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บทที่ 1
ที่มาของโครงการแผนที่นําทางของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจ
ในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์ ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ทําหน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เสนอแนะนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู ประสานงานและดําเนินการด้านความร่วมมือที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้ ปส. ได้กําหนดยุทธศาสตร์ใน
การดําเนินงาน (พ.ศ. 2554 – 2557) ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การกํากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู
3. การส่งเสริมการใช้เครือข่ายการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ ปส. มีการดําเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. และแผนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ รวมถึงบทบาทของ ปส. กับความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) ความผูกพันตามสนธิสัญญา อนุสัญญา ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
จึงควรมีการจัดทําแผนที่นําทางการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้มีกรอบ แนวทาง และแผนปฏิบัติที่ชัดเจน
ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้แผนที่นําทางเป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ ปส. เพื่อก้าวข้ามสู่ยุคใหม่
ตามพันธกิจหลักของ ปส. ใน 10 ปี ข้างหน้า
เป้าหมาย
ต้องการให้การดําเนินงานของ ปส. เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ตามกรอบแนวทาง และ
แผนการปฏิบัติงานของ ปส.
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ภาพที่ 1-1 ขัน้ ตอนการดําเนินงานจัดทําแผนทีน่ ําทางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2565)
กระบวนการของการมองอนาคตของ ปส. ในการศึกษานี้ ได้กําหนดให้ “แผนที่นําทางของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)” เป็นผลลัพธ์ของงานชิ้นนี้ โดยที่ในแผนที่นําทางฯ
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง การปฏิบัติงานในพันธกิจหลักของ ปส. ตลอดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
ซึ่งแนวทาง ดังกล่าวจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ “องค์กรกํากับการใช้พลังงานปรมาณูที่
เป็นเลิศองค์กรหนึ่งในอาเซียน” ภายในปี 2564
ทั้งนี้ กระบวนการมองอนาคตและการสร้าง ‘แผนที่นําทางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในระยะ
10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)” ประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง เพื่อการระดมความคิดเห็นของทั้ง
บุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีบทบาทสําคัญต่อองค์กร เพื่อให้สามารถเข้าใจองค์กรโดย
ละเอียดในทุกมิติ และนําข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาแผนที่นําทางขององค์กร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองดังกล่าว ประกอบด้วย
1. การสร้างภาพอนาคต (Scenarios workshop)
2. การประเมินตนเองขององค์กร (Self Assessment workshop)
3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis workshop)
4. ความคิดเห็นจากผู้มีบทบาทสําคัญต่อองค์กร (Stakeholder Opinions workshop)
5. การสร้างแผนที่นําทาง (OAP Roadmap workshop)
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ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองแต่ละครั้ง มีวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และแนวทางการนําข้อมูลที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. การสร้างภาพอนาคต (Scenarios workshop):
ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick-off OAP Foresight “มองอดีต-เห็นปัจจุบัน-รู้
อนาคต” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2553 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากทุกสํานักของ ปส.
การสั ม มนาปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การมองภาพอนาคต การมองอนาคต
(Foresight) ซึ่งเป็นภาพแบบองค์รวมทั้งในแง่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เข้าใจถึงแรงผลักดันต่างๆ ทั้งที่เห็นชัดและที่ยังไม่เห็นชัด ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบขององค์กรที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต ซึ่งจากภาพอนาคตที่ได้จะมีประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัย และกําหนดเป้าขององค์กรใน
10 ปีข้างหน้า และเพื่อทําให้เห็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
ผลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick-off OAP Foresight “มองอดีต-เห็นปัจจุบัน-รู้อนาคต”
ได้ระบุ scenario logic ที่ชี้ให้เห็นว่าประเด็นสําคัญจะส่งผลต่อ ปส. คือ
1. การยอมรับของประชาชนในการเกิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
2. การเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรอิสระ (ภาพที่ 1-2)

ภาพที่ 1-2 Scenario Logic
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2. การประเมินตนเองขององค์กร (Self Assessment workshop):
ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Mini Foresight ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม
รามาการ์เดนส์ ซึ่งเป็นการระดมสมองระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในระดับสํานักภายใน ปส. ในการมอง
อนาคตขององค์กร โดยพิจารณาในประเด็น
- การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ขององค์กร
- การเปรียบเทียบตําแหน่งของกลุ่มงานเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ (benchmarking)
- ปัจจัยใหม่ทมี่ ีผลต่ออนาคตของกลุ่มงาน (Emerging issues)
- ความไม่แน่นอนของประเทศหรือโลก ที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีการทํางานเปลี่ยนแปลงไป
(Uncertainties)
นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาประเด็นเชิงองค์กร ได้แก่
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการบรรลุพันธกิจ
- ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่บุคลากรคาดหวัง
- การกําหนดเป้าหมายการทํางาน/ผลกระทบของเป้าหมาย/การหาตัวชี้วัดความสําเร็จ
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mini Foresight ทําให้สามารถเข้าใจ ปส. จากมุมมองที่แตกต่างของ
แต่ละสํานักฯ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ที่ต่างกัน รวมถึงเข้าใจประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคตจาก
มุมมองต่างๆ ซึ่งทําให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัย ข้อจํากัด และทิศทางการพัฒนาองค์กรได้โดยละเอียด
3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis workshop):
ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Stakeholder Analysis ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 การ
ประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดของ ปส. โดยผู้เข้าร่วมให้ความเห็น เป็นบุคลากรของ ปส.
ในการประชุมดังกล่าว ปส. สามารถค้นหา และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
identification) จํานวนทั้งสิ้น 10 ประเภท จํานวน 50 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานราชการที่นอกเหนือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานต่างประเทศ นักการเมือง
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทําความรู้จักกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้
ระบุไว้ทุกแง่มุม (Stakeholder concern and issues) เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ และข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ความต้องการในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและ ปส. รวมถึงวาระซ่อนเร้น (Hidden agenda) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
รายหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าที่ (Power) ในเชิงสังคม
กฎหมาย การเมืองและเศรษฐกิจ และความสนใจ (Interest) ในแง่ผลกระทบทางสังคม กฎหมาย เศรษฐกิจ
และความยุติธรรม เพื่อค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders) และจัดทําเป็นผังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder mapping) ที่เกี่ยวข้องกับ ปส.
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จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นปัจจัยในการพัฒนากลยุทธ์ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ ปส. ได้ ใน 4 แนวทางหลักตามประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key player : High power & High interest)
มี 12 หน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมศุลกากร สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา องค์กรไม่แสวงผลกําไร (NGOs) International Atomic Energy Agency (IAEA) คณะกรรมการ
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้ทรงคุณวุฒิ / อดีตผู้บริหาร
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสําคัญ (Show consideration : High power & Low interest)
มี 9 หน่วยงาน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสําคัญ ได้แก่ กรมการแพทย์ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ และนักการเมือง
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความตระหนักและสนใจหน่วยงาน (Awareness : Low power & High
interest)
มี 16 หน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความตระหนักและสนใจหน่วยงาน ได้ แก่ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มารับบริการ หน่วยงานเอกชนที่มาขอใบอนุญาต
หน่วยงานเอกชนที่ซื้อขาย สินค้าและบริการที่ไม่เกี่ยวกับรังสี หน่วยงานเอกชนที่ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับรังสีและให้บริการขนส่ง โรงพยาบาลผู้ขอใบอนุญาต (ใช้ประโยชน์จากรังสีโดยตรง) โรงพยาบาลที่
สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรังสี มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกค้า และ CTBTO Preparatory
Commission
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสําคัญน้อย (Least important : Low power & Low
interest)
มี 13 หน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสําคัญน้อย และทุกหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
ปส. ได้แก่ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมควบคุมโรค กรม
วิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเอกชนที่ขายของเก่า อุตสาหกรรมรีไซเคิลและเศษโลหะ มหาวิทยาลัยที่เป็นสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
รังสี ประชาชน / ผู้นําชุมชน / อบต. / อบจ. นักเรียน/นักศึกษา และหน่วยงานศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์ของ
ต่างประเทศ
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ทั้งนี้ จากข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของ ปส. ที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ที่มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน และมีโอกาสที่ดีในการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานอื่นๆ อีก
ทั้งยังเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ หน่วยงานและการ พัฒนานโยบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ในส่ ว นของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ พึ ง พอใจ ปส.
เนื่องจากกระบวนการขออนุญาตค่อนข้างล่าช้า ในขณะที่หน่วยงานที่ต้องการความชัดเจนของแนวนโยบาย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี ต้องการความชัดเจนทั้งทางด้านนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของ ปส. มากขึ้น
4. ความคิดเห็นจากผู้มีบทบาทสําคัญต่อองค์กร (Stakeholder Opinions workshop):
ได้ จั ด การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholder
Opinion) ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมให้ความ
คิดเห็น เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ปส. ดังที่ได้มีการระบุจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) โดยที่ผลจากการประชุมนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงความคาดหวัง
ของหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ปส. แนวทางการดําเนินงานและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของ ปส. เพื่อให้เป็นที่หนึ่ง
ในการหน่วยหน่วยงานที่มีบทบาทกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี
5. การสร้างแผนที่นําทาง (OAP Roadmap workshop)
ในการสร้ า งแผนที่ นํ า ทาง ปส. ได้ มี ก ารประมวลเนื้ อ หา ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ จากการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ ทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา เป็นประเด็นสําคัญภายใต้กรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปส. ในระยะ 10
ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2555-2564) (ภาพที่ 1-3) ได้แก่
• พันธกิจของ ปส. ได้แก่
- เป็นผู้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- เป็นหน่วยงานกํากับดูแล
- เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านนิวเคลียร์และรังสี
- เป็นหน่วยงานทําวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของ
การใช้นิวเคลียร์และรังสี
• ความเชี่ยวชาญจําเพาะ (Core Competency) ได้แก่
- กฎหมายและการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี (Law& Regulation)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ( S&T Core
Technology)
- การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ (Networking)
- การสื่อสารสาธารณ (Public Communication)
• หน่วยงานยุทธศาสตร์ของ ปส. (Strategic Functions) ได้แก่
- มีหน่วยงานที่ ทํา หน้ าที่ด้ านข้ อมู ล และการจัดการองค์ ความรู้ ด้านนิ ว เคลียร์ แ ละรัง สี
(Intelligence & KM Unit)
- มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารงานวิจัยด้านนิวเคลียร์และรังสี (RD Management Unit)
- มี ห น่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย และความเสี่ ย งของสารรั ง สี
(Radiation Safety & Risk Management)
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- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาพลักษณ์องค์กรของ ปส. (Organization’s Image Unit)
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Evaluation
and
Monitoring Unit)
• ทรัพยากรขององค์กร (Resources) ได้แก่
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Development)
- การจัดการให้ได้มาซึ่งความรู้ (Knowledge Acquisition)
- การบริหารงบประมาณ (Budget)
- การพัฒนาแรงจูงใจ (Incentives)
จากโครงสร้างประเด็นต่างๆ ภายใต้กรอบของวิสัยทัศน์ในระยะ 10 ปีของ ปส. ได้มีการระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรภายใต้สํานักต่างๆ ของ ปส. ให้แนวทางและกิจกรรมที่จําเป็นในช่วงปีต่างๆ เพื่อ
นําไปสู่เป้าหมายใน 10 ปีข้างหน้า (พศ. 2564) ที่ปส. จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นําและมีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ดังที่มีการกําหนดเป้าหมายไว้
แผนที่นําทาง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนระยะยาว ซึ่งมีการระบุเป้าหมายรายทางที่จะ
นําไปสู่เป้าหมายระยะไกล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมมีการเกิดขึ้นอยู่เสมอ
และจะส่งผลต่อการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ แม้แต่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็
ตาม ดังนั้น แผนที่นําทางจึงต้องมีการนํามาพิจารณาใหม่เพื่อให้มีการปรับเป้าหมายรายทางและแนวทางการ
ดําเนินการให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้ ยังจําเป็นต้องสามารถระบุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Factors) ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคานงัด ควบคู่และขนาดกันไปกับการดําเนินการผลักดัน
เป้าหมายรายทาง เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและเห็นผล
และควรมีการพิจารณาไตร่ตรองการใช้ประโยชน์จากปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Factors) ได้อย่าง
เหมาะสม
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ภาพที่ 1-3 โครงสร้างแผนทีน่ ําทางของ ปส.
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บทที่ 2
ข้อมูลพืน้ ฐานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดิมมีชื่อว่า “สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” (Office of Atoms
and Energy for Peace : OAEP) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2504 โดยพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2504
มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คือ เพื่อให้เป็น
องค์กรหลักที่มีบทบาทในการศึกษาวิจัย พัฒนา เผยแพร่ และควบคุมกํากับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยมุ่ง
หมายให้วิทยาการด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ
ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ (ปส.)” (Office of Atoms for Peace : OAP) และโอนมาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยยังคงมีสถานะทางกฎหมายเป็นส่วนราชการระดับกรมเช่นเดิม และดํารงสถานะทาง
กฎหมายและภารกิจตามกฎหมายเช่นนี้มาเป็นเวลานาน
ต่อมาในปี พ.ศ.2549 รัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2549 เพื่อทําหน้าที่ใน
การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้และให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และ
ผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ นิ ว เคลี ยร์ ตลอดจนการฝึก อบรม และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ รวมทั้งวิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี
สําหรับเหตุผลของการจัดตั้งสถาบันฯ คือ เพื่อให้มีองค์กรที่มีการบริหารและการจัดการซึ่งมีความ
เป็ น อิ ส ระคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ รวมทั้งการให้บริการและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกระทําโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีระดับสูง ผลจากการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์ การมหาชน) ดังกล่ าวเป็นเหตุใ ห้มีการโอนบรรดากิจการ ทรั พย์สิน สิท ธิ หนี้สิ น และเงิ น
งบประมาณของ ปส. ในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และเป็นเหตุให้ภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ ปส. อีกต่อไป
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ภารกิจและอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีหน้าที่ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ และนอกจากนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 (ข้อ 1) ได้กําหนดให้ ปส. มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็น
หน่วยงานกลางในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ กํากับ
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยการบริหาร
จัดการด้านพลังงานปรมาณู กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และ
สนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ปรมาณูในทางสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ยั่งยืน และให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน โดยให้มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์ และวัสดุนิวเคลียร์
3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
5. ประสานงานและดําเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศ
และหน่วยงานในต่างประเทศ
6. ประสานงานและดําเนินการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
7. ประสานงานและดําเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ปส. หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างองค์กร

พันธกิจ
1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เป็นตัวแทนประเทศในการดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
4. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน
เพื่อให้การดําเนินงานของ ปส. บรรลุภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ปส. จึงได้
จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับปี พ.ศ.2554-2557 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบั ติ ร าชการของ ปส. เพื่ อ มุ่ งสู่ วิ สั ย ทัศ น์ ต ามเป้ า ประสงค์ ที่ ตั้ งไว้ สาระสํ า คั ญ ของแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีองค์ประกอบ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (ปี 2554)
เป็นองค์กรกํากับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

(ร่าง)วิสัยทัศน์ (2555 - 2559)
เป็นหนึ่งในองค์กรกํากับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน
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บทที่ 3
การคาดการณ์อนาคตและการจัดทําภาพอนาคต
(Scenario Planning)
การใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight)
การมองอนาคต (Foresight) เป็นกระบวนการที่ดําเนินอย่างเป็นระบบ ในการมองไปในอนาคตของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการส่งเสริมให้เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การมองอนาคตไม่ใช่การทํานาย (Forecast) ที่สันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว หลักสําคัญ
ของการมองอนาคตคือ การดําเนินการที่เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ (Stakeholders) เพื่อให้เข้าใจถึงแรงผลักดันต่างๆ ทั้งที่เห็นชัดและที่ยังไม่เห็นชัด ซึ่งจะกําหนด
รูปแบบของอนาคต และทําให้เห็นลู่ทางที่จะต้องกระทําในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
ปัจจุบัน “การมองอนาคต” ได้รับการยอมรับในหลายประเทศว่า เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความพยายาม
ของชุมชนชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะนําไปสู่การสร้างความมั่งคั่งและการยกระดับคุณภาพชีวิต
เหตุ ผ ลพื้ น ฐานคื อ เป็ น ที่ ต ระหนั ก กั น โดยทั่ ว ไปแล้ ว ว่ า เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ อาจพลิ ก โฉมหน้ า อุ ต สาหกรรม
เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อมในระยะหลายทศวรรษที่จะมาถึง ซึ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้
ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างมาก ดังนั้นถ้าสามารถระบุเทคโนโลยีที่สําคัญซึ่งอยู่ในระยะเริ่ม
พัฒนาได้ รัฐบาลและหน่วยงานอื่ นๆ ก็จ ะสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจั ยในสาขาเชิงยุ ทธศาสตร์
เหล่านั้นได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
นิยามและเหตุผล
มีผู้ให้คํานิยาม “การมองอนาคต” (Foresight) ไว้มากมายแต่คํานิยามหนึ่งที่เหมาะสมที่สุด คือ
“การมองอนาคตเป็นความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะคาดการณ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว เพื่อบ่งชี้เทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ๆ และขอบเขตของการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่
จะเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคม”
คําจํากัดความดังกล่าวมีความหมายหลายนัย คือ
1. ความพยายามในการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ จึงจะถือว่าเป็น “การมองอนาคต”
2. ต้องเป็นการมองไปข้างหน้าระยะยาวประมาณ 10 ปี หรืออาจเป็น 5-30 ปี
3. “การมองอนาคต” เป็นเรื่องของกระบวนการ ไม่ใช่วิธีการ และต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ปรึกษาหารือและร่วมมือกันระหว่างแวดวงนักวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้งานวิจัยและผู้วางนโยบาย
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4. เป้าหมายหนึ่งของ “การมองอนาคต” คือ การบ่งชี้เทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและต้อง
ได้ รั บการคั ดเลื อกเพื่ อสนับ สนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจึงจะสามารถพัฒนาได้อย่ าง
รวดเร็ว
5. อีกเป้าหมายหนึ่งคือ การเน้นการวิจัยเชิงกลยุทธ์ นั่นก็คือการวิจัยเบื้องต้นซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิด
ความร่วมมือในเชิงกว้างที่อาจเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
หรืออนาคต
6. ต้องให้ความสําคัญกับประโยชน์ (และโทษ) ทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เฉพาะ
แค่ผลกระทบทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ จําเป็นที่จะต้องเน้นว่า “การมองอนาคต” ไม่ใช่การ
ทํานายเทคโนโลยีที่สันนิษฐานว่าอนาคตมีแค่รูปแบบเดียวและพยายามคาดการณ์ให้ใกล้เคียง
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรในทางตรงกันข้าม “การมองอนาคต” ไม่ใส่ใจที่
จะคาดการณ์รายละเอียดและกําหนดเวลาของพัฒนาการอย่างหนึ่งอย่างใด แต่สนใจที่จะร่าง
อนาคตที่อาจเป็นไปได้ในหลายรูปแบบจากหลายชุดสมมติฐานเกี่ยวกับทิศทาง แนวโน้ม และ
โอกาสใหม่ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น แต่อนาคตแบบใดที่จะเกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับการเลือกในปัจจุบัน “การ
มองอนาคต” จึงนับเป็นการให้โอกาสในการออกแบบอนาคตผ่านการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ผลลัพธ์ของการมองอนาคต
สิ่งสําคัญในการออกแบบกระบวนการ “การมองอนาคต” คือการกําหนดจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็น
ตัวกําหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจจุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ 6 ข้อ มีดังนี้
1. การกําหนดทิศทาง (Direction setting) - แนวทางกว้างๆ ของนโยบายวิทยาศาสตร์และการ
พัฒนาทางเลือกต่างๆ
2. การจัดลําดับความสําคัญ (Determining priorities) - อาจถือเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุด
ของ “การมองอนาคต” และเป็นแรงผลักดันที่ประเทศที่ทําการศึกษาส่วนใหญ่เผชิญ ในอันที่จะ
จัดการกับข้อจํากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อนักวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น
3. ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) - ระบุแนวทางใหม่ๆ ที่
กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดทํานโยบายในอนาคต
4. การสร้างความเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) - ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์องค์กรที่
ให้ความ สนับสนุ นทางการเงิน และผู้ ใช้งานวิจัยมีความเห็นตรงกั นมากขึ้นในการบ่งชี้ความ
ต้องการหรือโอกาส
5. การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) – ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะในระบบวิจัยและพัฒนา
6. การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) - ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
ชุมชนวิทยาศาสตร์ การสื่อสารภายนอกกับผู้ใช้งานวิจัย และการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
นักการเมืองและข้าราชการ ดังนั้น จึงมีกิจกรรมหลากหลายที่อาจรวบรวมได้คร่าวๆ ภายใต้
เงื่อนไข “การมองอนาคต” บางกิจกรรมอาจค่อนข้างเก่า ในขณะที่บางกิจกรรมเป็นเรื่องใหม่ ใน
คริสต์ทศวรรษที่ 1990 ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์วิธีการที่ใช้ในการมองอนาคตในขณะนั้นอย่างมาก
และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าบริบททางเศรษฐกิจองค์กรและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
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มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้วิธีการมองอนาคต ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลียซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดเล็กถึง
กลาง มีภาครัฐซึ่งมีบทบาทมากในวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่มีภาคเอกชนที่อ่อนแอในการวิจัยและ
พัฒนาและมีเศรษฐกิจที่เน้นสินค้าวัตถุดิบ ย่อมต้องพิจารณาเป้าหมายอนาคตที่แตกต่างจาก
ประเทศเศรษฐกิจชั้นนําอย่างญี่ปุ่น ที่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติจํากัด
และเทคโนโลยีชั้นสูงที่พัฒนาแล้ว

