดีฟองรองกันแมจะเปนความผิด
เล็กนอย เชน การลืมตออายุใบอนุญาต ถา ปส. มีการสงฟองก็อาจเกิดปญหาตอหนวยงานผูถือใบอนุญาตได 
แตกฎหมายฉบับใหมนี้จะทําใหกระบวนการตางๆ งายข้ึน โดยในกรณีท่ีเปนความผิดพลาดเล็กนอยเหลานี้ ปส. 
อาจเปรียบเทียบและดําเนินการปรับหนวยงานไดเองโดยไมตองสงฟองศาล แตก็ตองพิจารณาเปนกรณีไป ถา
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หนวยงานตั้งใจไมขออนุญาตก็คงตองดําเนินการใหเด็ดขาดข้ึน ปส. จึงตองเรงแจงใหผูใชงานไดทราบถึง
ขอกําหนดเหลานี้ดวย 

Q : วิสัยทัศนของ ปส. นั้น ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม? อยางไร? 
A : วิสัยทัศนปจจุบันของ ปส. (พ.ศ. 2558) นั้นยังมีความทาทายอยู เพราะขณะนี้ ปส. ยังไมได

เปนท่ีหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ยังตองไดรับการพัฒนาอีกมาก และแตละประเทศตางก็เรงพัฒนาศักยภาพของ
ของตนเองอยูเชนกัน เชน ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีการแบงเปนศูนยตางๆ หรือประเทศสิงคโปรซ่ึงถือเปน
ประเทศท่ีมีความพรอม โดยอาจจะมากกวาประเทศไทยในบางเรื่อง ดังนั้น ปส. จึงตองเรงสรางและวางระบบ
ใหดี ขณะนี้ ปส. วางแผนการดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยจัดทําโครงการดานตางๆ แบงเปน 6 กลุม ท้ังดาน
การเฝาระวังและฉุกเฉิน ดานมาตรฐานการกํากับ ดานมาตรวิทยา โดย ปส. ไดเริ่มดําเนินการแลวและตอง
ผลักดันในเรื่องของศูนยปรมาณูเพ่ือสันติประจําภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตัว จัดหาบุคลากร และ
เครื่องมือใหพรอม หากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถประสานงานในเบื้องตนได ซ่ึงสิ่งเหลานี้ก็ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของ ปส. เปนกลยุทธท่ีจะชวยใหไปถึงวิสัยทัศน 

  สวนท่ีขาดไปของวิสัยทัศนนั้น คงจะเปนเรื่องของการขาดความเชื่อมโยง ความเก่ียวของ เม่ือ
ปฏิบัติตามแผนแลว ปส. ไดอะไร ประชาชนไดอะไร ตอบสนองเปาหมายของหนวยงาน แตไมตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

Q : คําวาเปนท่ี 1 นั้น เปนการมุงเนนการแขงขันดวยหรือไม? 
A : ประเทศสมาชิกในอาเซียนมีการแขงขัน ประเทศไทยเองก็แขงขันในเชิงเพ่ือยกระดับตนเองใน

ดานศักยภาพการกํากับดูแลความปลอดภัย เพราะยังไมมีประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนท่ีทําไดตามขอกําหนด 
IAEA ไดหมดทุกเรื่อง ดังนั้น แผนระยะสั้นของ ปส. คือการหาพันธมิตร และแผนระยะยาวคือการสรางระบบ
ตามแผนการดําเนินงานโครงการ โดยตองบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหได 

  ถาประเทศไทยจะมีการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ปส. จําเปนจะตองปรับโครงสราง
องคกร หนวยงานบางสวนอาจตองแยกไป โครงสรางองคกรจะใหญกวาเดิม ท้ังบทบาท ภารกิจ และอัตรากําลัง 
ซ่ึงจะตองรับนโยบายท่ีมีความชัดเจนจากรัฐบาล ถา ปส. ยังเปนหนวยงานราชการก็จะสามารถปฏิบัติงานท่ีมี
ความหลากหลายกวานี้ไดยาก หนวยงานราชการหลายหนวยเปลี่ยนแปลงหนวยงานเปนองคกรอิสระเพ่ือความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน เชน กสทช. 