ภาพที่ 3-1 องค์ประกอบสําคัญของ “การมองอนาคต”
จากภาพที่ 3-1 แสดงองค์ประกอบสําคัญของ “การมองอนาคต” ซึ่งในการศึกษา “การมองอนาคต”
จําเป็นที่จะต้องรักษามุมมองที่สมดุลระหว่างปัจจัยที่เป็น “แรงผลักดันทางวิทยาศาสตร์” และ “แรงดึง-ทาง
อุปสงค์” ซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในอนาคต
 แรงผลักดัน-ทางวิทยาศาสตร์ (Science-push) คือกลุ่มนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีหน้าที่
สร้าง เทคโนโลยีและโอกาสเชิงพาณิชย์ใหม่ๆ
 ปัจจัยแรงดึงทางอุปสงค์มาจากชุมชนผู้ใช้ (Demand-pull) ตามความต้องการและการจัดอันดับ
ความสําคัญของเทคโนโลยีที่มีอยู่และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่
ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้จากการสื่อสารระหว่างตัวแทนด้านแรงผลักดันทางวิทยาศาสตร์และแรงดึงทาง
อุปสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เข้าใจกันในเรื่องของระยะเวลาในการวิจัยและผลิตเทคโนโลยี การมองไป
ข้างหน้าร่วมกันผ่าน “การมองอนาคต” นั้น สามารถเชื่อมช่องว่างดังกล่าวได้ด้วยลักษณะปฏิสัมพันธ์ของ
“การมองอนาคต” ที่กล่าวถึงนี้เอง สิ่งที่ได้จากกระบวนการมองอนาคต จึงมักจะสําคัญเทียบเท่า (หรืออาจ
สําคัญกว่า!) ผลลัพธ์ของการศึกษา เราสามารถแจกแจงประโยชน์ ของกระบวนการมองอนาคตได้ 6 ข้อ ซึ่งใน
ภาษาอังกฤษเรียกว่า 6 C's ดังนี้:
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การสื่อสาร (Communication) - เชื่อมโยงกลุ่มคนที่แตกต่างเข้าด้วยกัน โดยให้กรอบในการ
ปฏิสัมพันธ์และสื่อสารแก่กลุ่มคนดังกล่าว
การเน้นระยะยาว (Concentration) – ทําให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถมองอนาคตได้ไกลกว่าที่เคย
มอง
การประสานงาน (Coordination) - ทําให้กลุ่มต่างๆ ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพใน
การวิจัยและพัฒนา
ความเป็นเอกฉันท์ (Consensus) – สามารถวาดภาพทิศทางอนาคตที่เป็นทางเลือกแบบต่างๆ
ได้ชัดเจนและจัดลําดับความสําคัญของการวิจัย
ความผูกพัน (Commitment) – ทําให้ผู้มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก “การ
มองอนาคต” มีความรู้สึกผูกพันกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ความเข้าใจ (Comprehension) - สนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกที่เกิดกับธุรกิจหรืออาชีพของตนและให้สามารถควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวได้บางส่วน

ความสําเร็จหรือล้มเหลวของการมองอนาคตสามารถวัดได้จากการประเมินด้วยเกณฑ์ทั้ง 6 ข้างต้น
ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นความจําเป็นที่จะต้อง “มองอนาคต” ในหลายระดับ ตั้งแต่กลุ่มที่รับผิดชอบในการ
ประสานนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดของชาติ สมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนบริษัท
หรือองค์กรที่ทําการวิจัย ดังนั้นกิจกรรมการมองอนาคตบางอย่างอาจมีขอบเขตในระดับมหภาค หรือมีลักษณะ
เป็นองค์รวม แต่บางครั้งก็เน้นในระดับจุลภาค นอกจากนี้กิจกรรม “การมองอนาคต” ไม่ว่าระดับใดก็ตามควร
รวบรวมผลลัพธ์จาก “การมองอนาคต” ในระดับสูงกว่า และ/หรือ ต่ํากว่า ที่มีผู้กระทําไว้ก่อนแล้วป้อนเข้าไป
ในกระบวนการด้วยและเช่นเดียวกันผลลัพธ์จากกระบวนการปัจจุบันก็จะถูกป้อนกลับไปยังความพยายามมอง
อนาคต ในระดับสูงกว่าหรือต่ํากว่าต่อไป
การจัดลําดับความสําคัญ
การจัดลําดับความสําคัญเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการผลักดัน “การมองอนาคต” ในทุกระดับซึ่งการ
จัดลําดับความสําคัญก็คือ การเลือกอย่างมีสติระหว่างกิจกรรมที่มีความสําคัญมากน้อยต่างกันทั้งนี้เนื่องมาจาก
ข้อจํากัดด้านเวลา เงิน หรือพลังงาน อุปสรรคสําคัญต่อการดําเนินการมองอนาคตในระยะแรกๆ คือการ
ต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักวิชาการและนักอุตสาหกรรมทั้งหลายซึ่งมองการจัดลําดับความสําคัญเสมือนหนึ่ง
ภัยคุกคาม อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน กลุ่มข้าราชการ นักอุตสาหกรรมตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ได้ยอมรับแล้วว่า
จําเป็นต้องมีการตัดสินใจเพื่อจัดอันดับความสําคัญในการทําวิจัยระดับชาติ ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์และการ
จัดอันดับความสําคัญจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาพแวดล้อมในการมองอนาคตระยะหลังๆ แตกต่างมาก
กับสภาพแวดล้อมในช่วงต้นจนถึงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1980 การจัดลําดับความสําคัญเป็นผลมาจากการ
ตัดสินใจในหลายระดับตั้งแต่วิธีการตัดสินใจแบบ “บนลงล่าง” (top-down) โดยผู้บริหารระดับสูง เช่นใน
ระดับนโยบาย/การเมือง ไปจนถึงระดับกลางๆ ไปจนถึงวิธีการตัดสินใจแบบ “ล่างขึ้นบน” (bottom-up)
เสนอการตัดสินใจโดยระดับปฏิบัติ ดังนั้น ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น “การมองอนาคต” จําต้องทําในหลายระดับ
และในทางอุดมคติคือการดําเนินการในรูปแบบที่ประสานกันได้ประสบการณ์ชี้ให้เห็นลักษณะสําคัญของ “การ
มองอนาคต” ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปสู่การจัดลําดับความสําคัญ ได้แก่
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ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “การมองอนาคต” ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
ต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น ผู้ใช้งานวิจัย ผู้ผลิต และผู้สนับสนุนทางการเงิน
ให้ความสําคัญกับการระดมความคิดจาก “ล่างขึ้นบน” ไม่น้อยไปกว่า “บนลงล่าง”
ต้องมีกลไกที่เตรียมจะนําผลการตัดสินใจจากกระบวนการมองอนาคตไปปฏิบัติทันที หรือใน
อนาคต
ขั้นตอนต้องยืดหยุ่นต่อสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิด และสามารถปรับแผนดําเนินการได้
ไม่ใช่กระบวนการที่ดําเนินการแบบ “ครั้งเดียวจบ” แต่จะกระทําซ้ําเป็นระยะๆ เพื่อจะได้เรียนรู้
ปฏิกิริยา ตอบสนองและพัฒนาการใหม่ๆ

กุญแจสู่ความสําเร็จในการจัดลําดับความสําคัญระดับชาติ คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงใน
รัฐบาล การยอมรับผลการวิจัยและขั้นตอนการดําเนินการจากแวดวงนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ และการ
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและยอมรับผลการวิจัยจากกลุ่มอุตสาหกรรม
วิธีการมองอนาคต
กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็น “การมองอนาคต” มีมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่มีการพัฒนาวิธีการอย่าง
หลากหลาย อันได้แก่
 การสํารวจเดลฟี (Delphi Surveys)
 การวางแผนด้วยภาพอนาคต (Scenario Planning)
 การสร้างแผนที่นําทาง (Roadmapping)
 การปรึกษาหารือ (Consultation)
 การวิเคราะห์สิทธิบัตร (Patent Analysis)
 เทคโนโลยีที่สําคัญยิ่ง (Critical Technologies)
 การขยายแนวโน้ม (Extrapolation)
 All Quadrant All Level (AQAL)
 Causal Layered Analysis (CLA)
ภาพอนาคต (Scenario)
การวางแผนด้วยภาพอนาคต (Scenario Planning) เป็นวิธีหนึ่งของการมองภาพอนาคต ซึ่งภาพ
อนาคตนั้นสร้างขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง (Plot) ที่มาจากแนวโน้ม (Trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่
แน่นอน (Uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ภาพอนาคตจึงมีได้หลายภาพขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้มและ
ความไม่แ น่นอนที่เลือกมาประกอบกันเป็ นโครงเรื่อง เราจะเลื อกโครงเรื่องที่ แตกต่ างกันและครอบคลุม
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้มากที่สุดโดยทั่วไปประมาณ 3-4 โครงเรื่อง
ดังนั้นภาพอนาคตคือ ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นจริงได้ (Plausible) และเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Relevant) แต่ละภาพจะเป็นการดําเนินเรื่องเล่าที่ไม่มีการขัดแย้งภายใน และมีทั้ง
เหตุการณ์พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ กระบวนการสร้างภาพอนาคตจะกระตุ้นจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ทําให้กล้าคิดนอกกรอบของปัจจุบัน กล้าหาวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาเดิม การสร้างภาพเป็น
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การซักซ้อมอนาคตให้เข้าใจถึงผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักดันต่างๆ ซึ่งอาจเสริมกันหรือหักล้างกัน ซึ่ง
อาจชักนําให้เกิดการตัดสินในประเด็นที่คั่งค้างอยู่ในใจมานาน และทําให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่รอบคอบ
กว่าเดิม
สิ่งที่จะต้องเน้นคือ การเขียนภาพอนาคตมิใช่เป็นการทํานายอนาคต (Forecasting) หากแต่ช่วยให้
เกิดการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิม ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครทํานายได้ จึงพยายาม
สร้างภาพอนาคตหลายภาพ เพื่อให้ครอบคลุมอนาคตที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด อนาคตยิ่งไกลออกไปก็ยิ่งมีความ
ไม่แน่นอนมากขึ้น การเขียนภาพอนาคตต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มาร่วมให้ข้อมูล การ
เขียนภาพอนาคตระยะยาว 10 ปีขึ้นไป มีข้อดีที่ทําให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดสามารถหยุดคิดถึงผลประโยชน์
ส่วนบุคคลในปัจจุบัน และกล้าคิดในสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นที่แน่ชัดว่าในอีก 10 ปี ทุกคนจะไม่
อยู่ในตําแหน่งเดิม หลายสิ่งจะเปลี่ยนไป ผู้เข้าร่วมระดมความคิดจึงมีอิสระที่จะวางแผนสําหรับคนรุ่นต่อไปได้
ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต
มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดขอบเขตของภาพอนาคต ว่าจะเป็นการสร้างภาพอนาคตในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ
หรือองค์กร และจะมองอนาคตระยะกี่ปี หรือจะเจาะเฉพาะประเด็นใด
2. การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมระดมความคิดเพื่อเขียนภาพอนาคต ประมาณ 25-30 คน และ
แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด 6-10 คน เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
3. การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมระดมความคิด โดยการสื่อสารให้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่
การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ทั้งข้อมูล ความรู้ และความเห็นในการสร้างภาพอนาคต
4. การจัดเตรียมสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีสิ่งอํานายความสะดวกพร้อม
5. การเริ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพอนาคต โดยสรุปประเด็นและขอบเขตของภาพอนาคต
เพื่อความเข้าใจตรงกัน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ
• การระบุแนวโน้ม (Trends) ที่เป็นแรงผลักดัน (Driving Forces) ของประเด็นที่กําลัง
พิจารณาอยู่ในด้านสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic)
สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเมือง (Politics) หรือใช้ชื่อย่อว่า STEEP
• การระบุความไม่แน่นอน (Uncertainties) ของปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิด
หรือไม่เกิดในอนาคต อาจเป็นปัจจัยด้านบวกหรือลบก็ได้
6. การกําหนดประเด็นหลัก (Scenario Logics) ของโครงเรื่องภาพอนาคตประมาณ 3-4 ประเด็น
7. การเขียนภาพอนาคตในลักษณะเรื่องเล่า (Narrative) เหตุการณ์ในอนาคต อาจเป็นข่าวพาดหัว
หนังสือพิมพ์ในวันนั้น หรืออาจเป็นการบรรยายเหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้
8. การเชื่อมโยงภาพอนาคตกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาเหตุปัจจัยทุกอย่างได้ครบถ้วน
ภายใต้ทรัพยากรจํากัด เพื่อขยายผลสิ่งที่พึ่งประสงค์ และป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มิให้เกิดขึ้น
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การวิเคราะห์ปัจจัยและการกําหนดเป้าของ ปส. ใน 10 ปีข้างหน้า
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick-off OAP Foresight “มอง
อดีต-เห็นปัจจุบัน-รู้อนาคต” เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2553 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการในขั้นแรกของการมองอนาคตของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีกําหนดการประชุมดังนี้
วันที่ 28 กันยายน 2553
8.00 – 10.30 น.
ลงทะเบียน และออกเดินทางจาก ปส. ถึงภูเขางาม รีสอร์ท จ. นครนายก
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.00 น.
กล่าวเปิดงานและต้อนรับ
โดย เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว)
11.00 – 11.20 น.
นําเสนอข้อมูลพื้นฐานของ ปส. จากอดีตถึงปัจจุบัน
โดย เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว)
11.20 – 12.00 น.
นําเสนอวิธีการเทคนิคการมองอนาคต (Foresight)
โดย ดร. นเรศ ดํารงชัย (สวทน.)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น.
แบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 6 กลุ่ม
และระดมความคิดเพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของ ปส.
14.15 – 14.45 น.
นําเสนอผลการระดมสมองทีไ่ ด้ของแต่ละกลุ่มและซักถาม
14.45 – 15.00 น.
พักรับประทานน้ําชา-กาแฟ
15.00 – 16.30 น.
แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด 6 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต
16.30 – 17.00 น.
แต่ละกลุ่มผลัดกันนําเสนอผลการระดมสมองที่ได้
วันที่ 29 กันยายน 2553
9.00 – 9.30 น.
ทีมเอเปคนําเสนอผลในภาพรวมและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ได้รับจากวันแรก
9.30 – 10.30 น.
ทีป่ ระชุมอภิปรายรวมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ปัจจัย และ
ร่วมกันกําหนดเป้าขององค์กรใน 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดจาก
การที่บรรลุหรือไม่สามารถบรรลุเป้าเหล่านั้นได้
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานน้ําชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น.
ร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดหลัก ๆ ให้กับองค์กร และสรุปการประชุม ปิดงาน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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ในการจัดทําภาพอนาคต “สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในปี 2563” นั้น ผู้เข้าร่วมในการประชุมได้แบ่ง
ประเด็นออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. Positioning & Benchmarking
a. จุดอ่อน-จุดแข็งเมื่อเทียบกับความสามารถที่ต้องการในการบรรลุพันธกิจ
b. ตําแหน่งองค์กรเทียบกับ peers ในและนอกประเทศ
2. Trends
a. ปัจจัยใหม่ (emerging issues) ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต
b. แนวโน้มนอกองค์กรที่อาจเป็นโอกาส อุปสรรค หรือความเสี่ยง
3. Uncertainties
a. ความไม่แน่นอนของประเทศหรือของโลกที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีทํางานขององค์กร
เปลี่ยนแปลงไป
ดําเนินการแบ่งกลุ่มโดยการแบ่งกลุ่มระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่ละท่าน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยได้แบ่งกลุ่มออกได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร
กลุ่มที่ 2 หัวหน้าฝ่าย / ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มที่ 3 ชํานาญการ / ชํานาญงาน / เจ้าพนักงาน / นักวิชาการ / ปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 4 ชํานาญการ / ชํานาญงาน / เจ้าพนักงาน / นักวิชาการ / ปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 5 ชํานาญการ / ชํานาญงาน / เจ้าพนักงาน / นักวิชาการ / ปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 6 ชํานาญการ / ชํานาญงาน / เจ้าพนักงาน / นักวิชาการ / ปฏิบัติการ

ผลของการระดมความคิดในกลุ่มย่อยสรุปได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1
I)

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร

จุดอ่อน
1. นโยบายด้านนิวเคลียร์ไม่ชัดเจน
2. กําลังคน
2.1 ด้านปริมาณ : ไม่เพียงพอ
2.2 ด้านคุณภาพ
‐ ขาดความรู้ความสามารถด้านงานวิจัย
‐ ผู้ ที่ได้รับทุนจากต่ างประเทศกลับมาไม่สามารถ
บรรจุลงตําแหน่งที่เหมาะสม
‐ บุคลากรรุ่นใหม่ๆ ความรู้ไม่แน่น ขาดการสอนงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง
1. เป็นองค์กรเดี ยวด้ านการกํ ากั บดูแลความ
ปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณู
2. เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงาน
ระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

จุดอ่อน
จุดแข็ง
3. กฎหมายล้าสมัย / โครงสร้างพื้นฐานไม่อํานวย
3. มีกฎหมายรองรับการดําเนินงานที่ชัดเจน
4. โครงสร้างองค์กรไม่เอื้อในการทํางาน และไม่สอดคล้อง 4. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามชํ า นาญด้ า นการ
กับงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี
5. การบริหารองค์กร
‐ การใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ
‐ ขาดการเชื่อมโยงภายในที่ดี
‐ ขาดภาพลักษณ์ขององค์กร
‐ ขาดการวางแผนที่เป็นระบบ ที่มุ่งเน้นผลผลิต
II)

ตําแหน่งขององค์กรเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ
• ด้านนิวเคลียร์
ปัจจุบัน : เทียบเท่ากับประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์
อนาคต : USNRC ของสหรัฐอเมริกา
• ด้านอื่นๆ ในประเทศ
‐ องค์การอาหารและยา
‐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
‐ กรมการค้าต่างประเทศ
‐ กรมศุลกากร
‐ กรมควบคุมมลพิษ
‐ กรมโรงงาน

III)

ปัจจัยใหม่ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต (Emerging issues)
• ด้านบวก
‐ แผน NNP ทําให้ต้องมีกฎหมายด้านกํากับดูแลทีท่ ันสมัยและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
‐ กําลังคนมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
‐ การปรับโครงสร้างให้มีศูนย์ฉกุ เฉินทางรังสี
‐ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมากขึ้น
• ด้านลบ
‐ ความโปร่งใส
‐ ความสามัคคี
‐ รัฐบาลให้ความสําคัญกับงานที่สร้างรายได้มากกว่างานด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย
‐ ผู้นํา/ผู้บริหาร มาจากหน่วยงานอื่น ขาดความรู้ด้านเทคนิค
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รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

IV)

ปัจจัยผลักดัน / แนวโน้ม (Driving forces / Trends)

STEEP
แนวโน้มด้านสังคม
(Social)

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
‐ ประเทศไทยเป็นสังคมวิทยาศาสตร์
‐ ความหวาดกลัวของประชาชนเกี่ยวกับนิวเคลียร์
‐ ประชาชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจด้านนิวเคลียร์

แนวโน้มด้านเทคโนโลยี
(Technology)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

แนวโน้มด้านเศรษฐศาสตร์
(Economics)

แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)
แนวโน้มด้านการเมือง
(Politics)

V)

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือก
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ต้องลงทุนสูงมาก
นิวเคลียร์มีบทบาทในการเพิ่มคุณภาพชีวิต เช่น radiation medicine
เศรษฐกิจภายในประเทศยังมีปัญหา
เศรษฐกิจของเอเชียเติบโต
มีการนํานิวเคลียร์ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
ขาดแคลนพลังงาน
นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีสะอาด (low carbon)
ภาวะโลกร้อน
กากกัมมันตรังสีมีระบบการจัดการที่ดี
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
บอร์ด พ.ป.ส. ไม่ได้รับการยอมรับและให้ความสําคัญจากรัฐบาลเท่าที่ควร
เนื่องจากแผนชาติทางด้านนิวเคลียร์ไม่ชัดเจนและท้าทาย
‐ ประชาชนต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีผลให้รฐั บาลไม่กล้าตัดสินใจ
‐ มีการแข่งขันเรือ่ งนิวเคลียร์

ความไม่แน่นอนของประเทศหรือโลก
เปลี่ยนแปลงไป (Uncertainties)

โลก
‐ สภาพเศรษฐกิจของโลก
‐ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
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ที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีทํางานขององค์กร

ประเทศ
ปส.
‐ การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงบ่อย ทํา ‐ ความเข้มแข้งทางวิชาการ
ให้นโยบายด้านนิวเคลียร์เปลี่ยน ‐ กรอบอัตรากําลังของ กพ. ในกรณีที่
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
‐ การยอมรับของประชาชน
‐ การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ทําให้
นโยบายขาดความต่อเนื่อง
‐ โครงสร้างภายในไม่สะท้อนสภาพที่
แท้จริง
‐ ขาดการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

กลุ่มที่ 2
I)
1.
2.
3.
4.
5.

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
จุดอ่อน
กฎหมายล้าสมัยไม่ครอบคลุม
ทัศนคติในการบริหารของผู้บริหาร
(put the right man on the right job)
ขาดการสนับสนุนในระดับนโยบายระดับปะเทศ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ทักษะด้านภาษา

จุดแข็ง
1. เป็นหน่วยงานแห่งเดียวของประเทศ
2. มีบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถเฉพาะ
3.
4.
5.
6.
7.

มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน
มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
ไม่มีการเมืองแทรกแซง
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ
เป็นหน่วยงานประสานกลาง

II)

ตําแหน่งขององค์กรเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ
เมื่อมีการเทียบเฉพาะตัวบุคคลจะไม่แตกต่างกันในระดับนานาชาติ แต่ความชัดเจนของกฎหมายนั้น
ต่ า งประเทศมี ก ารดํ า เนิ น งานที่ ร วดเร็ ว และชั ด เจนมากกว่ า ในขณะที่ ป ระเทศไทยมี ก ระบวนการออก
กฎระเบียบล่าช้า ส่วนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานั้น มีความใกล้เคียงกัน
III)

ปัจจัยใหม่ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต (Emerging issues)
1. มีศูนย์ฝึกอบรม
2. มีกฎหมายเฉพาะทาง
3. เป็นหน่วยงานกํากับอิสระ

IV)

ปัจจัยผลักดัน / แนวโน้ม (Driving forces / Trends)

STEEP
แนวโน้มด้านสังคม
(Social)

‐
‐
‐
‐
‐

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
ประชาชนไม่ยอมรับ โรงไฟฟ้า
ขาดความเชื่อมั่นในการกํากับ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น มีการตรวจสอบมากขึ้น
ประชาชนยังไม่เข้าใจผลได้-ผลเสียโรงไฟฟ้า
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตเกี่ยวกับความรู้ของคน ไม่มีความมัน่ ใจความปลอดภัย

แนวโน้มด้าน
เทคโนโลยี
(Technology)

‐ เทคโนโลยีมีการพัฒนาต่อเนื่อง
‐ มีการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นหรือสูงกว่า
‐ มีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาดใหญ่ เครือ่ งเร่งอนุภาค

แนวโน้มด้าน
เศรษฐศาสตร์
(Economics)

‐ โรงไฟฟ้าช่วยให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
‐ โรงไฟฟ้ามีค่าก่อสร้างสูงเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าต่ํา และเมื่อเทียบกับแหล่งอื่น
‐ โรงไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
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รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

STEEP
แนวโน้มด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environment)

แนวโน้มด้าน
การเมือง (Politics)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

V)

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายมุ่งเน้นพลังงานสะอาด ลดโลกร้อน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ
การขาดแคลนพลังงาน
พลังงานทางเลือก มีข้อได้เปรียบเป็นที่ยอมรับกับประเทศต่างๆ มีการศึกษาวิจัย
คาดการณ์ว่ามีการใช้เพิ่มขึ้น
การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของต่างประเทศ ปส. ทําหน้าทีเ่ ฝ้าระวังการกระจาย
ของกัมมันตรังสีที่อาจเกิดขึ้น
การออกกฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

ความไม่แน่นอนของประเทศหรือโลก
เปลี่ยนแปลงไป (Uncertainties)

โลก
‐ การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์
ของต่างประเทศ

ที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีทํางานขององค์กร

ประเทศ
‐ มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
‐ การออกกฎหมายของกระทรวง
พลังงาน
‐ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ปส.
‐ นโยบายของ ปส. ไม่ตอบสนอง
ต่อรัฐบาลและประชาชน

กลุ่มที่ 3
I)

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร

จุดอ่อน
1. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ยังล้าสมัย
2. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถแต่นาํ
ความรู้มาพัฒนาองค์กรได้ไม่เต็มที่

จุดแข็ง
1. เป็นองค์กรเดียวด้านการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณู
2. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานปรมาณู (การดําเนินการ
ตามพันธกรณี)

3. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เชื่อมั่นยังไม่เพียงพอ
4. กระบวนการทํางาน/การถ่ายทอดความรู้ภายใน
องค์กรยังไม่ชัดเจน
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รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

II)

ตําแหน่งขององค์กรเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ
• ด้านนิวเคลียร์
ปัจจุบัน : เทียบเท่ากับประเทศ
‐ มาเลเซีย (Atomic Energy Licensing Board : AELB) ปัจจุบันเป็น Training
center ใน ASEAN
‐ เกาหลี (KINS) มีเป้าหมายของการกํากับดูแลที่ชัดเจน
อนาคต : USNRC ของสหรัฐอเมริกา/CNSC แคนาดา
• ด้านอื่นๆ ในประเทศ
‐ กรมศุลกากร
‐ กรมควบคุมมลพิษ
‐ องค์การอาหารและยา
‐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
‐ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

III)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยใหม่ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต (Emerging issues)
ขาดความเชื่อมโยง/การสื่อสารของหน่วยงานภายใน
ความมุ่งมั่นในการทํางานให้เป็นไปในทางเดียวกัน
โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน
ระบบ Back office ไม่เข้มแข็ง
กําลังคนที่ไม่สมดุล
ความภาคภูมิใจในองค์กร

IV)

ปัจจัยผลักดัน / แนวโน้ม (Driving forces / Trends)

STEEP
แนวโน้มด้านสังคม
(Social)

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
‐ ความหวาดกลัวต่อการก่อการร้าย
‐ สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในบทบาทการกํากับดูแลความปลอดภัย

แนวโน้มด้าน
เทคโนโลยี
(Technology)
แนวโน้มด้าน
เศรษฐศาสตร์
(Economics)

‐ เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาเพิ่มขึ้นทําให้บทบาทของ ปส. ในด้านการติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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‐
‐
‐
‐
‐

การบริหารโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องกู้เงิน (ต้องมีงบประมาณอย่างเพียงพอ)
การเสียประโยชน์ของผู้ค้าน้ํามัน จะทําให้ NGO ต่อต้านมากยิ่งขึ้น
การมองหาประโยชน์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
มาตรการด้านการเฝ้าระวังภัยที่ต้องเพิ่มมากขึ้น
รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

STEEP

แนวโน้มด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environment)
แนวโน้มด้าน
การเมือง (Politics)

V)

‐
‐
‐
‐
‐
‐

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
ประเทศเพื่อนบ้านจะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Q&A
ความต้องการพลังงานทดแทน
พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด
การประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

‐ การสนับสนุนของรัฐบาล
‐ นโยบายทางการเมือง
‐ เสถียรภาพทางการเมือง

ความไม่แน่นอนของประเทศหรือโลก
เปลี่ยนแปลงไป (Uncertainties)
โลก

ที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีทํางานขององค์กร

ประเทศ
‐ นโยบายการเมือง
‐ การยอมรับของประชาชน
‐ การเลือกพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานนิวเคลียร์

ปส.
‐ ต้องเตรียมการด้านกําลังคน
กฎหมาย/กฎระเบียบ และด้าน
งบประมาณเพื่อรองรับรองไฟฟ้า
นิวเคลียร์

กลุ่มที่ 4
I)
1.
2.
3.
4.

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
จุดอ่อน
นโยบายและบทบาทของหน่วยงานไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การกํากับ
ขาดการติดตามการพัฒนานโยบาย ควรมี
routine to research
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกยังมีไม่
เพียงพอและไม่เข้มแข็ง
ประเด็นเชิงองค์กร
‐ โครงสร้างหน่วยงานไม่ยืดหยุ่น และปรับให้
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
‐ วัฒนธรรมองค์กร การทํางานที่เชื่อมโยง
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จุดแข็ง
1. เป็นองค์กรเดียวด้านการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยด้านพลังงานปรมาณู
2. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานปรมาณู
3. มีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญสูง
4. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐด้วยกัน
ง่าย

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

จุดอ่อน
สนับสนุนกันระหว่างหน่วยงาน การทํางาน
เป็นหนึ่งเดียวกัน
‐ บุคลากร ไม่มคี วามต่อเนื่องของงาน ความ
เชี่ยวชาญ เมื่อมีการแยกหน่วยงานของ สทน.
‐ ร่างระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ ยังไม่
ทันสมัย
5. ความรู้ ความตระหนักของประชาชน ยังไม่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานการเข้าไม่ถึง หรือสื่อสารกับ
ประชาชนไม่มากเท่าที่ควร
II)

III)

จุดแข็ง

ตําแหน่งขององค์กรเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน : เทียบกับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยคล้ายๆ กันเช่น
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมควบคุมมลพิษ
ปัจจัยใหม่ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต (Emerging issues)
• ด้านบวก
‐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
‐ กรอบความร่วมมือสากลที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีหรือมีพันธกรณีอยู่
‐ การมองจุดยื นของประเทศว่าจะไปทางเกษตรหรืออุตสาหกรรม หากประเทศจะไปทาง
เกษตรก็ควรหาแหล่งพลังงานทางเกษตรใหม่ๆ เป็นแหล่งพลังงานสํารองได้ เพื่อไม่ต้องพึ่งพา
พลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และ ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็อาจไม่มี
ความจําเป็น
• ด้านลบ
‐ ความรู้ และทั ศนคติข องประชาชนต่อประเด็นนิวเคลียร์ ยังมีน้อย หรือได้ รับข่าวสารไม่
เท่ากัน
‐ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น พม่า เวียดนาม ในอนาคตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
‐ โครงสร้างองค์กรในการทําหน้าที่กํากับดูแลยังไม่ครอบคลุม
‐ การขยายตัวของประเทศ ทําให้มีการพึ่งพาแหล่งพลังงานสํารองเพื่อนบ้านมากจนเกินไป
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IV)

ปัจจัยผลักดัน / แนวโน้ม (Driving forces / Trends)

STEEP
แนวโน้มด้านสังคม
(Social)

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
‐ ความรู้ และทัศนคติของประชาชนต่อประเด็นพลังงานนิวเคลียร์
‐ ความมีวินัยของคนในประเทศ
‐ ความแตกต่ า งของประชาชนในด้ า นชนชั้ น ส่ ง ผลให้ ก ารรั บ รู้ ข่ า วสารของ
ประชาชนไม่เท่าเทียมกัน

แนวโน้มด้านเทคโนโลยี ‐ มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในทุกๆ ด้าน
(Technology)
‐ นิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งในแง่ด้านพลังงานไฟฟ้าและการรักษา
โรค
‐ เทคโนโลยีนิวเคลียร์จากภายในและภายนอก
‐ การแข่งขันในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม พลังงานต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวโน้มด้าน
‐ การเกิดของเขตเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า
เศรษฐศาสตร์
‐ กรอบความร่วมมือสากลที่เกีย่ วข้องต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
(Economics)
‐ การมีตัวแทนประเทศไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ในเวทีระดับ
โลก
แนวโน้มด้าน
‐ การเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จากประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
(Environment)
‐ กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกทําให้ตอ้ งปรับตัวตาม
‐ การรองรับเรื่องการจัดการกากกัมมันตรังสี
‐ การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
แนวโน้มด้านการเมือง ‐ รัฐบาลควรมีแผนการจัดหาพลังงานในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจาก
(Politics)
ประเทศเพื่อนบ้านให้น้อยลง
‐ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง เข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ประจํา
V)

ความไม่แน่นอนของประเทศหรือโลก
เปลี่ยนแปลงไป (Uncertainties)

โลก
‐ ความไม่นอนด้านพลังงาน
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ที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีทํางานขององค์กร

ประเทศ
ปส.
‐ ควรสร้างรากฐานชุมชนให้มี
‐ การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงบ่อย
‐ พลังงานสํารองที่ใช้อยู่หมดไป หรือ ความรู้ และมีความเชื่อมั่นใน
การทํางานของ ปส. ด้านความ
การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ มี
ปลอดภัย
เทคโนโลยีอื่นที่คิดค้นได้ โดยไม่
‐ การยอมรับจากประชาชน ใน
ต้องนึกถึงพลังงานนิวเคลียร์
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
เข้าถึงสื่อไปถึงประชาชนก่อน
รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

โลก
‐ การเมืองระหว่างประเทศ
เช่น ระหว่างประเทศญี่ปุ่น
กับจีน ที่มีกรณีวิวาทกันอยู่

ประเทศ
ปส.
‐ ด้านความเจริญเติบโตที่ส่งผลด้าน ‐ ความไม่แน่นอน ในความ
คาดหวังของหน่วยงานภายนอก
เศรษฐกิจ ทําให้เกิดการชะงัก
และประชาชน
‐ จุดยืนของประเทศ นโยบาย
ประเทศยังไม่ชัดเจน เช่น นโยบาย
ประเทศว่าจะเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ความต้องการใช้
พลังงานก็จะเปลี่ยน
กลุ่มที่ 5

I)

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร

จุดอ่อน
1. ขาดความสามัคคีในองค์กร
2.
3.
4.
5.
6.
II)

จุดแข็ง
1. เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานเดียวด้าน
การกํากับดูแลพลังงานปรมาณู

การพัฒนาบุคลากรไม่ตรงจุด /บรรจุไม่ตรงสายงาน
นโยบายไม่ชัดเจนไม่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติได้
ไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอก เกี่ยวกับหน้าที่ ปส.
ขั้นตอนการทํางานไม่มีการกระจายอํานาจ
การบังคับใช้ พ.ร.บ. ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ตําแหน่งขององค์กรเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ
• ด้านวิชาการ
ถ้าเทียบเท่ากับต่างประเทศด้าน Regulator อยู่ในเกณฑ์ระดับกลางๆ
• ด้านอื่นๆ ในประเทศ
กรมควบคุมมลพิษ

III)

ปัจจัยใหม่ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต (Emerging issues)
• ด้านบวก
‐ มีความไว้ใจผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น
‐ ด้านงบประมาณสามารถนํามาจัดซื้อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์
• ด้านลบ
‐ ผู้บริหารมาจากหน่วยงานอื่น ทําให้ไม่รักองค์กร
‐ กฎหมายไม่เข้มแข็ง ไม่มีบทลงโทษที่รุนแรง
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นโยบายไม่มีความต่อเนื่องทําให้การทํางานหยุดชะงัก
ขาดความสามัคคี
ขาดแรงจูงใจในการทํางานส่งผลให้เกิดข้าราชการสมองไหล
โครงสร้างองค์กรไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการโอนย้ายบุคลากร

‐
‐
‐
‐
IV)

ปัจจัยผลักดัน / แนวโน้ม (Driving forces / Trends)

STEEP
แนวโน้มด้านสังคม
(Social)
แนวโน้มด้าน
เทคโนโลยี
(Technology)
แนวโน้มด้าน
เศรษฐศาสตร์
(Economics)
แนวโน้มด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environment)
แนวโน้มด้าน
การเมือง (Politics)
V)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
ให้ความรู้แก่เยาวชนด้านนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดความสนใจมากขึ้น
คนในสังคมเห็นแก่ตัวมีผลทําให้ งานมีประสิทธิภาพลดลง
ค่านิยมการรับราชการทําให้มีการแข่งขันในการรับราชการมากขึ้น
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/รังสี เพิ่มมากขึ้น
พัฒนาด้าน IT /การสื่อสาร/เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
การทํางานรวดเร็วขึ้นส่งผลให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์/เทคโนโลยีนิวเคลียร์

‐ ต่างชาติเข้ามาลงทุน /มีโรงงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้รังสีมากขึ้น
‐ การใช้พลังงานทําให้คนมีความสนใจด้านนิวเคลียร์มากขึ้น
‐ มลภาวะโลกร้อน
‐ เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง
‐ การเมืองเปลี่ยนขั้วรัฐบาลบ่อย
‐ ความขัดแย้งทางการเมือง

ความไม่แน่นอนของประเทศหรือโลก
เปลี่ยนแปลงไป (Uncertainties)
โลก

ที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีทํางานขององค์กร

ประเทศ
‐ ถ้ามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

‐ ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

‐
‐
‐
‐
‐
‐
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ปส.
ประชาชนรู้จัก ปส.เพิ่มขึ้น
งบประมาณได้รับการจัดสรร
องค์กรใหญ่ขึ้น
บุ ค ลกรมี ค วามรู้ ค วามชํ า นาญ
เพิ่มขึ้น
อาจมีการยุบรวมบางสํานัก/มีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจ
การเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