Q : ปส. สามารถปรับกระบวนการทํางานใหสั้นลงโดยการถายโอนงานบางสวนไปสูหนวยงาน
ภายนอก (Outsources) ไดหรือไม? 

A : ปจจุบันนี้ ปส. มีขอจํากัดทางกฎหมายบางประการ จึงทําให ปส. ไมมีอํานาจในการปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มท่ี ถาแกไข พ.ร.บ. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ไมได ก็ไมสามารถแกไขปญหานี้ได ซ่ึง
ขณะนี้ ปส. ไดพยายามปรับ พ.ร.บ. ใหมีความสมเหตุสมผลและเปนไปตามข้ันตอน 

Q : ปส. มีนโยบายดานการจัดการกากกัมมันตรังสี และเครื่อง X-Ray ท่ีเลิกใชอยางไร? 
A : นโยบายดานการจัดการกากกัมมันตรังสีของ ปส. คือ การกําจัดกากกัมมันตรังสีใหเหลือนอย

ท่ีสุดเทาท่ีทําได ถายังมีความแรงรังสีมากก็สงคืนบริษัทผูผลิต ผลักดันออกไป พยามยามใหเหลือนอยท่ีสุด สวน
ท่ีสงคืนไมได สทน. ก็รับหนาท่ีจัดเก็บกากกัมมันตรังสีให แลว ปส. ก็ทําหนาท่ีกํากับ สทน. อีกที ในเรื่องของ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี สวน X-Ray เปนเครื่องใชไฟฟาปกติ ไมมีรังสี จึงไมไดอันตรายแต
อยางใด 
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บทสัมภาษณผูบริหาร 

นางสาววิไลวรรณ ตันจอย - รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

Q : ปส. มีแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรอีก 4 - 5 ปขางหนาอยางไร? 
A : ท่ีผานมา ปส. ใชวิธีรวบรวมจากสิ่งท่ีบุคลากรตองการจะเปน แตไมไดผลเทาท่ีควร เนื่องจาก

การดําเนินงานมีความกระจัดกระจาย แตอีกวิธีคือสั่งการลงมาจากระดับผูบริหาร ซ่ึงอาจเกิดปญหาข้ึนได 
เนื่องจากผูปฏิบัติจะเกิดความรูสึกเหมือนถูกบังคับจากผูบริหาร แตจากกรอบนโยบายผูบริหาร กรอบวิสัยทัศน
ตองไมเขมงวดจนเกินไปเพ่ือใหหนวยงานระดับลางมีอิสระในการดําเนินงานและการตัดสินใจบาง เปดโอกาสให
บุคลากรทุกคนนําเสนอโครงการ โดยจะตองมีเกณฑท่ีอยูในกรอบ และทุกคนตองรูเง่ือนไขในการจะนําเสนอ
โครงการ 

ในสวนของวิสัยทัศนนั้น ปส. ตองการเปนผูนํา ซ่ึงขณะนี้คิดวา ปส. พัฒนาองคกรมาไดเกือบครึ่งทาง
แลว บางเรื่องเราเริ่มจะเปนผูนํา เชน งานดานการกํากับดูแลความปลอดภัย ประเทศไทยคอนขางเปนผูนําใน
ภารกิจงานบางสาขา 

Q : จากวิสัยทัศน ทานคิดวาวาตองปรับปรุงหรือไม? 
A : วิสัยทัศนปจจุบัน (พ.ศ. 2558) ยังสามารถยึดถือปฏิบัติไดอยู ซ่ึงไดระบุไววาเปนหนึ่งในองคกร

ท่ีเปนเลิศของภูมิภาค ASEAN โดยคาดวาอีก 2 ปขางหนา ปส. จะขยับเปนหนึ่งในองคกรท่ีเปนเลิศของทวีป 
ASIA ตอไป โดยท่ี ปส. จะตองทํามาตรฐานของหนวยงานใหเทียบเทาเกณฑตางๆ ในระดับสากล 

Q : คําวามาตรฐานสากลนั้น สามารถเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ไดหรือไม? หรือควรแตกตางกัน
ตามแตเฉพาะท่ี 