กลุ่มที่ 6
I)

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร

จุดอ่อน
1. บุคคลากรขาด ไม่เพียงพอ

จุดแข็ง
1. บทบาทของ regulator (มีความเชี่ยวชาญมีที่
เดียวในประเทศ)
2. ลักษณะการทํางานของผู้บริหาร (ไม่ริเริม่ ประคอง 2. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ
ตัว)
3. รูปแบบการทํางานไม่เหมาะกับวิทยาการสมัยใหม่ 3. การได้รับสนับสนุนจากต่างประเทศ
4. ไม่เป็นที่รู้จัก
4. ตั้งองค์กรมานาน
5. ขาดการใช้ IT เข้ามาจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจที่เพียงพอ
6. ปส. ใช้บุคลากรไม่คุ้มค่ากับทีส่ ่งไปเรียน (ไม่มีแผน
รองรับ)
7. เรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเสี่ยงภัย
(ทํางานเสี่ยง ผลตอบแทนน้อย)
8. ใช้งบประมาณบางเรื่องสิ้นเปลือง
9. ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค
10. ข้าราชการชอบเบ่ง (ไม่มีจิตใจบริการ)
II)

ตําแหน่งขององค์กรเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ

• ด้านนิวเคลียร์
‐ มาตรฐานวิชาการทัดเทียมหน่วยงานในประเทศ เช่น สทน.
‐ ด้อยกว่าหน่วยงาน regulator ในต่างประเทศ เพราะไม่เป็นอิสระอยู่ใต้กระทรวง
‐ ผู้กํากับมีความรู้น้อยกว่าผู้ถูกกํากับ
III)
ปัจจัยใหม่ในองค์กรที่มีผลต่ออนาคต (Emerging issues)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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สร้างค่านิยม(แต่งชุดราชการ)
เพิ่มภารกิจหลักให้สอดคล้องกับการทํางาน
สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของ ปส.
ปรับปรุงโครงสร้าง(ใช้คนให้ถูกกับงาน)
ปรับทัศนคติขอเจ้าหน้าที่ต่อหน้าที่ใหม่ๆ
ให้ความสําคัญอบรมจริยธรรม
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IV)

ปัจจัยผลักดัน / แนวโน้ม (Driving forces / Trends)

STEEP
แนวโน้มด้านสังคม
(Social)

แนวโน้มด้าน
เทคโนโลยี
(Technology)
แนวโน้มด้าน
เศรษฐศาสตร์
(Economics)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

แนวโน้ม และแรงผลักดันทีม่ ีผลกระทบต่อ ปส.
มีการสื่อข่าวสารทางนิวเคลียร์และรังสีเพิ่มมากขึ้น (+/ -)
ประชากรเป็นมะเร็งสูงขึ้น (+)
การให้ความรู้กับ อปท (+)
การศึกษาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ (+)
การก่อการร้ายสากล (+ -)
4th reactor (+)
โลกไร้พรมแดน (การแก้ไขสถานการณ์ทันท่วงที เช่นใช้ไอที (+)
เทคโนโลยี 3G (+)
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย (+)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

พลังงานในประเทศหมดไป (+)
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การกีดกันทางการค้า (+)
เชื้อเพลิงลด หาพลังงานทดแทน (+)
การต่อต้านจาก NGO (-)
การขยายตัวธุรกิจอุตสาหกรรมทําให้มีการใช้สารรังสีเพิ่มมากขึ้น (+)
พลังงานหมุนเวียน (+)
น้ํามันเหลือน้อย (+)

แนวโน้มด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environment)
แนวโน้มด้านการเมือง ‐ มีความพยายามขององค์กรอื่นมาแบ่งแยกอํานาจการกํากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
(Politics)
(-)
‐ การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เพื่อนบ้าน (+)
‐ การเลิกใช้เครื่องปฏิกรณ์เก่า (+)
V)

ความไม่แน่นอนของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป (Uncertainties)

หรือโลกที่อาจทําให้บทบาทหรือวิธีทํางานขององค์กร

โลก
ประเทศ
ปส.
‐ สงครามด้านต่างๆ
‐ ประชาชนไม่ ย อมให้ ส ร้ า ง ‐ การปรั บ เปลี่ ย นให้ ปส.เป็ น
โรงไฟฟ้า
องค์กรอิสระ
‐ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
‐ การจัดการกากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ‐ การปฏิรปู ระบบราชการ
อย่างเป็นระบบ
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สรุปผลการจัดทําภาพอนาคต
จุดแข็ง – จุดอ่อน
องค์ประกอบ
กฎหมาย

จุดแข็ง
มีกฎหมายรองรับ

บุคลากร

มีความรู้เฉพาะทาง

ความรู้

ได้รับการยอมรับจากภายนอก

องค์กร

เป็นองค์กรกํากับหนึ่งเดียว
ของประเทศ

จุดอ่อน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ล้าสมัย
บทลงโทษไม่เข้มแข็ง
ขาดแรงจูงใจในการทํางาน
ขาดการประสานงาน
วางคนไม่ตรงกับงาน
ปริมาณงานไม่สมดุลกับปริมาณคน
ขาดระบบ KM
ขาดความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลความรู้ภายในองค์กร
ยังไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค
ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังในระดับชาติ

ตําแหน่งขององค์กรในปัจจุบัน

ภาพที่ 3-2 ตําแหน่งของ ปส. ในปัจจุบนั เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ
• หน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลคล้ายกับ ปส. แต่ในด้านอืน่ เช่น อย. สผ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ กรมศุลกากร
• บุคลากร ปส. มีความรู้เทียบเคียงกับต่างประเทศ แต่โครงสร้างองค์กรไม่ทัดเทียม (ความอิสระ, ความ
คล่องตัวในการทํางาน)
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• การวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยในการใช้รังสีใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค Asia –Pacific
• กระบวนการปรับปรุงกฎหมายล่าช้ากว่าต่างประเทศ
แนวโน้มนอกองค์กรที่อาจเป็นโอกาส อุปสรรค หรือความเสี่ยง
ประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
1. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ ทําให้มีการประยุกต์ นํากัมมันตภาพรังสีมาใช้งานมากขึ้น
ทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร
แนวทางการดําเนินงาน การควบคุมและการกํากับดูแลจะต้องตามให้ทันการใช้งาน
2. การสร้างพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการดําเนินงาน ปส. ต้องเตรียมพร้อมด้านการเฝ้าระวังและการตอบสนองที่ฉับไว
ในกรณีที่เกิดอุบัติภัย
3. ความต้องการพลังงานสะอาด ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นทางเลือกหนึ่ง
แนวทางการดําเนินงาน ปส. ต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งบุคลากร องค์ความรู้
และสร้างความสามารถในการกํากับดูแล
ประเด็นภายในประเทศ
4. การออกกฎหมายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แนวทางการดําเนินงาน ปส. ต้องทํางานบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงพลังงานในการออก
กฎหมาย และการกํากับดูแล
5. ความไม่แน่นอนทางการเมือง การเปลี่ยนขั้วทางการเมือง และการแทรกแซงทางการเมือง
แนวทางการดําเนินงาน เกิดความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
6. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สูงขึ้น
แนวทางการดําเนินงาน ปส. ควรพิจารณาการเพิ่มภาระกิจการถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น
โดยอาศัย อปท. เป็นช่องทางที่สําคัญ
ประเด็นภายนอกประเทศ
7. การก่อการร้ายระหว่างประเทศมีแนวโน้มจะใช้อาวุธนิวเคลียร์มากขึ้น
แนวทางการดําเนินงาน ต้ อ งสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ และกระทรวง
ต่า งประเทศ ในการออกกฎหมายควบคุ ม การไหลของสิ น ค้ า ที่
เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
8. การใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครือ่ งแสดงอํานาจ หรือเพิ่มอํานาจการต่อรอง เช่น การทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์จากประเทศในภูมภิ าค เช่น เกาหลีเหนือ
แนวทางการดําเนินงาน ปส. ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ และการตอบสนองต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
9. การใช้นิวเคลียร์จะเป็นประเด็นระหว่างประเทศที่สําคัญ
แนวทางการดําเนินงาน ต้องมีนักการทูตเฉพาะด้านปรมาณู
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Scenario Logic ของ ปส. ใน 10 ปีข้างหน้า

ภาพที่ 3-3 Scenario logic ของ ปส. บน 2 แกน คือ การยอมรับของประชนและสถานะองค์กร
เป้าหมายใน 10 ปี ข้างหน้าของ ปส.
¾ เป็นองค์กรที่สามารถเทียบเคียงกับ United States Nuclear Regulatory Commission (US
NRC)
¾ บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร
o ตัวชี้วัด เช่น เด็กรุ่นใหม่อยากมาทํางานกับ ปส. มากกว่าไปทํางานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) หรือ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน. )
¾ ผู้กํากับดูแลมีความเชี่ยวชาญมากกว่า Operator
o มี On the job training
o การทดสอบ Regulator เป็นตัวชี้วัด
¾ มีศูนย์ฝึกอบรมของตัวเอง / มีหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกด้านที่
เกี่ยวข้อง
o มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการฝึกอบรม
¾ ความเชื่อมั่นในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์
¾ ประชาชนมีความยอมรับและเข้าใจด้านนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis)
สวทน. ได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ ปส.มาร่วมระดมสมองเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder identification) และ
ประเด็นที่สนใจ (Stakeholder concern and issues) และวิเคราะห์ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่าง
อํานาจหน้าที่ (Power) ในเชิงสังคม กฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ และความสนใจ (Interest) ในแง่
ผลกระทบทางสังคม กฎหมาย เศรษฐกิจ และความยุติธรรม เพื่อค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key
stakeholders) และจัดทําเป็นผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder mapping) ที่เกี่ยวข้องกับ ปส.
แนวคิดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์กร โดยใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัย
บ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล หน่วยงาน องค์กร อธิบายสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ
หรือความต้องการ รวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาระบุแหล่งทรัพยากร และอํานาจการสั่งการส่วนใหญ่
เป็นบทบาทของภาครัฐต่อการกระทําต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารองค์กรให้มีความยั่งยืน ผู้บริหาร
จะต้องให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้จัดส่งสินค้า พนักงานในองค์กร เป็นต้น ในเรื่องการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนี้นั้น
จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ใช้บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้แก่องค์กร โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก คณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดหา
ทรัพยากรที่สําคัญให้แก่องค์กร หรือจัดหาเงินทุนให้องค์กร และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนคืน ด้วยการ
รับผลกําไร หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ส่วนพนักงานจะทํางานและให้แรงงานเพื่อแลกกับค่าจ้าง ความพึง
พอใจในการทํางานและความมั่นคงของงาน ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ลูกค้า จะเป็นผู้ทํารายได้
ให้กับองค์กรเพื่อแลกกับสินค้าและบริการที่องค์กรเสนอให้ ผู้จัดส่งวัตถุดิบจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบมาป้อนให้แก่
องค์กร และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กลับคืนเป็นรายได้ เป็นต้น ผู้บริหารองค์กรควรให้ความสนใจต่อข้อ
เรียกร้องดังกล่าวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนํามาเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง
ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต้องตอบให้ได้ 7 คําถาม กล่าวคือ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียคือใคร
กําลังคิดอะไร มีอิทธิพลอํานาจต่อเราอย่างไร ดึงเขามาเป็นพันธมิตรได้อย่างไร ควรแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างไร
และจะทํางานร่วมกันได้อย่างไรเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ผลจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจะทําให้เห็นถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมดและผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key stakeholder) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผน
กลยุทธ์ในการดําเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การวางแนวทางการสื่อสารและใช้ประโยชน์จากผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ยังทําให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ควรคํานึงถึง และการลดผลกระทบจากผู้มีส่วนได้
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เสีย หากผู้บริหารละเลยความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปอาจทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลิกให้การ
สนับสนุนต่อองค์กรได้
สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปส.
(OAP’s Stakeholder Analysis Workshop)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปส. ภายใต้โครงการแผนที่นําทางของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAP’s Roadmap) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 –
16.30 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ โดยมีกําหนดการดังนี้
12.30 - 13.00 น.
13.00 - 13.10 น.
13.10 – 13.45 น.

13.45 – 15.15 น.
15.15 – 16.15 น.
16.15 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดงานและต้อนรับ
โดย ดร. นเรศ ดํารงชัย
นําเสนอวิธีการและเทคนิคการทํา Stakeholder Analysis
โดย ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
แบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 3 กลุ่ม
เพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นําเสนอผลการระดมสมองทีไ่ ด้ของแต่ละกลุ่มและซักถาม
สรุปการสัมมนา

การระบุถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder identification)
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของบุคลากรของ ปส. จํานวน 37 ท่าน สามารถค้นหาและระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder identification) จํานวนทั้งสิ้น 10 ประเภท ซึ่งประกอบด้วยจํานวน 50
หน่วยงาน/ประเภทหน่วยงาน ดังตาราง 4-1
ตาราง 4-1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของของ ปส.
ประเภทหน่วยงาน
รายละเอียดหน่วยงาน / บุคคล
1. หน่วยงานในสังกัด 1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
และเทคโนโลยี
3. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
7. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
8. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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2. หน่วยงานราชการ
(ที่อยู่นอกเหนือ
กระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

3. รัฐวิสาหกิจ
4. หน่วยงานเอกชน

5. โรงพยาบาล
6. มหาวิทยาลัย
7. ภาคประชาสังคม
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9. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10. กรมการแพทย์
11. กรมควบคุมโรค
12. สถาบันโรคทรวงอก
13. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
15. สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
16. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
17. กรมวิชาการเกษตร
18. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
19. กรมศุลกากร
20. สํานักงบประมาณ
21. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
22. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
24. กรมควบคุมมลพิษ
25. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
26. กระทรวงศึกษาธิการ
27. สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
28. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
29. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30. กระทรวงการต่างประเทศ
31. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
32. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
33. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มารับบริการ
34. หน่วยงานเอกชนที่มาขอใบอนุญาต
35. หน่วยงานเอกชนที่ซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่เกี่ยวกับรังสี
36. หน่วยงานเอกชนที่ขายของเก่า อุตสาหกรรมรีไซเคิล และเศษโลหะ
37. หน่วยงานเอกชนที่ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรังสีและให้บริการขนส่ง
38. โรงพยาบาลผู้ขอใบอนุญาต (ใช้ประโยชน์จากรังสีโดยตรง)
39. โรงพยาบาลที่สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรังสี
40. มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกค้า
41. มหาวิทยาลัยที่เป็นสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
42. ประชาชน/ผู้นําชุมชน /อบต./อบจ.
43. นักเรียน/นักศึกษา
44. องค์กรไม่แสวงผลกาไร (NGOs)
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8. หน่วยงาน
ต่างประเทศ
9. นักการเมือง
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ

45. CTBTO Preparatory Commission
46. International Atomic Energy Agency (IAEA)
47. หน่วยงานศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์ของต่างประเทศ
48. นักการเมือง
49. คณะกรรมการพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
50. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ อดีตผู้บริหาร

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคํานึงถึงและมุมมองที่มีต่อ ปส. (Stakeholder concern and issues)
เมื่อสามารถค้นหาและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder identification) ได้จํานวนทั้งสิ้น 50
หน่วยงาน ลําดับต่อไปของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย คือ การทําความรู้จักกับผู้มีส่วนได้เสียทุกแง่มุม
(Stakeholder concern and issues) เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติและข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความ
ต้องการในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และ ปส. รวมถึงวาระซ่อนเร้น (Hidden agenda) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายหน่วยงานใน 4 ประเด็น
ได้แก่
1. ประเด็นอะไรที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจเกี่ยวกับ ปส. (ปส.มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร)
2. ประเด็นอะไรที่ ปส. สนใจเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประโยชน์ต่อ ปส.
อย่างไร)
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลต่อ ปส. และ/หรือ ปส.ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคิดอย่างไรกับ ปส.
จากผลการระดมสมองของบุคลากรสํานักงานปรมาณูเพื่อประเมินเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุ่มคํานึงถึงและมุมมองที่มีต่อ ปส. ใน 4 ประเด็นข้างต้นและในบางหน่วยงานได้มีการศึกษาเพิ่มเติม
ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายหน่วยงานได้ดังนี้
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ ปส. สังกัดและมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่อง
การผลักดันงบประมาณ หากแต่ปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับไม่ค่อยสนใจผลงานของ ปส.
อีกทั้งยังกําหนดตัวชี้วัดในการสนับสนุนงานวิจัยไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการกํากับดูแล ในอนาคต ปส.
ต้องการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนใจและเข้าใจบทบาทการทางานของ ปส. มากขึ้น อีกทั้ง
ต้องการการตัดสินใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายๆ ประเด็น โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต่อ ปส. ยังเป็นไปในเชิงลบ
2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย จึงต้องการให้ ปส.
ช่วยเรื่องการพัฒนามาตรฐานของสถาบัน ซึ่งเครื่องมือที่ได้มาตรฐานก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
ในขณะที่ ปส. ต้องการสนับสนุนเรื่องงบประมาณและแผนการดําเนินการจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดย
ภาพรวมแล้วมุมมองที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีต่อ ปส. ยังเป็นไปในเชิงบวก
4-4

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

3. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มี
พันธกิจด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัยและจัดทําคลังข้อมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและ ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้บริการข้อมูล และให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง
ในประเทศและระดับสากล ซึ่ง ปส. เป็นฝ่ายที่ต้องการสนับสนุนการบริการด้านข้อมูลและเทคโนโลยีจาก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพียงฝ่ายเดียว โดยบริการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการดําเนินงานของ ปส. โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
มีต่อ ปส. ป็นไปในเชิงบวก
4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการให้บริการความรู้และ
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งความสัมพันธ์ของ 2 หน่วยงานเป็นไปในลักษณะ
เกื้อกูลและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในด้านการจัดการเพื่อให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน อีก
ทั้งยังได้ประโยชน์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานซึ่งแยกออกมาจาก ปส.
โดยมีพันธกิจในการวิจัย พัฒนา ให้บริการและเผยแพร่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ของ
2 หน่วยงาน เป็ นไปในลั กษณะที่ ปส. เป็นผู้ มีบทบาทกํากั บดูแลสถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์ แห่งชาติ ใ ห้
ดําเนินการภายใต้กฎระเบียบและการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในกฎระเบียบและยอมรับในข้อจํากัดของแต่ละ
หน่วยงาน โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงลบ
6. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการจัดทําแผนและนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
รวมถึงการผลักดันไปสู่การปฏิบัติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งสิ่งที่สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติต้องการจาก ปส. คือ การกําหนด
นโยบายด้านนิวเคลียร์ที่ชัดเจน ในขณะที่ ปส. ต้องการให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ มีความเข้าใจในงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งการทํางานร่วมกันของ 2 หน่วยงานจะก่อให้เกิดนโยบายนิวเคลียร์ของ
ประเทศที่ มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน โดยภาพรวมแล้ ว มุ ม มองที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
7. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการวิจัย พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีซินโครตรอน รวมถึงการพัฒนากําลังคนด้านและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ความสัมพันธ์ของสองหน่วยงานเป็นไปในลักษณะที่
ปส. เป็นผู้มีบทบาทกํากับดูแลสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นผู้ปฏิบัติตาม
โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีต่อ ปส. ในเชิงเฉยๆ
8. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ
ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร ซึ่งในอนาคต
อาจมีโอกาสางานร่วมกับ ปส.
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9. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีพันธกิจด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมถึง
วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ของประเทศ
ซึ่ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และบริการด้านการตรวจสอบและการออก
ใบอนุญาตจาก ปส. ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการข้อมูลการใช้เครื่องมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชน โดยการดําเนินงานของ ปส. ที่มีความล่าช้าในบางครั้ง ส่งผลกระทบต่อการ
ทํางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่ค่อยพึงพอใจ โดยภาพรวม
แล้วมุมมองที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงลบ
10. กรมการแพทย์ มีพันธกิจด้านการพัฒนาวิชาการด้านบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ฝ่ายกาย ซึ่งกรมการแพทย์ต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และบริการด้านการตรวจสอบและการ
ออกใบอนุญาตจาก ปส. ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการข้อมูลการใช้เครื่องมือของกรมการแพทย์เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน โดยการดําเนินงานของ ปส. ส่งผลกระทบต่อการทํางานของกรมการแพทย์ในอนาคต
หากกรมการแพทย์ให้การสนับสนุน ปส. จะสามารถพัฒนาการวิจัยได้เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีต่อ ปส. ในเชิงบวก
11. กรมควบคุมโรค มีพันธกิจด้านการควบคุมดูแลและดําเนินการด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ กฎหมายและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกรมควบคุมโรคต้องการการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้และบริการด้านการตรวจสอบและการออกใบอนุญาต รวมถึงต้องการการสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้จาก ปส. ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของกรม
ควบคุมโรค ในปัจจุบันกรมควบคุมโรคและ ปส. ยังไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง แต่ในอนาคต ปส. จะมี
บทบาทเป็นผู้ให้บริการและองค์ความรู้
12. สถาบันโรคทรวงอก มีพันธกิจด้านการพัฒนาวิชาการด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางด้านการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือด และปอด ซึ่งสถาบันโรคทรวงอกต้องการการสนับสนุนด้านองค์
ความรู้และบริการด้านการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตจาก ปส. ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการข้อมูลการ
ใช้เครื่องมือของสถาบันโรคทรวงอกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยการดําเนินงานของ ปส. ที่มีความ
ล่าช้าในบางครั้ง ส่งผลกระทบต่อการทํางานของสถาบันโรคทรวงอก โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สถาบันโรค
ทรวงอกมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงลบ
13. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีพันธกิจด้านการดําเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือ
แพทย์ การป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องการการสนับสนุนความรู้ด้านความปลอดภัยของ ปส.
และ ปส. เองยินดีให้การสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
14. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีพันธกิจด้านการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
โรคมะเร็ง และให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่มีความซับซ้อนและต้องการการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่ง
สถาบันมะเร็งแห่ งชาติต้องการการสนับสนุนด้านองค์ ความรู้ และบริการด้ านการตรวจสอบและการออก
ใบอนุญาตจาก ปส. ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการข้อมูลการใช้เครื่องมือของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อความ
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ปลอดภัยของประชาชน โดยการดําเนินงานของ ปส. ที่มีความล่าช้าในบางครั้ง ส่งผลกระทบต่อการทํางานของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงลบ
15. สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน มีหน้าที่จัดทําโครงการ แผนงาน มาตรการและดําเนินการประสาน และบริหารแผนจัดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ และทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ของ
คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งสํานักพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต้องการทราบทิศทางการทํางานและระเบียบเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์จาก
ปส. ในขณะที่ ปส. เอง ก็ต้องการทราบถึงข้อมูลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์สนใจจะนํามาใช้ ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันคือสํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่
สามารถดําเนินการได้เนื่องจากกฎระเบียบที่ ปส. กําหนดยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่พึงพอใจและต้องการลงมือ
ดําเนินการเอง โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีต่อ ปส. เป็นไปใน
เชิงลบ
16. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านวางแผน อํานวยการ ประสานงาน
กํากับการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการและการป้องกันทางนิวเคลียร์ ชีวเคมี ตลอดจนกิจการ
วิทยาศาสตร์ของกองทัพบก ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกต้องการทราบทิศทางการทํางานและระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์จาก ปส. ในขณะที่ ปส. เอง ก็ต้องการทราบถึงข้อมูลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกสนใจจะนํามาใช้ โดยปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเป็นผู้มารับบริการในการขอ
อนุญาตในการใช้สารรังสีจาก ปส. และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะพันธมิตรการทํางาน โดยภาพรวมแล้ว
มุมมองที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
17. กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการวิจัยพัฒนา บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช ซึ่งกรมวิชาการเกษตรต้องการการสนับสนุนความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะเทคโนโลยีนิวเคลียร์และต้องการเป็นพันธมิตรในการทํางานร่วมกับ ปส. ในขณะที่
ปส. ต้องการหน่วยงานที่นําเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ ปัจจุบันกรมวิชาการ
เกษตรและ ปส. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะพันธมิตรการทํางาน โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่กรมวิชาการ
เกษตรมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
18. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักงานวิจัยและพัฒนาข้าว
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจด้านการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวแบบสหสาขาวิชา
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
นครนายก นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีต้องการการสนับสนุนความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะเทคโนโลยีนิวเคลียร์และต้องการเป็นพันธมิตรในการทํางานร่วมกับ ปส. ในขณะที่
ปส. ต้องการหน่วยงานที่นําเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและ ปส. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะพันธมิตรการทํางาน โดยภาพรวมแล้วมุมมอง
ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
19. กรมศุลกากร มีพันธกิจด้านการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเข้ามาในและส่งออกไป นอก
ราชอาณาจักร ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้ ซึ่งกรมศุลกากร ต้องการการสนับสนุนด้านข้อมูลจาก ปส. ในขณะที่
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ปส. เองก็ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ การร่วมมือกันของสองหน่วยงานจะส่งผลให้กรมศุลกากร
ทํางานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันกรมศุลกากรและ ปส. จึงเป็นพันธมิตรที่ดี โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่กรมศุลกากรมี
ต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
20. สํานักงบประมาณ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
หน่วยงานกลาง มีพันธกิจด้านการจัดทํางบประมาณแผ่นดินเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสํานัก
งบประมาณต้องการทราบบทบาทที่ชัดเจนและแผนพัฒนาในภาพรวมของ ปส. ในขณะที่ ปส. ต้องการการ
สนับสนุนด้านงบประมาณและความเข้าใจในการดําเนินงานจากสํานักงบประมาณ ถึงแม้ในภาพรวมแล้ว
มุมมองที่สํานักงบประมาณมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก แต่สํานักงบประมาณยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
ของ ปส.
21. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้าน
การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มองว่า ปส. ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินงานและไม่สามารถระบุบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่าง
ชัดเจนได้ ในขณะที่ ปส. ต้องการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรจุ
ประเด็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านการศึกษาเทคโนโลยีและการ
ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งเมื่อไม่มีประเด็นดังกล่าวในแผนฯ ส่งผลให้ ปส. ดําเนินการได้ยากลําบาก โดย
ภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิง
ลบ
22. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพันธกิจด้านการจัดทําแผนและดําเนินการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวังและการแจ้ง
เตือนภัย ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องการการสนับสนุนด้านการพัฒนาแผนและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการ
ทราบถึงแผนและทิศทางการบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
23. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีพันธกิจด้านการพัฒนาระบบราชการและงาน
ของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต้องการให้ ปส. สามารถพัฒนาระบบบริหารราชการที่ดีภายในหน่วยงาน
ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการทิศทางและรายละเอียดในการพัฒนาระบบราชการอย่างชัดเจนเช่นกัน โดย
ปัจจุบัน ปส. ต้องปรับระบบการบริหารงานไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ซึ่งดําเนินการได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการมีต่อ ปส. ยังเป็นไปในเชิงบวก
24. กรมควบคุมมลพิษ มีพันธกิจด้านการกําหนดนโยบายและผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษต้องการการสนับสนุนด้านการพัฒนาแผนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่ ปส. เองก็
ต้องการทราบถึงแผนและทิศทางการควบคุมมลพิษ โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่กรมควบคุมมลพิษมีต่อ ปส.
เป็นไปในเชิงบวก
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25. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีพันธกิจด้านการเสนอแนะนโยบายและบูรณาการกํากับ
ติดตาม และประเมินแผนบริหารพลังงานของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นฝ่ายต้องการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จาก ปส.
และทั้งสองหน่วยงานเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในการดําเนินงาน โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
26. กระทรวงศึกษาธิการ มีพันธกิจด้านการกากับดูแลและพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องการการสนับสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์จาก ปส. ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการนําองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้เพื่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงผลักดันให้บรรจุองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการ
เป็นผู้สนับสนุนการดําเนินการบางอย่างตามพันธกิจของ ปส. โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่กระทรวงศึกษาธิการมี
ต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
27. สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีพันธกิจด้านการพัฒนา ประสานงาน ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ ซึ่งสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องการ
การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้และบริการด้านการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตจาก ปส. ในขณะที่ ปส.
เองก็ต้องการให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นําองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้เพื่อความมั่นคง
ของชาติ โดยการดําเนินงานของ ปส. มีผลต่อความรวดเร็วในการทํางานของสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
28. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีพันธกิจด้านการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของประเทศ พัฒนามาตรฐานระบบวิจัย รวมถึงส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยโดยมีระบบ
สารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต้องการทราบถึงแผนงานหรือ
โครงการการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ในขณะที่ ปส. เองก็ต้องการการสนับสนุน
งบประมาณด้านวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการวิจัยของ ปส. โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีต่อ ปส.
เป็นไปในเชิงบวก
29. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถภาพ และ
ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องการให้ ปส. พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ในขณะที่ ปส. เองก็ ต้ อ งการการสนั บ สนุ น การนํ า เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ ไ ปใช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน สามารถทําได้โดยการร่วมกัน
กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของ ปส. โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
30. กระทรวงการต่างประเทศ มีพันธกิจด้านการปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์
ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประสานการดําเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน ซึ่ง
กระทรวงการต่างประเทศต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเทคนิคร่วมกับ ปส. ในขณะที่ ปส. ต้องการให้
กระทรวงการต่ างประเทศอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศและการติดต่อประสานงาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานสามารถร่วมมือกันในการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี และกระทรวง
4-9

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

การต่างประเทศมีบทบาทในการสนับสนุนการทํางานของ ปส. อย่างยิ่ง โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่กระทรวง
การต่างประเทศมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
31. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีพันธกิจด้านการพัฒนากฎหมาย พิจารณาและจัดทําร่าง
กฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ช่วยเหลือและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการร่าง
กฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องการข้อมูลด้านนิวเคลียร์เพื่อนํามา
พัฒนากฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการของ ปส. ที่ต้องการความสนับสนุนทางกฎหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีอิทธิพลต่อความรวดเร็วหรือล่าช้าในการออกกฎหมายของ ปส. อย่างไรก็ตามทั้งสอง
หน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีต่อ ปส.
เป็นไปในเชิงบวก
32. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีพันธกิจด้านผลิต จัดหา จัดส่งและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
พร้อมทั้งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เนื่องกับกิจการ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยต้องการข้อมูลด้านกฎระเบียบ และกระบวนการอนุญาตการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วน ปส.
ต้องการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทําตามกฎระเบียบและยอมรับ หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยดําเนินงานร่วมกับ ปส. จะเกิดความปลอดภัยและมีมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ปส. ยังไม่พร้อมที่จะ
เข้ากํากับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรู้สึก
เฉยๆ
33. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มารับบริการ หน่วยงานเหล่านี้ต้องการความรู้และความช่วยเหลือจาก
ปส. สอดคล้องกั บความต้องการของ ปส. ที่ต้องการให้หน่วยงานเหล่านี้เข้าใจระบบการทํางานและเป็น
เครือข่ายโดยการให้บริการและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มารับ
บริการมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
34. หน่วยงานเอกชนที่มาขอใบอนุญาต หน่วยงานเหล่านี้ต้องการให้ ปส. ออกใบอนุญาตให้รวดเร็ว
ในขณะที่ ปส. ต้องการให้หน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนอย่างไร
ก็ตามการสะท้อนความพึงพอใจในการมารับบริการของหน่วยงานเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ปส. และถ้า
ปส. ไม่ออกใบอนุญาตให้ หรือออกใบอนุญาตล่าช้าอาจทาให้การทํางานของหน่วยงานเหล่านี้เกิดความล่าช้า
และสูญเสียรายได้ ในด้านมุมมองที่หน่วยงานเหล่านี้มีต่อ ปส. มีทั้งในเชิงบวกและลบ โดยหน่วยงานที่ได้
ประโยชน์จะพึงพอใจ หน่วยงานที่ไม่ได้รับประโยชน์จะไม่พึงพอใจ มองว่า ปส. มีกฎระเบียบและขั้นตอนที่
ยุ่งยาก
35. หน่วยงานเอกชนที่ซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่เกี่ยวกับรังสี หน่วยงานเหล่านี้ต้องการให้ ปส.
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ส่วน ปส. ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาถูก ซึ่งถ้าหน่วยงานเหล่านี้ส่ง
สินค้าล่าช้าหรือสินค้าที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพ หรือถ้าเป็นบริษัทที่ผูกขาดสินค้า (สินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะ) จะ
ส่งผลต่อการทํางานและงบประมาณของ ปส. โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่หน่วยงานเอกชนที่ซื้อขายสินค้าและ
บริการที่ไม่เกี่ยวกับรังสีมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก เนื่องจากถ้าขายสินค้าหรือบริการให้ ปส. จนเป็นผู้ส่งสินค้า
เจ้าประจํา (Supplier) ปส. จะซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่าจะได้รับค่าสินค้าหรือบริการแน่นอน
36. หน่วยงานเอกชนที่ขายของเก่า อุตสาหกรรมรีไซเคิล และเศษโลหะ หน่วยงานเหล่านี้จะไม่
สนใจ ปส. จนกว่าจะเกิดเหตุจึงจะให้ความสนใจ ส่วน ปส. มีบทบาทในการเป็นส่วนช่วยในการเฝ้าระวังและ
ดูแลในการใช้สารรังสีที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน อาจจะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
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ปส. โดยตรง ถ้าหากมีการค้นพบสารรังสีที่เกิดอันตราย ปส. จะเข้าไปช่วย หน่วยงานเหล่านี้มองว่า ปส. มี
ประโยชน์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายด้านสารรังสี โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่หน่วยงานเอกชนที่ขาย
ของเก่า อุตสาหกรรมรีไซเคิล และเศษโลหะมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
37. หน่วยงานเอกชนที่ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรังสีและให้บริการขนส่ง หน่วยงาน
เหล่านี้ต้องการให้ ปส. ออกใบอนุญาตให้รวดเร็ว ในขณะที่ ปส. ต้องการให้หน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎระเบียบ อย่างไรก็ตามการสะท้อนความพึงพอใจในการมารับบริการของหน่วยงานเหล่านี้ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ ปส. และถ้า ปส. ไม่ออกใบอนุญาตให้ หรือออกใบอนุญาตล่าช้าอาจทําให้การทํางานของ
หน่วยงานเหล่านี้เกิดความล่าช้าและสูญเสียรายได้ ในด้านมุมมองที่หน่วยงานเหล่านี้มีต่อ ปส. มีทั้งในเชิงบวก
และลบ โดยหน่วยงานที่ได้ประโยชน์จะพึงพอใจหน่วยงานที่ไม่ได้รับประโยชน์จะไม่พึงพอใจ มองว่า ปส. มี
กฎระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยาก
38. โรงพยาบาลผู้ขอใบอนุญาต (ใช้ประโยชน์จากรังสีโดยตรง) โรงพยาบาลเหล่านี้ต้องการให้ ปส.
ออกใบอนุญาตให้รวดเร็ว ในขณะที่ ปส. ต้องการให้โรงพยาบาลเหล่านี้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ อย่างไรก็
ตามการสะท้อนความพึงพอใจในการมารับบริการของโรงพยาบาลเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ปส. และถ้า
ปส. ไม่ออกใบอนุญาตให้ หรือออกใบอนุญาตล่าช้าอาจทาให้การทํางานของโรงพยาบาลเหล่านี้เกิดความล่าช้า
และสูญเสียรายได้ ในด้านมุมมองที่โรงพยาบาลเหล่านี้มีต่อ ปส. มีทั้งในเชิงบวกและลบ โดยโรงพยาบาลที่ได้
ประโยชน์จะพึงพอใจหน่วยงานที่ไม่ได้รับประโยชน์จะไม่พึงพอใจ มองว่า ปส. มีกฎระเบียบและขั้นตอนที่
ยุ่งยาก
39. โรงพยาบาลที่สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรังสี โรงพยาบาลเหล่านี้ต้องการ
การสนับสนุนจาก ปส. ด้านการให้ความรู้ การฝึกอบรมและการให้ทุน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของ ปส.
ที่ต้องการให้โรงพยาบาลเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ปส. ในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ
จากรังสี การทํางานร่วมกันของ ปส. กับโรงพยาบาลเหล่านี้จะก่อให้เกิดเครือข่ายการทํางาน การศึกษาวิจัยต่อ
ยอดความรู้ และมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่แจ้งเตือน ปส. เมื่อพบผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุโดยภาพรวมแล้วมุมมองที่
โรงพยาบาลที่สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรังสีมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก หากแต่
โรงพยาบาลที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วจะไม่ค่อยให้ความสนใจ ปส. ส่วนโรงพยาบาลที่ไม่มีองค์ความรู้จะสนใจ ปส.
เพราะสามารถขอความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบ
40. มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกค้า มหาวิทยาลัยเหล่านี้ต้องการให้ ปส. ถ่ายทอดความรู้ ขอรับใบอนุญาต
ในงานวิจัย การใช้วัสดุกัมมันตรังสี นักศึกษาเข้ามาใช้เครื่องมือ ทําวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ เป็นที่ปรึกษาทํา
วิทยานิพนธ์และส่งนักศึกษามาฝึกงาน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเหล่านี้มองว่า ปส. มีบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และเป็นช่องทางการพัฒนาคนด้านนิวเคลียร์และรังสี หากแต่กฎระเบียบบางอย่างของ ปส. มี
มากเกินความจําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของ ปส. ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนักแก่ภาคการศึกษา สร้างเป็นเครือข่ายเพื่อจะใช้ประโยชน์การวิจัย การสร้าง
ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมถึงการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น
โดยให้ ปส. ต้องคํานึงถึงวิทยากรที่มีความรู้ และดําเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน โดย
ภาพรวมแล้วมุมมองที่มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกค้ามีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
41. มหาวิทยาลัยที่เป็นสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยเหล่านี้ต้องการให้ ปส. สนับสนุน
งบประมาณ ดูแลเอาใจใส่และวิชาการบางอย่าง ในขณะที่ ปส. ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเหล่านี้ดูแลสถานี
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ตรวจวัด เก็บตัวอย่างส่งมาให้ และซ่อมเครื่องมือ ซึ่งเสี่ยงต่อการประชาชนในพื้นที่เข้าใจผิดและถ้า
มหาวิทยาลัยดําเนินการไม่ดีจะไม่ได้ข้อมูลและกระทบต่อการเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตามบุคลากรบางส่วนมองว่า
ปส. เพิ่มภาระงาน และบางส่วนมองว่าเป็นการสร้างความร่วมมือ โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่เป็นสถานีเฝ้า
ระวังภัยทางรังสีมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
42. ประชาชน/ ผู้นาชุมชน/ อบต./อบจ. กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องการความรู้และความชัดเจนใน
บทบาทและภารกิจของ ปส. ในขณะที่ ปส. ต้องการให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และยอมรับ
การดาเนินงาน โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่ประชาชน/ ผู้นาชุมชน/ อบต./อบจ. มีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงลบ
43. นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องการความรู้และเทคโนโลยีจาก ปส. ในขณะที่ ปส.
ต้องการให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และยอมรับการดําเนินงาน รวมถึงการได้รับความรู้อย่าง
ถูกต้อง โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่นักเรียน/นักศึกษามีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
44. องค์กรไม่แสวงผลกาไร (NGOs) องค์กรเหล่านี้ต้องการให้ ปส. ออกกฎระเบียบที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของประชาชน/ผู้ใช้บริการ ในขณะที่ ปส. ต้องการให้องค์กรเหล่านี้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ซึ่งใน
บางครั้งองค์กรเหล่านี้ขัดขวางการทางานของ ปส. โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่องค์กรไม่แสวงผลกาไรมีต่อ ปส.
เป็นไปในเชิงลบ
45. CTBTO Preparatory Commission เป็นองค์กรที่ต่อต้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ CTBTO
Preparatory Commission ต้องการให้ ปส. ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในฐานะ
ตัวแทนประเทศไทย และให้ความร่วมมือในการติดตั้งสถานีตรวจวัดการแพร่กระจายของรังสีในภูมิภาคเอเชีย
ส่วน ปส. ต้องการให้ CTBTO Preparatory Commission ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร
และผู้เชี่ยวชาญ ในปัจจุบัน CTBTO Preparatory Commission กดดันให้ ปส. ทําตามสนธิสัญญาฯ ที่ได้มี
การลงนาม ซึ่งถ้า ปส. (ประเทศไทย) ไม่ให้สัตยาบัน ก็ไม่สามารถทําอะไร ปส. ได้ แต่อาจจะไม่ให้การ
สนับสนุนการทํางาน อย่างไรก็ตาม CTBTO Preparatory Commission คาดหวังว่า ปส. จะให้สัตยาบันใน
เร็ววันและคิดว่า ปส. มีศักยภาพในการพัฒนาด้านรังสี โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่ CTBTO Preparatory
Commission มีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
46. International Atomic Energy Agency (IAEA) ทําหน้าที่เสมือนธนาคารกองทุนของ
Fissionable Materials (ยูเรเนียม 235) ถ้าหากประเทศที่มีวัตถุประเภทนี้เข้าสมทบทุนอย่างจริงใจแล้ว โดย
ทางอ้อมก็เท่ากับเป็นการลดปริมาณของวัตถุระเบิดปรมาณูของแต่ละประเทศที่มีไว้เพื่อการสงครามให้น้อยลง
จากกองทุนนี้จะได้แบ่งตามข้อตกลง และสัญญาให้แก่ประเทศที่ไม่มี นําไปใช้ในทางสันติ International
Atomic Energy Agency กําลังผลักดันให้ ปส. ทําตามมาตรฐานในเรื่องของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานในภาพรวมของ ปส. ส่วน ปส. ต้องการให้
International Atomic Energy Agency ช่วยเหลือด้านเทคนิค เงินทุน การศึกษาดูงาน และวิชาการ ซึ่งทั้ง
สองหน่วยงานให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่ International
Atomic Energy Agency มีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
47. หน่วยงานศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์ของต่างประเทศ หน่วยงานและ ปส. ต่างฝ่ายต่างต้องการ
ความร่วมมือด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่ง ปส. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานเหล่านี้
ในการเป็นตัวแทนหรือผู้นําทางด้านนิวเคลียร์และสามารถสร้างเครือข่ายการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี โดย
ภาพรวมแล้วมุมมองที่หน่วยงานศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์ของต่างประเทศมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
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48. นักการเมือง ในที่นี้หมายถึง นักการเมืองที่เป็นกรรมาธิการซึ่งต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง
ต้องการแนวคิดเชิงนโยบายไปใช้ประโยชน์ และใช้ ปส. ในการนํานโยบายไปสู่ประชาชน ในขณะที่ ปส.
ต้องการผลักดันให้ภารกิจของ ปส. สําเร็จด้วยการออกนโยบาย และต้องการการสนับสนุนงบประมาณจาก
นักการเมืองที่เป็นกรรมาธิการ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับ ปส. ยังไม่ค่อย
ราบรื่น เห็นได้จากการที่งานไม่ก้าวหน้า งบประมาณไม่เพียงพอ นโยบายบอร์ดล่าสุดที่เข้ามาไม่เหมือนกัน
กระทบต่อความต่อเนื่องของการทํางาน มีภาระงานที่ไม่ใช่ภาระหลักเพิ่มขึ้น เกิดการขัดผลประโยชน์ในบอร์ด
ซึ่ งมีผ ลต่ อการตัดสินใจของ ปส. โดยภาพรวมแล้ วมุมมองที่นัก การเมื องมีต่อ ปส. เป็ นไปในเชิงไม่ส นใจ
เท่าที่ควร
49. คณะกรรมการพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้องการเห็นการทํางานที่โปร่งใสจาก
ปส. ในขณะที่ ปส. ต้องการการเข้าใจในปัญหาของการกํากับดูแล ซึ่งคณะกรรมการพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติมองว่า ปส. ยังไม่เข้มแข็งและยังไม่มีองค์ความรู้ในการทํางาน โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่
คณะกรรมการพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงลบ
50. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ อดีตผู้บริหาร บุคคลกลุ่มนี้คาดหวังให้ ปส. สานต่อนโยบาย ทํากฎหมายให้เสร็จ
ให้พร้อมทุกด้านเพื่อให้งานของกระทรวงพลังงานเดินไปได้ ในขณะที่ ปส. ต้องการใช้ประโยชน์จากความรู้
ประสบการณ์ การอ้างอิงเพื่อการยอมรับ อีกทั้งไม่พาดพิง ปส. จนเกิดภาพลบ ถึงแม้บุคคลกลุ่มนี้จะคิดว่า ปส.
ล้าหลังกว่าสมัยที่เขาอยู่ทางวิชาการและทํางานช้าไม่ได้ดังใจ แต่โดยภาพรวมแล้วมุมมองที่ผู้ทรงคุณวุฒิ/ อดีต
ผู้บริหาร มีต่อ ปส. เป็นไปในเชิงบวก
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ภาพที่ 4-1 การกระจายตัวของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของ ปส. เพื่อพิจารณาด้วยปัจจัยด้านความสนใจที่มีต่อ ปส. และขอบเขตอํานาจที่มีต่อ ปส.
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สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปส.
ปส. สามารถค้นหาและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder identification) จํานวนทั้งสิ้น 10
ประเภท ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานราชการ (ที่อยู่นอกเหนือ
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริษัทเอกชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ภาค
ประชาสังคม หน่วยงานต่างประเทศ นักการเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยจํานวน 50 หน่วยงาน/
ประเภทหน่วยงาน (รายละเอียดดังตาราง 4-1) จากนั้นจะเป็นการทําความรู้จักกับผู้มีส่วนได้เสียทุกแง่มุม
(Stakeholder concern and issues) เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติและข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความ
ต้องการในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และ ปส. รวมถึงวาระซ่อนเร้น (Hidden agenda) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายหน่วยงาน และเป็นการ
วิเคราะห์ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าที่ (Power) ในเชิงสังคม กฎหมาย การเมือง และ
เศรษฐกิจ และความสนใจ (Interest) ในแง่ผลกระทบทางสังคม กฎหมาย เศรษฐกิจ และความยุติธรรม เพื่อ
ค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders) และจัดทําเป็นผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
mapping) ที่เกี่ยวข้องกับ ปส.
ข้อมูลทั้งหมดจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นปัจจัยนําเข้าในการนํามาพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปส. ได้ใน 4 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key player : High power & High interest)
ในภาพรวมทําการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนกลุ่มนี้ได้โดยการเข้าไปบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน
ทุ่มเทการดําเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้พึงพอใจ ชักชวนมาเป็นพันธมิตรในการดําเนินงานและการ
ตัดสินใจในบางประเด็น รวมถึงมีการขอรับคําปรึกษาในการดําเนินงานและแก้ปัญหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นประจํา ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า มีจํานวน 10 หน่วยงาน/ประเภทหน่วยงานที่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมศุลกากร สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์กรไม่แสวงผลกาไร (NGOs) International Atomic Energy Agency
(IAEA) และผู้ทรงคุณวุฒิ/ อดีตผู้บริหาร

2. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสําคัญ (Show consideration : High
power & Low interest) ในภาพรวมทําได้โดยการสร้างความพึงพอใจและคอยแจ้งประเด็นเชิงบวกเกี่ยวกับ
หน่วยงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้รับทราบ ใช้ประโยชน์จากความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้โดย
การชักชวนมาร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยง รวมถึงมีการขอรับคําปรึกษาในการดําเนินงาน
และแก้ปัญหาในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้สนใจ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า มีจํานวน 9
หน่วยงาน/ประเภทหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสําคัญ ได้แก่ กรมการแพทย์ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ และนักการเมือง
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3. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความตระหนักและสนใจหน่วยงาน (Awareness :
Low power & High interest) ในภาพรวมทําได้โดยการแค่แจ้งข่าวและสื่อสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
คอยดูแลว่าไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเชิงลบหรือมีประเด็นที่ร้ายแรงเกิดขึ้น รวมถึงคอยเพิ่มระดับ
ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า มีจํานวน 16 หน่วยงาน/
ประเภทหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความตระหนักและสนใจหน่วยงาน ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันโรคทรวง
อก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มารับบริการ หน่วยงานเอกชนที่มาขอใบอนุญาต หน่วยงานเอกชนที่
ซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่เกี่ยวกับรังสี หน่วยงานเอกชนที่ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรังสีและ
ให้บริการขนส่ง โรงพยาบาลผู้ขอใบอนุญาต (ใช้ประโยชน์จากรังสีโดยตรง) โรงพยาบาลที่สนับสนุนการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรังสี มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกค้า และ CTBTO Preparatory Commission

4. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ค่อยมีความสําคัญ (Least important : Low
power & Low interest) ในภาพรวมอาจไม่ต้องทุ่มเทมากนักในการดูแลมีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ แค่เพียง
แจ้งข่าวและสื่อสารข้อมูลต่างๆ เป็นระยะ โดยอาจใช้สื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น แต่ต้องเป็น
วิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหรือให้ข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงานได้อย่าง
แท้จริงและมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า มีจํานวน 10
หน่วยงาน/ประเภทหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ค่อยมีความสําคัญ และทุกหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
ปส. ได้แก่ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมควบคุมโรค กรม
วิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเอกชนที่ขายของเก่า อุตสาหกรรมรีไซเคิล และเศษโลหะ มหาวิทยาลัยที่เป็นสถานีเฝ้าระวังภัยทาง
รังสี นักเรียน/นักศึกษา และหน่วยงานศึกษาวิจัยทางนิวเคลียร์ของต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของ ปส. ที่ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน การมีพันธมิตรในการทํางานร่วมกันจํานวนหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังเห็นถึงโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพการทํางานของหน่วยงานและการพัฒนานโยบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มารับบริการส่วนใหญ่จะไม่พึงพอใจ เนื่องจากกระบวนการขออนุญาตค่อนข้างล่าช้าและหน่วยงานที่ต้องการ
ใช้แนวนโยบายของ ปส. มีความคิดเห็นว่า นโยบายด้านนิวเคลียร์และรังสียังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังมองไม่
เห็นบทบาทการขับเคลื่อนของ ปส. ในประเด็นดังกล่าว
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สรุปผลจากประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปส.
(OAP’s Stakeholder Opinions Workshop)
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จาก ปส. เมื่ อ อั ง คารที่ 26
กรกฎาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีกําหนดการดังนี้
8.30 – 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.

9.30 – 9.45 น.

9.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดงานและต้อนรับ
นําเสนอปัจจัยแวดล้อมที่จะกระทบต่อการทํางานของ ปส. และวิสัยทัศน์ 10 ปี
ของ ปส.
โดย นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นําเสนอวิธีการและกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
โดย ดร. นเรศ ดํารงชัย
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย 2
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
พักรับประทานอาหารว่าง
แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อภิปรายผลจากการระดมความคิดเห็น
สรุปการสัมมนา

ดําเนินการแบ่งกลุ่มโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยได้แบ่งกลุ่มออกได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กลุ่มสีเหลือง
กลุ่มสีน้ําเงิน
กลุ่มสีเขียว
กลุ่มสีแดง

High Power, High Interest
Low Power, High Interest
Low Power, High Interest
Low Power, High Interest

ผลของการระดมความคิดในกลุ่มย่อยสรุปได้ดังนี้
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กลุ่มสีเหลือง
ตารางที่ 4-2 สรุปผลการประชุมระดมสมองของกลุ่มสีเหลือง
เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดแข็ง/โอกาส
ใน 10 ปีข้างหน้า
- ปส. เป็นองค์กรเดียวที่
กํากับดูแลความปลอดภัย - ความเข้าใจของผู้ใช้
ทําหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
จ า ก ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น พลังงานปรมาณูเรื่อง
- กฎหมายที่ออกเป็น
การกํากับดูแล
ปรมาณู
- บางส่วนมีความเคยชิน ภาษาไทยเพื่อให้มี
กับอดีต ที่ ปส. ไม่ค่อย ความเข้าที่ตรงกันและ
ยังคงเป็นไปตาม
บังคับใช้กฎหมาย
- บุคลากรของ ปส. ยัง
มาตรฐานสากล
ไม่ค่อยเข้าใจหน้าที่
- ตํารา/เอกสาร
ของตน
Training เป็น
ภาษาไทย ทําให้มี
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
แต่ยังเป็นมาตรฐาน
เดียวกับนานาชาติ
- มีองค์ความรู้ในการที่
- ขาดนโยบายและ
- ดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที่ชัดเจนจาก เก็บดูแลสภาพความ
เป้าหมายของนโยบาย
ปลอดภัยจากพลังงาน
คณะกรรมการ พ.
คณะกรรมการ พ.ป.ส.
ปรมาณู
ป.ส./รัฐบาล
- ประสานงานให้
ครบถ้วนตามนโยบาย - ขาดการเข้มงวดในการ - ได้รับความช่วยเหลือ
จาก IAEA
ใช้กฎหมาย
- การเข้มงวดในการใช้
- ส่วนใหญ่ทําเรื่องเล็กๆ - มีกฎหมายในการ
กฎหมาย
- วัฒนธรรมการทํางาน
กํากับดูแลความ
ต้องชัดเจน
ปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู
- การใช้ประโยชน์ และ
การใช้ พ ลั ง งานปรมาณู - ความปลอดทาง
การกํากับความ
ในทางสันติด้านรังสี
พลังงานนิวเคลียร์
ปลอดภัยทางรังสี
- กฎหมาย การกํากับ
ดูแลความปลอดภัย
- ตอนนี้มีแต่ความ
ชํานาญด้านรังสี
วัฒนธรรมความปลอดภัย - ยังขาดความสํานึกด้าน - ปส. มีความรู้ดา้ น
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
เท่าที่ควร
- ปส. มีผู้รู้/ชํานาญการ
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สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- จัดทํากฎหมาย กฎ
ระเบียบที่ชัดเจน
ตามลําดับขั้นของ
กฎหมาย
- พัฒนาบุคลากรด้าน
การกํากับดูแลให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้อง และให้มี
ความรู้มากขึ้น
ตลอดเวลา (องค์กร
แห่งการเรียนรู้)
- ดําเนินการให้ครบถ้วน
ตามนโยบายของ
คณะกรรมการ พ.
ป.ส./ รัฐบาล
- เข้มงวดในการใช้
กฎหมาย
- กระตุ้นให้พูดเรื่อง
นโยบาย
- จัดแยกองค์กรให้
ชัดเจนว่าเป็นฝ่าย
นิวเคลียร์หรือรังสี
- ใช้บุคลากรตามสาย
งานอาชีพ
- จัดทํา/ปรับปรุง
พ.ร.บ. พปส.
กฎกระทรวง กฎ
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เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
ใน 10 ปีข้างหน้า

- ภารกิจของ ปส.เพื่อ
เป็นองค์กรกํากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ
- มีกรรมการนโยบาย
แยกอนุภาค
- มีความคล่องตัว

ตรวจสอบใบอนุญาตทาง
Website ได้
การวั ด ความปลอดภั ย
การได้รับรังสีไทยยังไม่ได้
ตั้ง Scenario แบบญี่ปุ่น

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง/โอกาส

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
ระเบียบ ให้เหมาะสม
ชัดเจนปฏิบัติได้

- ขาดความรู้ความเข้าใจ โดยตรง (แม้จะไม่
เพียงพอนักในปัจจุบัน)
และแนวทางปฏิบัติที่
- ปส. เป็นผู้ใช้ขอ้ บังคับ
ถูกต้องเหมาะสม
พ.ร.บ. พปส.
- ขาดการรณรงค์/
ส่งเสริมให้มีจิตสํานึก
- บุคลากรทีม่ ีคณ
ุ ภาพ - คล้าย regulator ของ
- ความเป็นอิสระของ
พลังงาน
ปส.
- ตําแหน่งคนภูมิภาค
- อํานาจหน้าที่ซึ่งยังอาจ
- ปรับปรุงโครงสร้าง
ไม่ครอบคลุม
ตามที่นโยบายผ่าน
- กฎหมายซึ่งอาจยังไม่
ครม. ก่อนจึงจะทําได้
ทันต่อเหตุการณ์
ง่าย
- แก้ไขกฎหมายเพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนา
ปส.ให้สามารถรับรอง
ภารกิจที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต
- วิชาการ เงินเพิ่ม
ไม่ ส ามารถตรวจสอบ มีการตรวจสอบที่ชัดเจน แสดงใบเลขที่อนุญาตว่า
ใบอนุ ญ าตได้ ในขณะที่
ให้แก่ผู้ใด และเป็นอะไร
ทําการสั่งออก
ระบบการจั ด การความ
ปลอดภัยกรณีฉุกเฉินหรือ
ปกติ
กลุ่มสีนา้ํ เงิน

ตารางที่ 4-3 สรุปผลการประชุมระดมสมองของกลุ่มสีน้ําเงิน
เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
จุดอ่อน/อุปสรรค
ใน 10 ปีข้างหน้า
เป็ น องค์ ก ารกํ า กั บ ดู แ ล - ค่าตอบแทนในการ
ป้ อ งกั น แก้ ไ ขเพื่ อ ความ ปฏิบัติงานที่มีความ
เ ชื่ อ มั่ น ป ล อ ด ภั ย ใ น เสี่ยง
- ความทันสมัยของ
นิวเคลียร์และรังสี
เครื่องมือ
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จุดแข็ง/โอกาส
- มีอํานาจตามกฎหมาย
และบุคลากรมีความรู้
ความชํานาญ

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- ปรับปรุงเครื่องมือให้
ทันสมัยเพื่อความมี
มาตรฐาน
- มีการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ
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เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
ใน 10 ปีข้างหน้า