A : หนวยงานกํากับดูแลความปลอดภัยจะมีมาตรฐานกลางท่ีเปนสากลท่ีมีความครอบคลุมอยูแลว 
แตในแตละประเทศก็สามารถปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละประเทศได 
เชน ประเทศท่ีมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะตองมีมาตรฐานความเขมงวดตางๆ สูงกวาประเทศไทย เปนตน 

Q : ทิศทางในอนาคตของ ปส. ดานการกํากับดูแล ดานพลังงาน ดานการออกใบอนุญาต ดานการ
วิจัยและพัฒนา และเรื่องของการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี มีความสําคัญเรงดวนและลําดับความสําคัญ
อยางไร? และมีแนวทางการพัฒนาอยางไร? 

A : ปจจุบันมีการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมากข้ึนอยูแลว ประเทศไทยหลีกเลี่ยง
ไมได จึงตองมีการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีหรือสิ่งนวัตกรรมใหมๆ ถาไมรีบดําเนินการ ประเทศไทยอาจลา
หลังประเทศอ่ืนๆ สงผลเสียตอประสิทธิภาพการกํากับดูแลความปลอดภัยได ท่ีผานมา ปส. ทําไดคอนขางดี ซ่ึง
รวมถึงภารกิจงานดานการสนับสนุนอ่ืนๆ ดวย เชน การเฝาระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี การ
ประชาสัมพันธ เพียงแต ปส. ตองเพ่ิมภารกิจงานดานการวิจัยดวย โดยทิศทางของ ปส. ในอนาคต จะมุงเนน
การวิจัยและพัฒนาดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
พัฒนาองคความรูความสามารถขององคกรใหทันตอการดําเนินงานและสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

Q : การขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศนนั้น มีปจจัยสําคัญอะไร? ท่ีจะนําองคกรไปสูความสําเร็จ 
A : บุคลากรในหนวยงานตองชวยกันปฏิบัติจึงจะสําเร็จได ซ่ึงตองมีองคประกอบหลายปจจัยท่ีจะ

ทําใหสําเร็จได โดยปจจุบัน พบวา ปส. ประสบปญหาอยู 3 ขอ ดังนี้ 
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  1. บุคลากรขาดการปฏิสัมพันธ ขาดการทํางานรวมกัน ไมมีการแลกเปลี่ยนความตองการและ
เปาหมายซ่ึงกันและกัน ทําใหแผนการดําเนินงานขององคกรไมสะทอนวิสัยทัศนขององคกร บุคลากรทุกคนรูวา
อยากเปนผูนําในอาเซียน แตไมรวมผลักดัน หรือไมเขาใจวัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน หรือมองไมเห็น
วาตนเองมีสวนรวมและมีสวนเก่ียวของอยางไร ดังนั้นตองแกไข ทําอยางไรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในหนวยงานใหชวยผลักดันไปดวยกัน 

  2. ระบบหรือการดําเนินงานและการบริหารบางอยางของหนวยงานควรไดรับการปรับปรุง 
  3. บุคลากรขาดความผูกพันกับองคกร ไมมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ีหนวยงานจัด ปส. ตองสราง

แรงจูงใจตรงนี้ใหได เพ่ือใหบุคลากรมีความยินดีท่ีจะทํางานกับ ปส. อยู เพราะถาสูญเสียบุคลากรไป องคกรจะ
ขาดปจจัยในการขับเคลื่อนองคกร ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง 

  เม่ือ ปส. แบงแยกหนวยงานออกเปน ปส. และ สทน. นั้น ปส. ไดเริ่มทําแผนยุทธศาสตรองคกร
โดยท่ี 2 - 3 ปแรกนั้น แผนยุทธศาสตรท่ีจัดทําไมไดรับความสนใจจากบุคลากรภายในเลย จนกระท่ังตอมา ได
มีการปรับปรุงแผนใหมีรายละเอียดและแผนการดําเนินงานมากข้ึน บุคลากรภายในถึงเริ่มใหความสนใจ แตก็
ยังมีสัดสวนท่ีนอยอยู บุคลากรยังไมอยากมีสวนรวม อีกสวนหนึ่ง ปส. ยังไมมีระบบแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากร
เหลานั้นปฏิบัติตามแผน คือ ไมวาจะปฏิบัติตามแผนหรือไมก็ไมสงผลกระทบอะไรตอผูปฏิบัติงาน 