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- ควรปรับเพิ่ม
- การแสวงหาองค์
ค่าตอบแทนให้แก่
ความรู้เพิ่มพูนใหม่ๆ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่รับผิดชอบที่
ที่มีความเสี่ยง
ครอบคลุมทั้งประเทศ
- ให้มีศูนย์บริการให้
- ความร่วมมือกับ
ครอบคลุมทุกภาค
ต่างประเทศในการ
- พัฒนาความร่วมมือกับ
แก้ไขปัญหาด้าน
ต่างประเทศเพื่อสร้าง
นิวเคลียร์และรังสี
- การสร้างความ
บุคลากรไปสู่ระดับโลก
น่าเชื่อถือให้กับ
- เผยแพร่ความรู้เพื่อให้
ประชาชน
ประชาชนเชื่อมั่นใน
องค์กร
เป็ น หน่ ว ยงานเผยแพร่ - การขาดความยืดหยุ่น - เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ - ควรให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น
ตามกฎหมาย ตาม
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รวมทั้ ง ตามสถานการณ์
- ขาดการมีส่วนร่วมของ อํานาจหน้าที่ที่ได้รับ - ทําให้ประชาชนมีความ
ความรู้ แก่ประชาชน
เชื่อมั่นกับสถานการณ์
ภาคประชาชน
ที่เกิดขึ้น
- เป็นหน่วยงานที่ต้อง
- มีรูปแบบการสือ่ สารที่
ส่ ง เสริ ม การใช้ รั ง สี กั บ - การส่งเสริมการวิจัย
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย เข้าถึงประชาชนได้
ผลิ ต ผลการเกษตรให้ ยังไม่ชัดเจน
เข้าใจข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
- การบริหารด้านความ
ปลอดภัย
เชื่อมั่นยังไม่เด่นชัด
- มีตรวจสอบทุกขั้นตอน
- ข้อมูลข่าวสาร
มีกฎหมายเกี่ยวกับความ - ความเชื่อมั่นของ
เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมทุกด้าน
รับผิดชอบและการมีส่วน ประชาชนต่อ
ยอมรับ
สร้างความมั่นใจให้กับ
ร่ ว มในการวางแผนการ เทคโนโลยีนิวเคลียร์
- เน้นการพัฒนาด้าน
ประชาชน
ดําเนินงาน
สังคมไทย และด้าน
เกษตร
- การให้ความรู้/การ
บริการแก่ประชาชน
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จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง/โอกาส

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

กลุ่มสีแดง
ตารางที่ 4-4 สรุปผลการประชุมระดมสมองของกลุ่มสีแดง
เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
จุดอ่อน/อุปสรรค
ใน 10 ปีข้างหน้า
- เพิ่มความเชื่อมั่นและ - ปส. มีความเป็นองค์กร
สูง และการวาง
ภาพลักษณ์องค์กร
บทบาทองค์กรในการ
- ต้องการให้ ปส. เป็น
เป็น 'ผู้กํากับดูแล' แต่
องค์กรที่แข็งแรง
ขาดช่องทางการ
โปร่งใส มีวิสัยทัศเป็น
สื่อสารทีม่ ี
ที่พึ่งได้
ประสิทธิภาพ เป็นผล
ให้ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฎิบัติ
(ลูกค้า) กับบุคลากร
ขององค์กรในฐานะผู้
กํากับดูแล
- การเปิดรับความ
คิดเห็นน้อย ขาดการ
สื่อสารแบบสองทาง
(two-ways
communication)
ส่งผลให้ ผู้ปฎิบัติ
(ลูกค้า) เกิดความไม่
มั่นใจในการดําเนินการ
และไม่ทราบแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน
- กระบวนการยุ่งยากไม่
- การให้บริการเชิงรุก
สัมพันธ์กับอายุของ
ของ ปส.
สารกัมมันตภาพรังสี
- ต้องเพิ่มความสะดวก
และการใช้งาน
และรวดเร็วในการ
กระบวนการของ
ดําเนินการขอรับ
ผู้ใช้งานปลายทาง เช่น
ใบอนุญาต
โรงพยาบาล
- ขาดระบบการ
ติดต่อสื่อสาร การให้
ข้อมูลแก่ลูกค้าที่มี
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จุดแข็ง/โอกาส

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- เสริมสร้างบุคลากรที่มี
- การที่มีความเป็น
องค์กรสูง มีความ
ประสิทธิภาพความรู้ที่
เชี่ยวชาญเฉพาะตัว
สามารถเข้าใจใน
สามารถใช้เป็นโอกาส
องค์กรและระหว่าง
ในการที่จะทําให้
องค์กรได้
องค์กรเป็นที่ยอมรับ - สร้างภาพลักษณ์
จากผู้คนทั่วไป ซึ่ง
องค์กร
รวมถึงผู้มีส่วน
- การปรับตัวของ ปส.
เกี่ยวข้องกับองค์กร
ต่อลูกค้าประเภทต่างๆ
รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อการทํางานร่วมกัน
อย่างสนับสนุนและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
เช่น โรงพยาบาล และ
ภาคเอกชน
- เพิ่มการเปิดรับความ
คิดเห็น อุปสรรค
ปัญหาในการ
ดําเนินงานจากลูกค้า
โดยการสื่อสารแบบ
สองทาง (two-ways
communication)
- เป็น " หน่วยงานหลัก" - มีการพัฒนาระบบ
หน่วยงานเดียวที่
ร่วมกัน /พัฒนา
รับผิดชอบเรื่องนี้
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย
- เป็นศูนย์กลางความรู้
กฎระเบียบให้คล่องตัว
เกี่ยวกับ
มากยิ่งขึ้น
กัมมันตภาพรังสี
- ต้องการสามารถให้
ข้อมูลที่ชัดเจน มีการ
- มีบุคลากรที่มคี วามรู้
แบ่งหน้าที่ของ
ความเชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน
เพื่อให้สามารถ
รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
ใน 10 ปีข้างหน้า

จุดอ่อน/อุปสรรค
ประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง/โอกาส

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
ดําเนินงานได้คล่องตัว
และได้ดําเนินทันเวลา
- จัดทํามาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการขอ
อนุญาตต่างๆ เป็น
แนวทางกําหนดให้ทุก
ที่ปฏิบัติตาม
- จัดให้มีสายด่วน ปส./
One-stop service ที่
ช่วยตอบคําถาม
แนวทาง ระเบียบ
ปฏิบัติและการติดต่อ
กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ รวมถึง
การเชื่อมต่อลูกค้า
ภายนอกไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว
- ปรับกระบวนการการ
ทํางานให้เข้ากับ
เอกชน เช่น การขอ
ใบอนุญาต ความถี่ของ
ประชุมการออก
ใบอนุญาต ควรมีการ
ลดขั้นตอนและเวลาที่
ใช้ทั้งกระบวนการให้
น้อยลง
- การขอใบอนุญาต
ครอบครองและใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีควร
ตัดตอนการใช้เวลาให้
น้อยลงและมีขนั้ ตอน
ในการทําเอกสารไม่
มากเกินไป

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
ใน 10 ปีข้างหน้า

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- การกํากับดูแลการใช้
และครอบครองควรมี
การส่งเจ้าหน้าที่ไป
ดูแลในพื้นที่ว่ามีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือตามเกณฑ์หรือไม่
- ควรมีระบบเตือนการ
ต่อใบอนุญาตกํากับ
ดูแล เพื่อช่วยให้ลูกค้า
บริหารจัดการการ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เป็น " หน่วยงานหลัก" - จัดให้มีศูนย์ฯ ความรู้ที่
- การให้ความรู้และการ - ขาดการ
สร้างความตระหนักแก่ ประชาสัมพันธ์ ยากต่อ หน่วยงานเดียวที่
ทุกคน เข้าถึงได้ง่าย
รับผิดชอบเรื่องนี้
ประชาชนแบบเชิงรุก
- ผลักดันเรื่องความรู้
การเข้าถึงข้อมูลชอง
- เป็นศูนย์กลางความรู้
- ต้องเป็นหน่วยงานที่
ทางกัมมันตรังสีไปอยู่
ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ
กํากับดูแลช่วยเหลือให้ - มีความล่าช้าในการให้
ในหลักสูตรการเรียน
กัมมันตภาพรังสี
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
การสอน เพื่อให้
ข้อมูล
และประชาชน แบบ - กลุ่มเป้าหมายการให้ - มีบุคลากรที่มคี วามรู้
เยาวชนสามารถเข้าใจ
ความเชี่ยวชาญและมี
เชิงรุก
ถึงประโยชน์ การใช้
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ในการ
- ต้องเป็นศูนย์ข้อมูล
งาน ข้อควรระวังต่อ
ยังอยู่วงแคบควร
ความรู้เกี่ยวกับรังสีทั้ง
กัมมันตภาพรังสีตั้งแต่
กระจายกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ลูกค้าและประชาชน
เด็ก
ให้มาขึ้น
- ต้องประชาสัมพันธ์
- จัดให้มีการ
ภารกิจภาพลักษณ์
ประชาสัมพันธ์ในเชิง
ปส. โดยเฉพาะการ
รุกมากขึ้น
ประชาสัมพันธ์ความรู้
- จัดช่องทางในการ
วิชาการ ถึงประโยชน์
เข้าถึง ปส. ให้ง่ายขึ้น
การใช้งาน ของ
และ มีหลายช่องทาง
กัมมันตภาพรังสี
- การใช้สื่อมวลชนใน
การเป็นตัวกลาง
สื่อสารข้อมูล ความรู้
แก่ประชาชน
- ออกสื่อให้ความรู้ด้าน
วิชาการมากขึ้น
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จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง/โอกาส

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
ใน 10 ปีข้างหน้า

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง/โอกาส

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- จัดให้มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สู่สื่อ
เช่น TV วิทยุ
หนังสือพิมพ์ชุมชน
- การสร้าง branding
เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และ
เข้าใจถึงบทบาทใน
ประชาชนวงกว้าง
- ออกสื่อให้ความรู้ด้าน
วิชาการมากขึ้น
- จัดให้มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์สู่สื่อ
โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่น
หรือ การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเช่น TVวิทยุ
หนังสือพิมพ์ ชุมชน
- จัดทํา Logo หรือ
Brand คําขวัญอะไรก็
ได้ที่ทําให้ติดตาติด
คิดถึง ปส. ได้ง่าย
- จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแค่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มสีเขียว
ตารางที่ 4-5 สรุปผลการประชุมระดมสมองของกลุ่มสีเขียว
เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดแข็ง/โอกาส
สิ่งที่ควรดําเนินการ
ใน 10 ปีข้างหน้า
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- การกํากับดูแล/ความ ส ถ า นี ห รื อ เ ค รื่ อ ง มื อ มีความรู้ความชํานาญใน อบรมตัวแทน/เพิ่มเครื่อง
ตรวจวัดมีไม่เพียงพอ
เรือ่ งรังสี
ตรวจวัด
ปลอดภัย
- ทําการตรวจวัดการ
รั่วไหลของรังสีได้
100%
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รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
ใน 10 ปีข้างหน้า
เป็นหน่วยงานกํากับดูแล
ความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ ทั ด เ ที ย ม
นานาชาติ
ปส. เป็นหน่วยงานกํากับ
ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
(Regulator) ที่มีความ
เป็นอิสระ

จุดอ่อน/อุปสรรค

บุ ค ล า ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
บางส่ ว นยั ง ขาดความรู้
ความสามารถและขาด
การพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง
- กฎหมายของ ปส. ยัง
ไม่มีความเหมาะสมใน
กรณีขององค์กรกํากับ
- โครงสร้าง ปส.
ปัจจุบันยังไม่เป็นอิสระ
และทํางานได้ยาก
- ขาดบุคลากรเฉพาะ
ด้านเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
- มีกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
จํานวนมาก
สามารถกํากับดูแลการใช้ - กฎ ระเบียบล้าหลัง
พลังงานปรมาณูได้อย่าง
สอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น
จริง

จุดแข็ง/โอกาส
ปส. เป็นหน่วยงานเดียว
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ห น้ า ที่
โดยตรง (ไม่ มี คู่ แ ข่ ง ) จึ ง
ได้รับงบประมาณในการ
ดําเนินงานเต็มที่
- มีประสบการณ์เฉพาะ
ด้าน เช่น การ
เดินเครื่องปฏิกรณ์
- มีบุคลากรที่จะพัฒนา
ได้

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
เร่งพัฒนาบุคลากร ปลูก
จิ ต สํ า นึ ก ข อ ง ค น ใ น
องค์ ก รให้ ต ระหนั ก ใน
บทบาทหน้าที่ด้วยความ
ภาคภูมิใจ
- ปรับปรุงกฎหมาย
- ปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มีความเป็น
มาตรฐานและอิสระ
- พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
- เพิ่มงบประมาณให้
มากขึ้น

- เป็นผู้ที่สามารถแก้ไข - รับฟังความต้องการ
กฎ ระเบียบได้โดยตรง ของผู้ใช้บริการ/ใช้
มาตรฐานที่เป็น
(ขึ้นอยู่กับ การผลักดัน
ปัจจุบนั
ของผู้บริหาร/
บุคลากร/ระยะเวลา
และขั้นตอนในการ
ออกกฎหมาย)
เป็นองค์กรที่สามารถชี้นํา ความหลากหลายมี ม าก เป็ น ผู้ ดู แ ลให้ มี ก ฎหมาย รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
จัดลําดับความสําคัญ
แ น ว ท า ง ก า ร ทํ า ง า น ปส. ต้องจัดการให้ชัดเจน รองรับ
ทางด้ า นนิ ว เคลี ย ร์ ข อง
ประเทศ ได้ แ ล ะ ก า ร
ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลที่ มี
มาตรการที่ชัดเจน
บูรณาการทุกหน่วยงาน
ให้มีการซ้อมเตรียมความ มีการซ้อมอยู่บ้างแต่ยังไม่ - มีเจ้าหน้าที่และ
พร้ อ มระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ค ร อ บ ค ลุ ม เ พ ร า ะ เครื่องมือพร้อมใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน
ได้อย่างเต็มที่
และให้รฐั บาลส่งเสริม
ทางรั ง สี และภั ย ก่ อ การ แยกกันซ้อมเป็นกลุ่มๆ
- เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ และสนับสนุนให้มีการ
ร้ า ย อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ รั ง สี /
ต่างๆ ทางวัสดุพลอย ซ้อมอย่างน้อยปีละ 1
นิวเคลียร์ระดับชาติ
ครั้ง
ได้และนิวเคลียร์
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เป้าหมายที่ ปส. ควรทํา
ใน 10 ปีข้างหน้า
- การพัฒนาบุคลากร/
การวิจัยและพัฒนา
- มีงานวิจัยและพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อใช้งานแทน foil
energy ใน
อุตสาหกรรม เช่น
หลอมเหลวแก้ว เซรา
มิก
เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบทางด้าน
Biological Dosimetry

จุดอ่อน/อุปสรรค
องค์ความรู้ใน
กระบวนการของ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ ไม่
เพียงพอ

จุดแข็ง/โอกาส

สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
- องค์กรมีศักยภาพของ - ศึกษาความเป็นไปได้
บุคลากร
ให้ความรู้ ฝึกอบรม
- กระตือรือร้นในการหา
บุคลากร
ความรู้ (ไม่ใช่ทุกสํานัก - บูรณาการกับ
ที่กระตือรือร้น และ
หน่วยงานที่มีองค์
KM ขององค์กรยังไม่
ความรู้ด้านนี้
เป็นรูปธรรม)
เร่งพัฒนางานทางด้าน
Biological Dosimetry
เพื่อรองรับการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
อนาคตที่เพิ่มขึ้น
- พัฒนาขีด
- ให้บริการรวดเร็ว
ความสามารถและ
น่าเชื่อถือ เป็นกันเอง
พยายามยกระดับ
- ไม่คิดค่าบริการ
ขอบข่ายการสอบ
(ตอนนี้)
- ได้การรับรองมาตรฐาน เทียบให้กว้างมาก
ยิ่งขึ้น
ISO 17025
- one stop service

ยังขาดบุคลากรที่มีความ มีงบประมาณสนับสนุน
ทางด้าน Facility และ
เชี่ยวชาญและ
เครือ่ งมือต่างๆ
ประสบการณ์

พัฒนาขีดความสามารถ - ขอบข่ายการสอบ
เทียบยังไม่ครอบคลุม
ในการสอบเทียบของ
ความต้องการของ
ห้องปฏิบัติการในการ
ลูกค้า
สอบเทียบ (SSDL) ให้
รองรับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

จากข้อมูลทั้งหมดสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจาก ปส. ได้ดังนี้
1. ด้านทรัพยากรบุคคล
• การสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น โดยเฉพาะด้ า นกฎระเบี ย บทั้ ง
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
• ปรับ incentive ของบุคลากร และการเสริมสร้างความสามารถหลัก (Core competency)
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างเครือข่ายการทํางาน
• สร้างเครื อข่ายความร่วมมือ ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมอาเซียน และ
อาเซียน+
• สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ปส. กับผู้รับบริการ (2 ways communication หรือ One
stop services หรือ on demand services)
• ขยายขอบข่ายการดําเนินงานสู่ภูมิภาค
4-26

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

3. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
• การดําเนินงานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยควบคู่ไปการสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู
• ปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจของ ปส ใน.10 ปีข้างหน้า
4. การให้ความรู้แก่ประชาชน
• สร้างช่องทางในการกระจายความรู้ด้านพลังงานปรมาณู ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน /
ทั่วไป แบบproactive โดยเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน
• บรรจุเนื้อหาด้านพลังงานปรมาณูในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมถึงมัธยม
5. การพัฒนาและวิจัย
• สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดุแลความปลอดภัยในการใช้พลังงานปรมาณู
• พัฒนาขีดความสามารถในการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการในการสอบเทียบ (SSDL)
6. การเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
• จัดทํามาตรการรับมือภัยพิบัติด้านพลังงานปรมาณู ในกรณีฉุกเฉิน
• จั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ด้ า นพลั ง งานปรมาณู ใ นหน่ ว ยงานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
comprehensive atomic disaster preparedness
7. การประชาสัมพันธ์
• หน่วยงานบริหารภาพลักษณ์องค์กร
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บทที่ 5
แผนที่นําทางสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2555-2565
(OAP Roadmap)
แผนทีน่ ําทาง (Roadmap) และการจัดทําแผนทีน่ ําทาง (Roadmapping)
แผนที่นําทางเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากรและขีดความสามารถที่
สําคัญขององค์กร โดยแสดงความเชื่อมโยงกับความสามารถพิเศษ (Competency) ขององค์กร รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการพิจารณาทิศทางการดําเนินงานขององค์กรในอนาคต
การจัดทําแผนที่นําทางเป็นกระบวนการในการมองอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหรือ
องค์กรในการทํางานหรือทําวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการหรือแนวโน้มในอนาคต โดยพิจารณาแนวโน้ม
ของตลาดหรือลูกค้า (Market Trends) ปัจจัยที่เป็นแรงผลัก (Drivers) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Product) และ
บริการ (Service) เทคโนโลยี (Technology) และ นโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน (Policy and
Infrastructure)
โครงสร้างของแผนทีน่ ําทางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เพื่อให้สามารถใช้แผนที่นําทางเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ ปส.ใน 10 ปี
ข้างหน้า จึงมีความจําเป็นต้องระบุโครงสร้างแผนที่นําทางของ ปส. ให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 5 ชั้น ได้แก่
1. วิสัยทัศน์ (Vision) บุคลากรของ ปส.มีความเห็นร่วมกันว่า วิสัยทัศน์ของ ปส. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
(พ.ศ. 2555-2559) คือ ปส.เป็นหนึ่งในองค์กรกํากับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน
(To be one of the excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN)
2. พันธกิจ (Mission) ใน 10 ปีข้างหน้า ปส.ควรจะดําเนินตามภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่
- การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการครอบครอง การใช้สารกัมมันตรังสี
- การกํากับดูแลการครอบครองและการใช้สารกัมมันตรังสี
- การให้บริการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี
- การวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและการกํากับดูแลการครอบครองและการ
ใช้สารกัมมันตรังสี
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3. ขีดความสามารถหลัก (Core competency) ปส.จะสามารถดําเนินงานตามทิศทางข้างต้นได้อย่าง
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จําเป็นพัฒนาขีดความสามารถเดิมที่มีอยู่ หรือสร้างขีดความสามารถ
ใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ นแก่ อ งค์ก ร อัน ได้ แ ก่ ขี ด ความสามารถในการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ฎหมายรวมถึ ง
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการครอบครองและการใช้สาร
กัมมันตรังสี ขีดความสามารถในการติดตาม พัฒนา ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ขีดความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบต่างๆ กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะ
อย่างถูกต้อง ทันท่วงที รอบด้าน และตรงไปตรงมา
4. ภารกิจเชิงยุทธ์ศาสตร์ (Strategic function) เพื่อให้ ปส. สามารถพัฒนาขีดความสามารถหลัก
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จําเป็นต้องมีหน่วยงานสําคัญที่มีภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
- หน่ ว ยคั ด กรอง ประมวลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และทํ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การความรู้ ด้ ว ย
(Intelligence and KM Unit)
- หน่วยบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนา (R&D Management Unit)
- หน่วยบริห ารจัดการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงเกี่ยวกับกัมมั นตรังสี (Radiation
Safety & Risk Management Unit)
- หน่วยบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร (Organizational Image Management Unit)
- หน่วยงานการติดตามและประเมินผล (Evaluation and Monitoring)
5. ทรัพยากร (Resources) การดําเนินงานของ ปส. อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัยการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับภารกิจ ในที่นี้แบ่งทรัพยากรดังกล่าวออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)
- การแสวงหาและครอบครององค์ความรู้ (Knowledge Acquisition)
- งบประมาณ (Budget)
- การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร (Incentives)
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ภาพที่ 5-1โครงสร้างแผนทีน่ ําทางของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2555 -2565)
แผนทีน่ ําทางสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2555-2565
เมื่อได้โครงสร้างของแผนที่นําทางฯ แล้ว ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นของ
บุคลากร ปส. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมี กําหนดการ
ประชุม ดังนี้
8.30 – 9.00 น.
9.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
5-3

ลงทะเบียน
นําเสนอแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการของ ปส.
โดย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นําเสนอร่าง OAP Roadmap และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดย ดร. นเรศ ดํารงชัย
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย 2
สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

ระดมสมองการจัดทํา OAP Roadmap
(แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม)
อภิปรายผลจากการระดมความคิดเห็น
สรุปผลการประชุม

ในช่วงแรกมีการอภิปรายเกี่ยวกับพันธกิจของ ปส. ในกลุ่มใหญ่ โดยเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ในด้านกฎหมาย ด้านการกํากับดูแล ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย เป็น
ต้น จนกระทั่งมีความชัดเจนในเรื่องพันธกิจของ ปส. ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่
1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและเสนอแนะนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ปรมาณู เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2) กํากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3) เป็นตัวแทนประเทศในการดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงาน
ปรมาณู
4) เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า นความปลอดภั ย จากการใช้ พ ลั ง งานปรมาณู ใ ห้ แ ก่
ประชาชน
ในเรื่องวิสัยทัศน์ของ ปส. นั้น ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง)วิสัยทัศน์ (2555-2559) คือเป็น “เป็นหนึ่งใน
องค์กรกํากับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน” และทาง ปส. ได้นําเสนอ Milestone ที่ได้ร่วมกัน
คิดโดยบุคลากรของ ปส. ดังภาพที่ 5-2 ซึ่งเป้าหมายที่สําคัญ คือ การเป็นองค์กรกํากับการใช้พลังงานปรมาณูที่
เป็นเลิศในอาเซียน ตาม (ร่าง) วิสัยทัศน์ (2555-2559)

ภาพที่ 5-2 Milestone ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2555- 2565
5-4

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

รูปแบบการระดมความคิดเห็นในเวลาต่อมาเป็นในลักษณะ World Café คือมีการแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม คือ กลุ่ม Core competency กลุ่ม Strategic Function และกลุ่ม Recourses โดยผู้เข้าร่วมประชุมแต่
ละท่าน สามารถให้ความคิดเห็นได้ทุกกลุ่ม จากการประชุมทําให้ได้แผนที่นําทางของสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (พ.ศ. 2555 -2565) ดังนี้
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รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

กลุ่ม Core competency
หัวข้อหลัก
Law
Regulation

S&T

5-6

ประเด็นที่ต้องการ
2555
2556
• ปรับปรุงกฎหมาย
• เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
• internal communication
• safety culture
• อบรม refresh
• self assessment
• external audit
• peer review
• policy statement
• เพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ด้านการกํากับดูแล และ
กฎหมาย
• ปรับปรุงวิธีการทํางาน
• ต้องมี policy ที่จะเสริมสมรรถนะการบังคับใช้
regulation
• training ให้มีความถี่มากขึ้น
• OIT
• การศึกษาต่อ
• technique + law (Performance)
• ต้องมีนโยบายภาพรวมด้าน S&T ทั่วไปสู่ safety
และแบ่งงานให้ชัดเจน (security safeguard liability
ที่นําไปสู่ safety
• ติดตามความก้าวหน้าด้าน S&T
• แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

2557

2558

2559

2560

หัวข้อหลัก

Network

ประเด็นที่ต้องการ
• R&D - technique
• - policy and regulation
• - technical competency
• เข้าใจเทคโนโลยี
• ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
• เข้าประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การวิจัย
• R&D ด้านสิ่งแวดล้อม
• current RR
• NPP
• nuclear and radiations, metrology , identify,
detection, quantity, quality, standard, iso
• IT ฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้
• ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
• ANSN, FNCA

Public
• service mind
Communication • เทคนิคการถ่ายทอด
• ภาษา
• โปร่งใส เข้าใจง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง
• เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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2555

2556

2557

2558

2559

• ASEA
N ATOM
+
SEATOM
• เปิดบ้านปรมาณู
(ภูมิภาค)
• หลักสูตรระดับม. ต้น
• training อาจารย์
(สาระการเรียนรู้ หมวด
พลังงาน)
• ระดับมหาวิทยาลัย
(ทําวิจัย, ฝีกงาน)

• พิพิธภัณฑ์/
นิทรรศการถาวร/
นิทรรศการเคลื่อนที่
• facebook หรือ
Social network
ต่างๆ

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

• e learning
• interactive

2560

กลุ่ม Strategic Function
หัวข้อหลัก
km and
intelligent

R&D
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ประเด็นที่
ต้องการ

2555

2556

• งานบริการวิชาการ
• เสนอระบบ km ให้ สนง. กพร. เพื่อ
นําเสนอ united nations public
service awards สาขาการจัดการ การ
บริหารการจัดการองค์ความรู้ภาครัฐ
• คลังความรู้ การถ่ายทอดความรู้
• ฐานข้อมูลคณะกรรมการ พปส. และ
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
พปส.
• ข้อมูลจากการทํางานประจําวัน tacit

• การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ด้าน
กํากับความปลอดภัย
• วิจัยพัฒนาระบบการขออนุญาต
• งานวิจัยเชิงสํารวจ
• งานวิจัยสนับสนุนการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
• วิจัยพัฒนากระบวนการกํากับดูแล

2557

2558

2559

2560

• มีระบบข้อมูล
• คลังข้อมูล • ห้องสมุด • การพัฒนา
exclusive summary / นิวเคลียร์
ดร. สวัสดิ์ ศรี เครือ่ งมือ อุปกรณ์สื่อ
report สําหรับผู้บริหาร
สุข
การเรียนการสอน
(งานงบประมาณ,
• พิพิธภัณฑ์ ทางนิวเคลียร์
ผลผลิต, ผลลัพธ์)
นิวเคลียร์และ
• ห้องสมุดนิวเคลียร์
ห้อง
สําหรับผู้พิการทาง
นิทรรศการ
สายตา + โสต
ถาวร
• tacit การเก็บข้อมูล
ระบบความพร้อมของ
km
• มีระบบฐานข้อมูลทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
นิวเคลียร์
• สํารวจความพึง • ปรับปรุงงานที่ทาํ งานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น • มีศูนย์กลางระบบ
พอใจของ
monitoring สถาน
ผู้ใช้บริการและผู้ที่
ปฏิบัติการทาง
เกี่ยวข้องกับ ปส.
นิวเคลียร์

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

หัวข้อหลัก

Risk
management
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ประเด็นที่
ต้องการ

2555

2556

• พัฒนาระบบ e service
• พัฒนาระบบการจัดทําฐานข้อมูล
สถานที่ที่มีสารรังสี
• วิจัย พัฒนาการฟุ้งกระจายของสาร
รังสีจากสถานที่จดั เก็บ หารกเกิด
อุบัติเหตุ
• วิจัยและพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดุแล
• ศูนย์เครื่องมือสําหรับงานวิจัยและ
พัฒนาด้านกํากับดูแล
• ต้องมีนโยบายการทํา R&D มีการ
แบ่งงานไปสู่การปฏิบัติ
• มีผู้นําที่เข้มแข็งในการผลักดันการ
ดําเนินงาน

2557

• สร้างระบบ tso ที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุน
licensee
• จัดตั้งศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
• ติดตาม
ประเมินผลด้าน
รังสี
• มีระบบ +
เครื่องมือ GPS ,
GIS

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

2558

2559

2560

• มีระบบประเมิน
ความเสี่ยง +
ผลกระทบของการ
เกิดเหตุทางนิวเคลียร์
รังสี และมีระบบ
บริหารจัดการ เช่น
การอพยพ การ
ดําเนินการ ย้ายกู้
การชําระล้าง

หัวข้อหลัก

ประเด็นที่
ต้องการ

Organization
Image

2555

2556

2557

• ปรับพัฒนาคน วัฒนธรรมการทํางาน
• ปรับบทบาทองค์กรให้ชัดเจน
ปรากฏต่อประชาชน
• พนักงานเจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์
ความรู้ ความสามัคคี
• ปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็น
regulator ที่แท้จริง
• open house การออกสื่อ
• การสร้าง ปส. ให้ติดตลาด
• ปรับปรุงสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้
เก่งกว่า operator
• การปรับภาพลักษณ์ เรื่องของ
uniform และวัฒนธรรมองค์กร
• การสื่อออกไปต่างประเทศ

Monitoring and • มีระบบ
Evaluation
การ
ประเมินผลที่
ชัดเจน ถึง
ระดับตัวชี้วัด
ตั้งแต่ตัว
บุคคลจนถึง
ระดับผลลัพธ์
ขององค์กร
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2558

2559

2560

กลุ่ม Resources
หัวข้อหลัก
ประเด็นที่ต้องการ
Human Resource • ระบบการพัฒนาบุคลากรที่
Development
ครบวงจรและครอบคลุม

2555
• ริเริ่มกลุ่มงานที่มีบทบาท ความ
รับผิดชอบในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความ
พร้อมในการทํางานแบบเครือข่าย
ร่วมกับองค์กรทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศในการให้ความ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร
o หลักสูตรนักกฎหมายนิวเคลียร์
o การพัฒนาหลักสูตรการ
o วิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สําหรับกลุ่มงาน/สาขา ต่างๆ ที่ นิวเคลียร์ (สนธิสัญญา อนุสัญญา
ข้อตกลงต่างๆ)
ครอบคลุม
o จัดหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ปส.
o การพัฒนาเส้นทางอาชีพ
o พัฒนาเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน
ของกลุ่มงาน/สาขาต่างๆ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นแรงจูงใจใน
การพัฒนาตัวเองของบุคลากร
o พัฒนา career path ที่ชัดเจน
ของแต่ละประเภทงาน/สาขา
o career path ไปสู่งานด้าน
บริหาร/ตําแหน่งระดับสูง
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รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

2557

2558

2559

2560

หัวข้อหลัก

ประเด็นที่ต้องการ
o การสร้างเครือข่ายพัฒนา
บุคลากรกับหน่วยงานภายนอก

o การสร้างศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
(training center ) ที่เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

• การพัฒนาระบบที่ส่งเสริม
การสร้างความพร้อม/
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน
ทักษะงานด้านต่างๆ โดย
'ระบบการหมุนเวียนบุคลากร'
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2555
o การพัฒนาเครือข่ายพัฒนา
บุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ทั้ง
ในและต่างประเทศ
o ริเริ่มการสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิค-วิธี
ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร
o ริเริ่มการสร้างศูนย์ฝึกอบรม
บุคลากร

2556

2557

o พัฒนาบุคลากร
ด้านการฝึกอบรม
(train the trainers)

o พัฒนาความ
พร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือ
สําหรับการ
ฝึกอบรม ทั้งใน
แง่ คุณภาพ
และจํานวนให้มี
ความเหมาะสม
และเพียงพอ

• การพัฒนาระบบ
ในการหมุนเวียน
บุคลากร (rotate)
ทั้งสายหลักและสาย
สนับสนุน
และมีการทํางานแบบ
buddy

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

2558

2559

2560

o มีศูนย์
training
center ที่
เป็นที่
ยอมรับของ
ต่างประเทศ
โดยใช้
วิทยากรคน
ไทย
• ระบบการ
หมุนเวียน
บุคลากร
สามารถ
ดําเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งในส่วนงาน
สายหลักและ
สายสนับสนุน

หัวข้อหลัก

ประเด็นที่ต้องการ
• การพัฒนาระบบการ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

Knowledge
Acquisition
• พัฒนาระบบการถ่ายทอด
tacit knowledge ภายใน
องค์กร เพื่อให้เกิดการสั่งสม
ความรู้ และมีการ codify
knowledge ให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร

• เป็นความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์

• มีความพร้อมด้านข้อมูล
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2555
• ควรมีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวช่องทางในการ
ดําเนินการต่างๆ เช่น ป้องกัน,
ระงับเหตุตรวจสอบ
• การมี KM ด้านการกํากับดูแล
ความปลอดภัย
• การสร้างระบบในการถ่ายทอด
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

2556

2557

2558

• มีระบบการ
ไหลเวียน
ถ่ายทอด
ความรู้ tacitcodify
knowledge
• มีวิธีการ
ถ่ายทอด
ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์

• การพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย
• ความสามารถในการ
maintenance
• การใช้เครื่องมืออย่างมี
ประสิทธิภาพ
• จัดตั้งเจ้าภาพ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ-เอกชนการศึกษา

• สร้างระบบ
ข้อมูลเชื่อมต่อ

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

• การรวม
ศูนย์ข้อมูล
ด้านนิวเคลียร์
ของประเทศ
(เหมือนสภา

2559

2560

หัวข้อหลัก

ประเด็นที่ต้องการ

2555

Budget

• งบประมาณงานที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ
เช่น งานด้านเทคนิค การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ระบบการกํากับดูแล
• งบประมาณที่เกี่ยวกับงาน
ด้านวิจัยและพัฒนา

• การพัฒนาโครงการเพื่อรับการ
สนับสนุนจาก Technical
cooperation (TC) ของ IAEA
อย่างต่อเนื่อง

Incentive
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• การพัฒนาโครงการวิจัยเสนอ
ต่อหน่วยงานให้ทุนภายในประเทศ
เช่น วช. สวทช. สกว. ฯลฯ
• การพัฒนาโครงการวิจัยโดย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
• พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ (ค่า
เสี่ยงภัย/ค่าตอบแทน)
• การพัฒนาระบบสวัสดิการ
• พนักงานมีประกันภัย/ประกัน
ชีวิต/ประกันอุบัติเหตุในกรณีที่มี
การออกตรวจ
• มีเงินตอบแทนในการทําวิจัย
• มีเส้นทางอาชีพ (career path)
ที่ชัดเจน

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

2557

2558
วิจัย)

2559

2560

จากการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรของ ปส. สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
ขีดความสามารถหลัก (Core competency)
ปส. จําเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถเดิมที่มีอยู่ หรือสร้างขีดความสามารถใหม่ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
อันได้แก่ ขีดความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการครอบครองและการใช้สารกัมมันตรังสี ขีดความสามารถในการติดตาม
พัฒนา ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ขีดความสามารถ
ในการพัฒนาครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบตางๆ กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ขีดความสามารถใน
การสื่อสารข้อมูลกับสาธารณะอย่างถูกต้อง ทันท่วงที รอบด้าน และตรงไปตรงมา
Core
Competency
Law

Regulation

55

57

56

58

Improvement &
Benchmarking

60

59

63

65

Amendment

Set up
program

Safety culture Team building (annually)

Set up
program

Training Program / Education Program
Internal Communication

S&T
Core Technology

Identify core
technology

R&D in core technology

Establish R&D
Infrastructure

Knowledge & Tech. Dissemination
International Cooperation

Networking
Local Cooperation
Establish Infrastructure

Public
Communication

Regional center
School / University curriculum.

Set up process
Establish
Infrastructure

Museum / Exhibitions (Mobile)

Museum / Exhibitions (Permanent)

Social Network

ภาพที่ 5-3 ขีดความสามารถหลัก (Core competency)
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ภารกิจเชิงยุทธ์ศาสตร์ (Strategic function)
ปส. จําเป็นต้องมีหน่วยงานสําคัญที่มีภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ หน่วยคัดกรอง ประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูล และทําหน้าที่บริหารจัดการความรู้ด้วย (Intelligence and KM Unit) หน่วยบริหารจัดการ
การวิจัยและพัฒนา (R&D Management Unit) หน่วยบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง
เกี่ยวกับกัมมันตรังสี (Radiation Safety & Risk Management Unit) หน่วยบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร
(Organizational Image Management Unit) และหน่วยงานการติดตามและประเมินผล (Evaluation and
Monitoring)
Strategic
Functions

55

56

Set up Km
system

Intelligent &
KM Unit

Set up Tacit knowledge
management

57

58

59

60

63

65

Functional KM System
Disseminate Tacit knowledge
Data Base Center
Library for handicap
Museum / Exhibitions
Safety
Security
Safeguard
Regulation
Liability

R&D
Management
Unit
Radiation Safety
& Risk
Management
Unit

Org. Image
Management
Unit
Monitoring &
Evaluation Unit

Establishing the context

Radiation safety & Risk Management system

Adjust Mind set of Org.
Culture

Implementation

Adjust unity

Implementation
International Communication

Establishing the context

Monitoring & Evaluation Management system

ภาพที่ 5-4 ภารกิจเชิงยุทธ์ศาสตร์ (Strategic function)
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ทรัพยากร (Resources)
การดํ า เนิ น งานของ ปส. อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้
เหมาะสมกับภารกิจ ในที่นี้แบ่งทรัพยากรดังกล่าวออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
-

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)
การแสวงหาและครอบครององค์ความรู้ (Knowledge Acquisition)
งบประมาณ (Budget)
การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร (Incentives)

ภาพที่ 5-5 ทรัพยากร (Resources)

5-17

รายงานโครงการแผนที่นําทางของ ปส. (OAP Roadmap)

ปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Factor)
ปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change factors) ที่ชัดเจนสามารถแบ่งได้ 3 ประเด็นหลักๆ
ได้แก่
1) การปรับโครงสร้างองค์กร
การปรับโครงสร้างองค์กรนั้นสามารถมองได้ใน 3 แนวทาง คือ
1) มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการแยกตัวออกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2 ) การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ในอนาคต
3) ไม่ มีก ารปรับเปลี่ ย นโครงสร้า งองค์ ก ร ซึ่ งไม่ ว่ าในอนาคต ปส. จะมีก ารปรั บ
โครงสร้างองค์กรหรือไม่ จําเป็นต้องมีการพิจารณาและทบทวนแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กรและพันธกิจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนั้นจะส่งผลต่อการดําเนินงานของบุคลากรภายใน ปส.
และเสริมสร้างความภูมิใจในองค์กร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีการ
ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้วนั้น การปรับเปลี่ยนจําเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ภายในองค์กร
3) การมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน
การมีเส้นทางอาชีพ (Career path) ที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรแต่ละส่วน ที่จะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ความสามารถได้อย่างจําเพาะเจาะจงในแต่ละสาขา ขณะเดียวกัน
เส้ น ทางอาชี พ ที่ ชั ด เจน ถื อ เป็ น แรงจู ง ใจสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ก ารวางแผนอนาคต และมี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ
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กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
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