Q : บุคลากรปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรแลวจะไดอะไร? เปนคําถามท่ี ปส. ตองตอบบุคลากรภายใน
และบุคคลภายนอกใหได ถา ปส. สามารถทําใหเกิดความชัดเจนในสวนนี้ไดจะชวยใหองคกรเกิดการพัฒนาได
คอนขางมาก 

A : ท่ีผานมา ปส. ก็ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยใชงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธไปมาก แต
ผลตอบแทนท่ีไดรับก็ยังไมชัดเจนตามท่ีคาดหวังไว 

Q : ความมีชื่อเสียงของ ปส. เปนสิ่งสําคัญหรือไม? 
A : อยากใหประชาชนมีความรูวานิวเคลียรคืออะไร? และเปนประโยชนอยางไร? มากกวา หากเกิด

ปญหาข้ึน ประชาชนจะไดไมตื่นกลัว 

Q : เรื่องของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรนั้น ปส. มีแผนในการจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไวอยางไร? ในความคิดของผูบริหารนั้นมีกลไกและแนวทางอยางไร? 

A : อันดับแรกคือตองสรางศรัทธากอน ท้ังตอผูนําและภารกิจขององคกรท่ีมีอยู ข้ันตอไปนั้นจะตอง
ทําใหบุคลากรมองเห็นอนาคตท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแผน คือสรางฝนและสรางอุดมคติ ข้ันสุดทายคือตอง
ปลดปลอยศักยภาพของบุคลากรใหได บุคลากร ปส. มีศักยภาพสูงแตไมมีแรงจูงใจในการดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมาใช ถึงแมวิสัยทัศนดี แตถาคนในองคกรไมทุมเทศักยภาพความสามารถก็ไมทําใหเกิดประโยชน 

Q : อยากใหบุคลากรของ ปส. มีลักษณะเปนอยางไร? 
A : มีความกระตือรือรน ตื่นตัวตลอดเวลา ติดตามขาวสาร มีใจรักและสนุกไปกับงาน อยากมา

ทํางาน การท่ีประเทศไทยมีหนวยงานในลักษณะนี้เพียงหนวยงานเดียวของประเทศ ถือเปนจุดแข็งของ ปส. แต
ขณะเดียวกันก็เปนจุดออนดวย เพราะไมมีการแขงขัน ไมมีหนวยงานไหนสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนได ทําให
บุคลากรไมเกิดความกระตือรือรน 
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Q : วิสัยทัศนของ ปส. แสดงใหเห็นถึงภารกิจหนวยงานท่ีมีคอนขางมาก เม่ือพิจารณาแผน
ยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูของประเทศนั้น สงผลกระทบอะไรตอวิสัยทัศน ปส. หรือไม? 

A :  มีผลกระทบ แตไมมากนัก เพราะแผนยุทธศาสตรประเทศฉบับนี้ ปส. ตองการใหหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี มีทิศทางหรือเปาหมายการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงตอง
รวบรวมเรื่องท่ีเก่ียวของท้ังหมดเขาดวยกัน ซ่ึงท่ีผานมานั้น ปส. ปฏิบัติงานดานนี้มาโดยตลอด จึงไมหลุดกรอบ
ท่ีกําหนดไว 

  ตามท่ีไดกลาวไป ปส. มีภารกิจงานหลักๆ อยู 3 สวน สวนท่ีหนึ่งคือดานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี ปส. ขับเคลื่อนอยูแลว แตในอีก 5 ปขางหนา การดําเนินงาน
ของ ปส. จะตองสอดคลองกับมาตรฐานของ IAEA ซ่ึง ปส. ตองการดําเนินการใหครบทุกขอกําหนด สวนท่ีสอง
คือภารกิจงานดานสนับสนุน ปส. เปนผูนําในภูมิภาคอาเซียนอยางคอนขางชัดเจน บุคลากรไดรับการยอมรับ
จาก IAEA นอกจากนี้ ปส. ยังมีงานดานการตรวจพิสูจนเอกลักษณทางนิวเคลียรและรังสี (Nuclear forensic) 
ซ่ึงเริ่มตนท่ีไทย ท้ังยังไดรับความชวยเหลือในดานของเครื่องมือและองคความรูตางๆ ถามีการลักลอบขนสงวัสดุ
นิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีเกิดข้ึน ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางของขอมูลได ซ่ึงภายใน 5 ปนี้ ประเทศไทย
มีศักยภาพดําเนินการไดแนนอน เพราะมีความพรอม และสวนท่ีสามคือการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับพันธกรณี
ตางๆ ท่ีประเทศไทยตองเขาไปมีสวนรวมหรือลงนาม ซ่ึงเปนสิ่งท่ี ปส. ตองพิจารณาวาประเทศจะไดประโยชน
อะไรจากความรวมมือนั้น ถาเขารวมหรือไมเขารวมจะมีผลดีผลเสียตอประเทศอยางไร โดย ปส. ตองให
ความสําคัญกับเรื่องนี้คอนขางมาก เพราะประเทศไทยอาจถูกบังคับโดยประเทศมหาอํานาจ แตมีความจําเปน
จริงๆ หรือไมเปนเรื่องท่ี ปส. ตองศึกษารายละเอียดอีกมาก 

Q : เรื่องการออกใบอนุญาต จําเปนจะตองเปนหนาท่ีของ ปส. หรือไม? และสามารถใหหนวยงาน
ภายนอกเปนผูดําเนินการไดหรือไม? 

A : ถา ปส. เปนผูดําเนินการเองท้ังหมด ตั้งแตกระบวนการรับเรื่อง ตรวจสอบ ประเมิน และออก
ใบอนุญาตนั้น จะเกิดปญหาอยางท่ีผานมา คือ เกิดความลาชา และไมสามารถรองรับบุคคลภายนอกไดอยาง
ครบถวน ดังนั้นในบางเรื่องท่ีเปนงานปลีกยอย ถา ปส. สามารถถายโอนภารกิจใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการได 
(Outsources) ก็จะสามารถแบงเบาภาระงานใหกับบุคลากร ปส. ได บุคลากรก็จะมีเวลาไปปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ 
เชน การวิจัย แตอยางไรก็ตาม ปส. ก็ยังจําเปนจะตองเปนผูดําเนินการออกใบอนุญาตเชนเดิม 

Q : ตามท่ีกลาวไปวาการดําเนินงานของ ปส. มีปญหาเรื่องการเชื่อมโยงหรือขาดการบูรณาการ 
ทานคิดวาเปนปญหาท่ีโครงสรางหนวยงานหรือท่ีอ่ืน? 

A : ปญหาของ ปส. คือขาดการบูรณาการในการดําเนินงาน ซ่ึงแกไขไดยาก เพราะเปนเรื่องของ
ระดับบุคคล 

Q : ปส. จะทําใหเกิดการบูรณาการการทํางานไดอยางไร? เพราะถาทําได จะสงผลดีตอหนวยงาน
เนื่องจาก ปส. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีปจจัยท่ีสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดหรือไม? 

A : การบูรณาการทําไดคอนขางยาก อาจเพราะเปนลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายวิทยาศาสตรท่ี
ตองปฏิบัติงานอยูในปฏิบัติการ ภายหลังผูบริหารใหความสําคัญในการแกปญหานี้มากข้ึน เริ่มจัดกิจกรรมและ
ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกรมากข้ึน ปจจุบันบุคลากรของ ปส. มีคนรุนใหมทํางานมากข้ึน และไมได
ปฏิบัติงานเฉพาะท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนเองเพียงอยางเดียว คือ อยากออกไปปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ มาก
ข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการสรางวัฒนธรรมองคกรตามท่ีไดกลาวไปในตอนตน 
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Q : การท่ีมีบุคลากรรุนใหมเขามาทํางาน สงผลใหเกิดการบูรณาการการทํางานภายในหนวยงาน
มากข้ึนหรือไม? 

A : มีผลพอสมควรแตยังไมมาก เพราะนักวิทยาศาสตรรุนใหมมีทัศนคติท่ีเปดกวางและเปดรับสิ่ง
ใหมๆ ในการดําเนินงาน 

Q : หนวยงานภายใน ปส. มีภารกิจงานท่ีชัดเจนหรือไม? มีความซํ้าซอนของภาระงานหรือไม? การ
กระจายงานและขอบเขตงานในระดับบุคคลเปนอยางไร? 

A : ในภาพรวมนั้นยังไมคอยชัดเจน คือ ภารกิจของหนวยงานมีความชัดเจน แตภารกิจงานในระดับ
บุคลากรบางรายยังผิดบทบาท ปฏิบัติงานในสวนอ่ืนมากกวาภาระงานในความรับผิดชอบของตนเอง ทําใหเกิด
ปญหาข้ึนไดในบางเรื่อง นอกจากนี้การท่ี ปส. พยายามทํางานในลักษณะบูรณาการมากข้ึนก็อาจทําใหเกิด
ปญหาไดเชนกัน เพราะทําใหไมมีหนวยงานหลักรับผิดชอบงานท่ีชัดเจน ทําใหเกิดปญหาดานความชัดเจนของ
บทบาทหนาท่ีได 

Q : โครงสรางหนวยงานของ ปส. สงผลตอการดําเนินงานดานการกํากับดูแลความปลอดภัย ซ่ึงเปน
ภารกิจหลักหรือไม? 

A : ถาในระดับภาพรวมขององคกรนั้น ยังไมมีการหาขอสรุปท่ีแนชัดและไมใชประเด็นสําคัญ 
เนื่องจากภารกิจงานดานกํากับดูแลความปลอดภัยนั้น แมจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดก็ไมมีความ
แตกตาง ไมมีผลประโยชนทับซอนกับหนวยงานใด เพียงแต ปส. จะตองขับเคลื่อนและดําเนินภารกิจงานดานนี้
ใหชัดเจน ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานภายในใดก็ตาม 



 

 

คณะผูจัดทํา 

- ท่ีปรึกษา - 

1. ดร.อัจฉรา วงศแสงจันทร เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

3. นางสาววิไลวรรณ ตันจอย รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

4. ศ.ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5. นายสทิธิศักดิ์ ปญญา อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

6. นายศุภชัย ศรีสุชาติ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คณะผูจัดทํา - 

1. นางสาวธนวรรณ แจมสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวเสาวนีย กรีพร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3. นางสาววรวรรณ รักษาสังข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

4. นายนิรันดร บัวแยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นายสาวจรีะนันท เจียกวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นายปราลม จาดโห เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญงาน 

8. นายรัศรุจ เทพฉายโต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

จัดทําโดย : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 เลขท่ี 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท 0-2596-7600



 

 

 


	แผนยุทธศาสตร์ ปส. 60-64
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 โครงสร้าง ปส.
	บทที่ 2 ยุทธศาสตร์ ปส. 60-64 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
	บทที่ 3 ที่ีมา ความสำคัญ และเหตุผลในการจัดทำแผนฯ
	บทที่ 4 หลักการและแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการจัดทำแผนฯ
	บทที่ 5 ขั้นตอน กระบวนการ และทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทำแผนฯ
	บทที่ 6 ผลการดำเนินงานตามแต่ละขั้นตอน
	กำหนดวิศัยทัศน์ขององค์กร
	จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กร
	รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ วท. 60 กับแผนยุทธศาสตร์ ปส. 60-64
	แผยยุทธศาสตร์ ปส.60-64
	ห่วงโซ่ความรับผิดชอบ ปส.
	ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาความพร้อมฯ
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ฯ


	บทที่ 7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์ที่ 1
	ยุทธศาสตรที่ 2 
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 

	บทที่ 8 โครงการปีงบประมาณ 60 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
	การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

	บทที่ 9 ความสอดคล้องของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
	การแปลงแผนยุทธศษสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

	ภาคผนวก
	หน่วยงานภายใน ปส.และอักษรย่อ

	บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
	คณะผู้จัดทำ



